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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 organisoidaan rakentaminen, kilpailutetaan 
rakentamistehtävät, käydään sopimusneuvottelut ja tehdään urakka- ja 
hankintasopimukset. 

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 kosteudenhallinta-
asiakirjassa, 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. 
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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 Suojaus-osiosta. Lue lisää 
sääsuojauskalustosta ja sääsuojista. 

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. Kosteudenhallinta-
asiakirja 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 kosteudenhallintasuunnitelman laatimisen ja 
vähimmäissisällön suhteen. 

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. 

 



Lähde: www.kosteudenhallinta.fi, versio 30.9.2015 

Nettisivuston tekstit 

12 

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 ja 

kondenssiriski 
• sateen ja lumen kulkeutuminen rakenteisiin tuulen mukana 

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 suojaus mm. 
viistosadetta/lunta vastaan 

2. laiteasennusten vuotomahdollisuudet, liitokset 
3. laiteasennusten pintakondenssiriski 
4. talotekniikan sijoitus rakenteisiin (kylmät/lämpimät tilat) 

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 seka- tai 
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 kosteudenhallinta-
asiakirjaa 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 täydennetään 
rakentamisen valmisteluvaiheessa sekä rakentamisvaiheessa. 

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 kosteus- 
ja 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. Kuivumisaika-
arvioiden 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 1,4-

2 -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 ja lämmöneristeiden 
suojaamiseen sateelta ja muilta kosteusrasituksilta. 

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. 
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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 työmaa-
aikaiselle 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 työvaiheisiin, kuten 

ruiskutasoitetyöt, pintabetonilattiat ym. 
• lisälämmityksen ja koneellisen kuivatuksen tarve 
• alueellisen kuivatussuunnitelman tarve. 

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 lämpösäteilyä voidaan käyttää hyväksi rakenteiden 
lämmittämisessä. 

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 
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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 puhdistus- ja 

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 huolto-
ohjelma 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 suoja-
alustaksi 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 tulee tehdä 
tarkastuspöytäkirja ennen rakenteiden piiloon laittamista. 

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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OSAPUOLET	  
Rakennushankkeen osapuolia ovat karkeasti jaoteltuna rakennuttaja, suunnittelija, 
toteuttaja, materiaalitoimittaja sekä käyttäjä/asukas. Kaikkien osapuolten tulee 
omalta osaltaan huolehtia rakennushankkeen kosteudenhallintaprosessista. Sivuille 
on myös koottu ohjeita pientalorakennuttajille. 

 

Rakennuttaja	  
Rakennuttajalla tarkoitetaan tyypillisesti sitä organisaatiota, joka huolehtii 
rakennusprojektin läpiviennistä. Rakennusalan sopimusasiakirjat määrittelevät 
rakennuttajan luonnolliseksi tai juridiseksi henkilöksi, jonka lukuun rakennustyö 
tehdään ja joka viimekädessä vastaanottaa työntuloksen. 

Työturvallisuusmääräyksissä rakennuttajalla tarkoitetaan henkilöä tai organisaatiota, 
joka ryhtyy rakennushankkeeseen taikka muuta joka ohjaa tai valvoo 
rakennushanketta tai näiden puuttuessa tilaajaa. Rakennuttaja voi hankkeen aikana 
muuttua, jos esimerkiksi kehittäjä rakentamisaikana myy hankkeen sijoittajalle. 

Rakennuttaja asettaa tavoitteet kosteudenhallinnalle. 

Suunnittelija	  
Rakennushankkeen suunnittelusta vastaa tyypillisesti suunnittelijaryhmä, jossa on 
edustettuna eri alojen suunnitteluasiantuntemus. Hankkeen koosta ja luonteesta 
riippuen suunnittelutehtävät rajautuvat ja painottuvat eri tavoin ja tehtäviä hoitamaan 
pyritään valitsemaan kulloinkin tarkoituksenmukaisin, yhteistyökykyinen ryhmä. 

Suunnittelijat mm. ottavat huomioon kosteusteknisesti kriittiset kohdat rakenteissa 
sekä huolehtivat sitä, että suunnitellut rakenteet ovat kosteusteknisesti toimivia. 

Toteuttaja	  
Toteuttaja on rakennushankkeen osapuoli, joka rakennuttajan toimeksiannosta 
vastaa lopputuotteen konkreettisesta tuottamisesta, rakennuksen rakentamisesta. 
Toteuttajasta käytetään tyypillisesti nimitystä urakoitsija. 
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Toteuttaja mm. tarkentaa ja täydentää rakennuttajan tekemää kosteudenhallinta-
asiakirjaa (alustava kosteudenhallintasuunnitelma) sekä huolehtii työmaan 
kosteudenhallinnan toteuttamisesta. 

Materiaalitoimittaja	  
Materiaalitoimittaja toimittaa sopimuksen mukaisen materiaalin sovitussa kunnossa 
ja sovittuna aikana työmaalle. Materiaalitoimittaja suojaa materiaalin kuljetuksen 
sekä mahdollisen varastoinnin varalle. 

Käyttäjä/asukas	  
Käyttäjä tai asukas voi omalla toiminnallaan ehkäistä kosteusvaurioiden syntyä. 
Sisätiloissa kannattaa pitää huolta märkätiloista, vesikalusteista, pesukoneesta sekä 
ilmanvaihdosta. Säännöllisesti tarkastettavia rakenteita ovat julkisivut sekä alapohja, 
salaoja- ja sadevesijärjestelmät, vesikatto ja yläpohja. Myös ikkunoiden ja ovien 
tiivisteistä kannattaa pitää huolta. 
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RAKENNUTTAJA	  

Kosteudenhallinnan	  suunnittelun	  lähtötiedot	  
Rakennuttajan tehtävä on huolehtia siitä, että hanke johdetaan, suunnitellaan ja 
rakennetaan siten, että vältytään kosteusongelmilta. Rakennuttajan on huolehdittava, 
että hänellä on käytössään riittävästi teknisiä ja hallinnollisia resursseja. 
Rakennushankkeen hallinnollisia laatutekijöitä ovat mm: sopimustekniikka, 
tiedonkulku ja työn vastaanottomenettelyt. Teknisiä laatutekijöitä ovat mm: kaavoitus, 
kasvillisuus, vaipan tiiveys ja ilmanvaihtojärjestelmän toimivuus. Rakennuttaja 
varmistaa, että hankkeen osapuolilla on riittävä osaaminen hankkeen laajuuteen 
nähden. 

Kosteudenhallinnan	  vaatimukset	  ja	  tavoitteet	  
Rakennuttajan tulee asettaa rakennukselle laatutavoitteet. Yksi osa-alue on 
kosteudenhallintaan liittyvät vaatimukset sekä toimintatavat. Rakennuttajan tulee 
varmistaa, että hankkeessa mukana olevilla yrityksillä on toimiva 
laadunhallintajärjestelmä. Rakennuttaja asettaa suunnittelijoille ja rakentajille 
laadullisia, teknisiä ja taloudellisia tavoitteita. Kosteudenhallinnan laatutavoitteet 
voidaan jakaa esimerkiksi seuraaviin osa-alueisiin: 

1. Projektihallinta 

2. Suunnitteluratkaisut 

• Rakennuspaikan kuivatus 
• Perustusten kosteudenhallinta 
• Vaipan toimivuus 
• Märkätilaratkaisujen toimivuus 
• Talotekniset ratkaisut 

3. Työmaan olosuhdehallinta 

4. Ylläpito ja käyttö 

Tavoitteet kirjataan kosteudenhallinta-asiakirjaan, josta myöhemmin muodostuu 
työmaalla käytettävä kosteudenhallintasuunnitelma. 

Kosteudenhallintasuunnitelman	  muodostuminen	  
Rakennuttajan tärkein tehtävä on koota kosteudenhallinta-asiakirja, joka toimii 
lähtötietona rakennussuunnitteluvaiheen ja työmaan 
kosteudenhallintasuunnitelmalle. Rakennuttajan tärkein tehtävä kosteudenhallinta-
asiakirjan muodostamisessa on laatutavoitteiden määrittäminen ja riskitarkastelu. 
Rakennuttaja suunnittelee myös valvontatoimenpiteet. Rakennuttaja muodostaa 
alustavan riskiarvion perusteella hankkeelle kosteusriskiluokan. Kosteusriskiluokkia 
on kolme. Luokkaan kolme kuuluvat esimerkiksi uimahallit ja pakkasvarastot. 
Luokkaan kaksi kuuluvat normaalia vaativammat rakennukset, kuten koulut ja 
päiväkodit. Luokkaan yksi kuuluvat tavanomaiset rakennukset. Kosteusriskiluokan 
perusteella hankkeelle valitaan kosteudenhallinnan menettelytaso (normaali tai 
tehostettu). Kosteusriskiluokka luo pohjan rakennuksen rakennusfysikaaliselle 
suunnittelulle. 

Vaatimusten	  periytyminen	  osapuolelta	  toiselle	  
Rakennuttajan tavoitteet ja vaatimukset esitetään jo tarjouspyyntöasiakirjoissa. 
Varsinaisissa sopimusneuvotteluissa käydään tarkemmin läpi rakennuttajan tahtotila 
ja sovitaan valvonnasta ja mahdollisista sanktioista. Urakoitsija huolehtii edelleen 
vaatimusten periytymisestä aliurakoitsijoiden suuntaan. 
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Toimenpiteiden	  toteuttamisen	  valvonta	  
Rakennuttajalle tulee olla käytössään riittävä määrä osaavia valvojia. Lisäksi 
valvonnan tehostamiseksi on syytä laatia erillinen valvontasuunnitelma. Haastavissa 
kohteissa rakennuttaja voi myös tarvittaessa nimetä ulkopuolisen suunnitelmien 
tarkastajan. Erityisesti vastaanottotarkastuksiin tulee kiinnittää huomiota. 
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SUUNNITTELIJA	  

Kosteusteknisesti	  kriittiset	  kohdat	  rakenteissa	  
Kosteusteknisessä mielessä suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota 
rakenneosien liitoksiin, läpimenoihin ja epätyypillisiin rakenneratkaisuihin. Ks. 
Rakenteiden yleisimpiä kosteusriskikohtia. Rakennusfysikaaliselle suunnittelulle 
pohjan luo rakennuttajan määrittämä kosteusriskiluokka (1 – 3).  

Suunnitelmien	  kosteusriskien	  kartoitus	  
Rakennusfysikaalisessa suunnittelussa tulee varmistaa, ettei kosteus missään 
vaiheessa aiheuta haittaa rakennuksen toiminnalle tai käytölle. Rakenteilla pitää olla 
myös kyky kuivua satunnaisen kosteusrasituksen jälkeen. 

Työnaikaisen	  kosteudenhallinnan	  ja	  sääsuojauksen	  suunnittelu	  
Kosteusrasitus on usein suurimmillaan rakennusaikana. Suunnittelijan tulee 
huomioida rakenteissa myös rakennusaikainen kosteusrasitus ja suunnitella 
rakenteet siten, että rakennekosteus poistuu järkevässä ajassa. Jos tämä ei ole 
mahdollista, suunnittelija miettii vaihtoehtoisia menetelmiä ja esittää ratkaisut 
suunnitelmissa. Esimerkiksi sääsuojan käyttö voi olla perusteltua riittävien 
kuivumisolosuhteiden saavuttamiseksi. 

Suunnitelmien	  rakennusfysikaalinen	  tarkastus	  
Rakennusfysikaalista tarkastelua tarvitaan erityisesti tavanomaista vaativampien 
rakenteiden suunnittelussa. Suunnittelussa huomioitavia asioita ovat tarkastettavuus, 
huollettavuus ja korjattavuus, teoreettinen toimivuus ja aiemmat kokemukset 
rakenteesta. Myös rakennusaika ja käyttöönotto tulee huomioida. Jos rakenteeseen 
pääsee kosteutta, on varmistuttava, että kosteus ehtii kuivumaan. Suunnittelijan on 
huomioitava niin ulkoiset kuin sisäiset kosteuslähteet. 
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TOTEUTTAJA	  

Kosteudenhallinnan	  suunnittelu	  
Toteuttaja suunnittelee kosteudenhallintatoimenpiteet rakennuttajan asettamien 
tavoitteiden pohjalta. Toteuttaja tarkentaa ja täydentää rakennuttajan tekemän 
kosteudenhallinta-asiakirjan työmaan kosteudenhallintasuunnitelmaksi. 

Kosteudenhallinnan	  toteuttaminen	  
Pääurakoitsijan huolehtii oman ja aliurakoitsijoiden laadunvalvonnasta työmaalla. 
Kosteudenhallinnasta vastaa tyypillisesti erillinen työnjohtaja. Pääkeinoina 
urakoitsijalla kosteudenhallintaan on materiaalien ja rakenteiden suojaus ja riittävien 
kuivumisolosuhteiden varmistaminen lämmityksellä, tuuletuksella ja tarvittaessa 
erillisellä kosteudenpoistolla. 

Materiaalitoimitusten	  hallinta	  
Kosteuden ja tilankäytön kannalta materiaalit on toimitettava työmaalle siten, että 
varastointia vältetään Jos materiaalia joudutaan varastoimaan työmaalla, tulee 
materiaali suojata asianmukaisella tavalla. 

Kuivumisaikojen	  varmistaminen	  
Kuivumisaikojen varmistamisessa tärkeintä on kosteuden mittaaminen. Ks. 
Rakenteista tehtävät mittaukset sekä Kuivumisolosuhteiden mittaaminen. Erityisesti 
betonirakenteiden kosteuden varmistaminen ennen pintojen päällystämistä on 
tärkeää. Lue lisää aiheesta Rakenteiden pinnoitettavuusvaatimukset. 
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MATERIAALITOIMITTAJA	  

Materiaalien	  suojaus	  
Materiaalitoimittaja suojaa toimittamansa materiaalin kuljetuksen ja mahdollisen 
varastoinnin varalle. Materiaalille tulee suunnitella erikseen suojaus kosteutta ja 
kolhuja vastaan. Työmaalla tapahtuva materiaalin varastointi tulee olla 
suunnitelmallista. 

Materiaalitoimitusten	  ajoitus	  
Materiaalit toimitaan työmaalle oikea-aikaisesti. Toimitusaikataulu sovitaan 
pääurakoitsijan kanssa. 

Materiaalitoimittajan	  ohjeet	  työmaalle	  
Materiaalitoimittaja antaa ohjeet työmaalle kuinka materiaalit varastoidaan ilman että 
vaurioita pääsee syntymään. Tarvittaessa työmaa voi kysyä ohjeistusta 
materiaalintoimittajalta. Materiaalitoimittajan tulee kertoa erikseen 
varastointiolosuhteet ja asennusolosuhteet. Esimerkiksi puutavaran kosteuden tulee 
tasoittua ympäröivien olosuhteiden kanssa ennen asennusta. 
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KÄYTTÄJÄ/ASUKAS	  
Jos asukas epäilee kosteusvauriota rakenteessa, tulee siitä ilmoittaa välittömästi 
taloyhtiölle. Helpoin tapa ehkäistä kosteusongelmia on tilojen säännöllinen 
siivoaminen. Veden käyttö siivoamisessa tulee olla järkevää. Kosteudenkannalta 
oleellisia tarkastettavia ja huollettavia asioita ovat 

• Märkätilat 
• Vesikalusteet ja pesukoneet 
• Ilmanvaihto 
• Julkisivut ja alapohja 
• Salaoja- ja sadevesijärjestelmä 
• Vesikatot/yläpohja 
• Ovet ja ikkunat 

SISÄTILAT	  

Märkätilat	  
Märkätilojen lämmitys pidetään päällä ympäri vuoden. Suihkun käytön jälkeen lattiat 
ja seinät kuivataan esimerkiksi kumilastalla. Saunomisen jälkeen ilmanvaihtoa on 
tehostettava vielä muutaman tunnin ajan saunomisen päätyttyä. Saunomisen jälkeen 
saunan ovi voidaan jättää hieman raolleen, jotta pesuhuoneen lämpötila nousee ja 
tätä kautta ilma voi sitoa enemmän kosteutta. Saunan ilmanvaihtoehto ei ole riittävä, 
jos sauna ei kuivu käytön jälkeen seuraavaan aamuun mennessä. 

Tarkistus: 

Tilat tarkistetaan perusteellisemmin kerran vuodessa. Jokaisella pesukerralla 
voidaan silmäillä saumojen kuntoa ja ilmanvaihdon toimintaa. Ilmanvaihdon toimintaa 
arvioitaessa peili- ja lasipinnoille tiivistyvän kosteuden tulee poistua nopeasti 
märkätilan käytön päätyttyä. 

Huolto/kunnossapito: 

Pintarakenteet huolletaan kolmen vuoden välein. Kaivot puhdistetaan 1-4 kertaa 
vuodessa. 

Vesikalusteet	  ja	  pesukoneet	  
Pesukoneiden hanat pitää sulkea käytön jälkeen. Pesukoneita ei saa jättää päälle 
yksinään. Astianpesukoneen alla käytetään vuodot esiintuovaa allasta. Viemäreihin 
ei saa huuhtoa sellaisia aineksia, jotka eivät pehmene vedessä (esimerkiksi 
ehkäisyvälineet). Opettele vesijohdon pääsulun sijainti ja käyttö vuototilanteiden 
varalle. Isojen vuototilanteiden kohdalla soita 112. Seuraa vedenkulutusta. 
Vedenkulutuksen kasvaminen voi olla merkki vesivuodosta. 

Tarkistus: 

Hanoja käytettäessä on helppo seurata jääkö hana tiputtamaan vettä sulkemisen 
jälkeen. Hanan vuotaminen juuresta näkyy useimmiten veden lammikoitumisena 
tiskipöydälle hanan tuntumaan. Pesukoneiden venttiilit ja viemäriliitokset tarkistetaan 
kerran vuodessa. 

Huolto/kunnossapito: 

Vesilukot puhdistetaan 1-4 kertaa vuodessa. Samassa yhteydessä on hyvä tarkistaa 
vesikalusteiden kunto yleisemminkin. Pesukoneiden sakkapesät puhdistetaan 1-4 
kertaa vuodessa. Sekä astian- että pyykinpesukoneita on suositeltavaa käyttää välillä 
pitkällä ja kuumalla ohjelmalla. 
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Ilmanvaihto	  
Asunnon ilmanvaihdon riittävyys tulee varmistaa. Esimerkiksi tunkkainen ilma tai 
ikkunan sisäpinnan huurtuminen voi olla merkki riittämättömästä ilmanvaihdosta. 
Ilmanvaihtoa pitää tehostaa, kun asunnon kosteusrasitus lisääntyy. Esimerkiksi 
pyykkien kuivaus sisällä, saunominen ja suihkussa käynti lisäävät ilmanvaihdon 
tarvetta. Pyykit kannattaa kuivata ulkona. Sisällä kuivuvan hyvin lingotun pyykin pitää 
kuivua alle vuorokaudessa. Saunan ilmanvaihto on liian pieni, jos sauna ei kuivu 
käytön jälkeen seuraavaan aamuun mennessä. 

Tarkistus: 

Ilmanvaihtokoneet ja –kalusteet tarkistetaan 1-3 vuoden välein. Kotikonstina 
ilmanvaihtoa voidaan testata laittamalla ilman poistoaukon päälle talouspaperin 
palan. Paperin pitää pysyä venttiilissä kiinni ilman kiinnipitämistä. Tämä voidaan 
tehdä kerran vuodessa. 

Huolto/kunnossapito: 

Venttiilit ja tuloilmasuodattimet puhdistetaan tai vaihdetaan vähintään kerran 
vuodessa. Liesituulettimen rasvasuodatin pestään vähintään 2-3 kertaa vuodessa. 
Koneellisen järjestelmän osalta suodattimien vaihdon yhteydessä tarkistetaan, että 
kondenssivedenpoisto ei ole kuivunut tai tukkeutunut. Kanaviston nuohous 
suoritetaan 5-10 vuoden välein. Puhdistusväli on aina tapauskohtainen, 
koneellisessa järjestelmässä hieman lyhyempi ja painovoimaisessa hieman pidempi. 
Puhdistuksen jälkeen ilmanvaihto on tasapainotettava uudestaan. Ilmanvaihdon ja 
kanaviston huoltoväli on 3-5 vuotta. 

RAKENTEET	  

Julkissivut	  ja	  alapohja	  
Ryömintätilaisissa alapohjissa ei saa varastoida mitään ja tuuletusaukkoja ei saa 
tukkia. Rakennuksen seinusta on pidettävä vapaana kasveista. 

Tarkistus: 

Ryömintätilan toimivuus tarkistetaan aluksi kerran vuodessa ja myöhemmin viiden 
vuoden välein. Julkisivujen yleistarkastus tehdään kerran vuodessa. 

Huolto/kunnossapito: 

Viiden vuoden välein tarkistettavia asioita ovat: vesipellit ja liittymät, saumaukset ja 
julkisivun tuuletus, pinnoitteet, läpiviennit ja ikkunoiden ja ovien tiivisteet. 

Salaoja-‐	  ja	  sadevesijärjestelmä	  
Rakennuksen seinusta on pidettävä vapaana kasveista. Mitä isompi kasvi on, sitä 
kauemmaksi se on seinästä jätettävä. 

Tarkistus: 

Salaojaverkoston tarkistus kolmen vuoden välein. Maanpinnan kallistukset 
tarkistetaan muutaman vuoden välein. 

Huolto/kunnossapito: 

Sadevesikourujen, sadevesiviemärikaivojen ja hiekkapesien puhdistus 1-2 kertaa 
vuodessa. Sadevesiviemäri- ja salaojaverkoston puhdistus 10 vuoden välein. 

Vesikatot/yläpohja	  
Tarkistus: 
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Kerran vuodessa tarkistettavia asioita yleisen kunnon lisäksi ovat ylösnostot, 
pellitykset ja kittaukset. Viiden vuoden välein tarkistetaan pinnat ja pinnoitteet. 
Tuulettuva yläpohja tarkistetaan aluksi joka vuosi ja myöhemmin viiden vuoden 
välein. 

Huolto/kunnossapito: 

1-2 kertaa vuodessa puhdistettavia kohteita ovat: kattokaivot, katto itsessään, 
räystäskourut, syöksytorvet. Esimerkiksi syksyllä voidaan tarvita ylimääräisiä 
puhdistuskertoja. Katolle ilmestyneet kasvit tulee poistaa huomatessa. 

Ovet	  ja	  ikkunat	  
Tarkistus: 

Tarkista ovien ja ikkunoiden tiivisteet 3-12 vuoden välein ja vaihda ne tarvittaessa. 
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RAKENTEET	  
Rakenteet osiossa käydään läpi eri rakenteille tyypillisiä kosteusvauriotyyppejä sekä 
kerrotaan keinoja ja toimia, jolla näitä vaurioita voidaan ennaltaehkäistä. Tutustu 
myös tarkemmin rakenteiden yleisimpiin kosteusriskikohtiin. Rakenteet on jaettu 
seuraavien yläotsikoiden alle: 

Alapohjat	  ja	  perustukset	  
• Maanvastaiset alapohjat 
• Tuulettuvat alapohjat 

Välipohjat	  
• Paikalla valettu välipohjat 
• Elementtivälipohja 

Yläpohjat	  ja	  vesikatto	  
• Tuulettuva yläpohja (puusta) 
• Kevytsorakatto 

Ulkoseinät	  
• Muuratut ja harkkorakenteiset seinät 
• Sandwich- ja kuorielementit 
• Puu- ja teräsrankaseinät 
• Hirsiseinät 

Erityistilat	  
• Märkätilat 
• Parvekkeet 
• Pihakannet ja terassit 

Yksityiskohdat	  
• Höyrynsulun läpimenot 
• Höyrynsulun liitokset - kivitalot 
• Höyrynsulun liitokset – puutalot 
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ALAPOHJAT	  JA	  PERUSTUKSET	  
Perustusten ja alapohjarakenteiden tyypillisiä kosteusvauroiden aiheuttajia ovat 
maaperän kosteus, sadevedet, kylmäsillat ja kondensoituminen sekä vesivuodot 
rakennuksen sisältä tai putkistosta. 

Alapohjan alla on hyvin usein homeen kasvulle otolliset olosuhteet. 
Alapohjarakenteen ilmatiiviyden varmistaminen on tärkein yksittäinen asia, joka tulee 
varmistaa. Tiivis rakenne estää homeiden, mikrobien sekä radonin pääsyn 
sisäilmaan. Liitokset sekä läpivientikohtien tiivistäminen tulee tehdä huolella. 

MAANVASTAISET	  ALAPOHJAT	  

Maanvastaiset alapohjarakenteet ovat kosketuksissa salaoja- ja täyttökerroksen tai 
pohjamaan kanssa. Maanvastaisten alapohjien kosteustekninen toimivuus 
varmistetaan 

• rakenteen tiiveydellä 
• rakennuspohjan kuivattamisella ja kuivana pitämisellä sekä 
• alapohjarakenteiden oikeaoppisella suunnittelulla ja toteuttamisella. 

Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatusta on käsitelty RT kortissa RT 81-11000 
Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatus. 

Tiiviys	  
Alapohjan alla on usein otolliset olosuhteet mikrobien ja homeen kasvulle. 
Maanvastaisen alapohjarakenteen tulee olla ilmatiivis, jotta korvausilma ei tule 
rakenteen läpi. Ilmatiivis alapohjarakenne estää myös maaperän radonin 
kulkeutumisen sisäilmaan. 

Alapohjarakenteen tiiveyden kannalta haastavia kohtia ovat: 

• Rakenteiden väliset liitoskohdat 
• Läpivientien tiivistäminen 
• Betonin halkeilun estäminen 
• Maapohjan täytön huolellinen tiivistäminen painumien estämiseksi 
• Putkien vierustäytöt on tehtävä maa-aineksella, joka ei riko putkea 
• Kantavissa laatoissa lämmöneriste on kiinnitettävä mekaanisesti 

haponkestävillä kiinnikkeillä laattaan, jotta lämmöneristeiden väliin ei synny 
ilmarakoja painumisen vuoksi. 

Ohjeita tiiviin alapohjarakenteen toteuttamiseksi on esitetty RT-kortissa RT 81-11099 
Radonin torjunta. 

Lämmöneristekerrosten määrän kasvattaminen lisää eristekerrosten painumista 
kuormituksen alla. Eristekerrosten ja samalla lattioiden painuminen voi johtaa 
vedeneristysten ja radontiivistysten pettämiseen sekä vaurioittaa eristetilassa 
kulkevia putkistoja. Painuminen tapahtuu vuosien kuluessa, jolloin ongelmat 
ilmenevät viiveellä. 

Kantavissa alapohjissa kaikki eristekerrokset tulee kiinnittää mekaanisesti laattaan. 
Eristekerrosten väliin ei saa muodostua rakoja maaperän myöhemmin tapahtuvan 
painumisen vuoksi. 

Alapohja pysyy tiiviinä, kun rakenteissa ei tapahdu painumien ja routimisen 
aiheuttamia muodonmuutoksia. Muodonmuutoksia voi tapahtua betonin kuivuessa. 
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Kapillaarisen	  vedennousun	  estäminen	  
Kapillaarinen vedennousu estetään riittävän paksulla kapillaarisen vedennousun 
katkaisevalla kerroksella. Kerroksen tulee olla riittävän paksu ja koostumukseltaan 
vettä hyvin läpäisevää ja tehty ei-kapillaarisesta materiaalista. Kiinnitä huomiota 
erityisesti raekokojakaumaan sekä massan tiivistysasteeseen. 

Kapillaarinen kosteudensiirtyminen on estettävä myös lattialaatan yläpuolella. Laatan 
ja puukoolauksen väliin on asennettava bitumikermi. Pääosan lämmöneristyksestä 
tulee olla betonilaatan alla. 

Kapillaarisen nousukorkeuden voi arvioida laittamalla läpinäkyvään putkeen 
kapillaarikatkona käytettävää kuivaa materiaalimassaa, antamalla veden nousta 
kapillaarisesti ja mittaamalla nousukorkeuden. Kapillaarikerroksen tulisi olla suurempi 
kuin mitattu nousukorkeus. 

Diffuusiolla	  nousevan	  kosteuden	  estäminen	  
Diffuusiolla siirtyvää kosteutta voidaan estää asentamalla alapohjan 
lämmöneristekerroksien saumat limittäin. Käytettävän eristeen tulee olla 
mahdollisimman diffuusiotiivistä ja tiivisteen tarpeeksi paksu. 

Diffuusio lisääntyy mikäli maaperä lämpiää esimerkiksi lämpöputkien tai 
laajarunkoisen rakennuksen vaikutuksesta. Huonetilan jäähtymistä maaperää 
kylmemmäksi on vältettävä. 

Pinnoitus	  
Rakenteen rakennekosteuden on poistuttava riittävästi ennen rakenteen 
pinnoittamista. Pinnoitteen valinnassa on huomioitava olosuhteet. Liian tiiviin 
pinnoitemateriaalin käyttö voi aiheuttaa kosteuden tiivistymisen lattian ja pinnoitteen 
väliin. 

Pinnoittamisen raja-arvoja on annettu kirjallisuudessa. Ensisijaisesti noudatetaan 
kuitenkin materiaalivalmistajan ohjeita. Riittävä kuivuminen on varmistettava 
kosteuden mittaamisella. 

Rakentamisen	  suojaaminen	  
Maapohja suojataan tarvittaessa pakkasen aiheuttamalta jäätymiseltä. Maapohjan 
tulee olla sula valun alkaessa. 

RYÖMINTÄTILALLISET	  ELI	  TUULETTUVAT	  ALAPOHJAT	  

Tuulettuvan alapohjan kosteusriskejä.  

• Epäpuhtauksien (homeet, mikrobit, radon) kulkeutuminen sisäilmaan ->  Tiivis 
rakenne (läpiviennit, liitokset, ehjät eristeet ilmasulut, betonirakenteet) 

• Liiallinen kosteusrasitus ryömintätilassa johtuen maaperästä. -> Sade- ja 
pohjavesien hallinta 

• Ryömintätilan ilman liiallinen kosteus -> Tuuletus, maaperän eristys 
• Rakenteen liian aikainen pinnoitus 

Tuulettuvien eli ryömintätilaisten alapohjien alle jätetään ilmatila (ryömintätila), johon 
on suunnitellaan ilmanvaihto. Ryömintätilaisten alapohjien kosteustekninen toimivuus 
varmistetaan 

• rakenteen tiiveydellä, 
• ryömintätilan olosuhteiden hallinnalla (pohja-, sade- ja sulamisvesien hallinta, 

tuuletus ja eristys) sekä 
• rakenteiden oikeaoppisella suunnittelulla ja toteutuksella. 
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Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatusta on käsitelty RT kortissa RT 81-11000 
Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatus. 

Tiiviys	  
Ryömintätilassa on kesäaikana ajoittain olosuhteet, joissa homeen kasvu on 
mahdollista. Rakenteen tulee olla ilmatiivis, jotta sisäilmaan ei tule korvausilmaa 
rakenteen läpi. Ilmatiivis alapohjarakenne estää myös radonin kulkeutumisen 
sisäilmaan. 

Alapohjarakenteen tiiveyden kannalta haastavia kohtia ovat rakenteiden väliset 
liitoskohdat, läpivientien tiivistäminen sekä yhtenäiset pinta- ja eristekerrokset.   

Ohjeita tiiviin alapohjarakenteen toteuttamiseksi on esitetty RT-kortissa RT 81-11099 
Radonin torjunta.    

Ryömintätilan	  puhdistus	  
Ryömintätilaan ei saa jäädä rakennusjätettä, muottilautoja, multaa tai muuta 
orgaanista materiaalia. Ryömintätilassa ei saa varastoida tavaroita, sillä ne voivat 
homehtua ja haitata ryömintätilan kuivumista ja tuuletusta. 

Ryömintätilaan rajoittuvat materiaalit suositellaan olevan kosteutta hyvin kestäviä ja 
kosteana lujuutensa säilyttäviä materiaaleja. 

Tuuletus	  
Ryömintätilan ilmanvaihdolla pyritään varmistamaan ryömintätilan kuivana 
pysyminen. Ryömintätilan ilman tulisi vaihtua 0,5-1 kertaa tunnin aikana. Tuuletus 
voidaan järjestää käyttäen hyväksi tuulenpaine-eroja, painovoimaista 
savupiippuvaikutusta johtamalla poistoputki katolle tai tarvittaessa koneellisesti. 

Ryömintätilan tuuletusaukkojen kokojen ohjearvot RIL 107-2012 mukaan ovat 0,5-1,0 
‰ alapohjan pinta-alasta riippuen rakennuspaikasta. Huomioi, että tuuletusaukon 
peittävät/suojaavat säleiköt heikentävät ilman virtausta ja ne tulee huomioida 
pienennyskertoimin. 

Ilmatilan korkeudeksi suositellaan vähintään 1,2 m korkeutta huoltotöiden vuoksi 
(muuten suositus on 0,8m). Alapohjarakenteiden palkit ja perusmuurit voivat jakaa 
ryömintätilaa ja haitata tuulettumista. 

Pohja-‐,	  sade-‐	  ja	  sulamisvesien	  hallinta	  
Ryömintätilaan ei saa lammikoitua vettä. Sade- ja sulamisvedet lammikoituminen 
estetään veden poistojärjestelmillä, maanpinnan muotoilulla ja rakennuspaikan 
salaojituksella. Pohjaveden nousu ryömintätilaan estetään salaojituksella sekä 
kapillaarisen nousun katkaisevalla kerroksella. 

Ryömintätilan maanpinnan tulisi olla ympäröivää maanpintaa ylempänä. Mikäli 
maanpinta on alempana, vesi voi kerääntyä ryömintätilaan ja painovoimainen 
tuuletus ei toimi. 

Kondenssin	  ja	  diffuusion	  pienentäminen	  
Ryömintätilan maapohja suositellaan lämmöneristettäväksi kauttaaltaan, jolloin 
maapohja jäähtyy ja diffuusiolla siirtyvän kosteuden määrä vähenee. 
Solumuovilämmöneriste maanpinnalla ehkäisee maasta nousevan vesihöyryn kulkua 
sekä ryömintätilan lämmön siirtymistä maaperään.  Maapohjan eristäminen on 
erityisen tärkeää puurakenteisessa ryömintätilaisessa alapohjassa. Kivirakenteisen 
alapohjan lämmöneristämisessä kevytsora- tai sepelikerroksen käyttö on mahdollista. 

Kosteus voi kondensoitua viileisiin alapohjarakenteisiin, jos ryömintätilan suhteellinen 
kosteus nousee riittävän korkeaksi. Tätä tapahtuu kun ryömintätilan lämpötila on 
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ulkoilmaa alhaisempi ja ilman vaihtuessa ryömintätilan ilman suhteellinen kosteus 
nousee. 

Kivirakenteisessa ryömintätilallisissa alapohjissa lämmöneristeen tulee olla 
alapuolella. Saumat ja läpiviennit tiivistetään saumavaahdolla. Puurakenteisissa 
ryömintätilaisissa alapohjissa tuulensuojan tulee olla aina hyvin kosteutta kestävä. 

Muita	  huomioita	  
Hyvä tapa on käyttää kelluvassa rakenteessa solumuovieristettä. 

Rankarakenteisia väliseiniä ei tule ulottaa kantavaan laattaan saakka. Kosteus voi 
siirtyä kapillaarisesti pitkin seinää. 

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. 
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• Varmistutaan katselmuksella, että tuulettuva tila on puhdas roskista yms. 
• Kosteusmittaukset ennen pinnoitusta. 
• 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	  
Kosteusteknisesti välipohjissa tulee kiinnittää huomiota välipohja – ulkoseinä 
liitokseen ja saumoihin. Välipohjien osalta on tärkeää mahdollistaa 
rakennekosteuden poistuminen ja estää rakennusaikana sadeveden pääsy 
ulkoseinille ja välipohjan läpi alempiin kerroksiin. Talvella lumi tulee poistaa 
välipohjalta mekaanisesti. Välipohjan tiiviyden kannalta on tärkeää huolehtia 
saumojen huolellisesta saumauksesta ja läpivientien tulppaamisesta. Rungon nopea 
toteutus edistää rakenteiden kuivumista. Ontelolaattavälipohjissa onteloiden 
vedenpoistoaukot tulee avata. Kevytrakenteisissa välipohjissa tulee noudattaa kuivaa 
rakennustapaa. 

PAIKALLA	  VALETTU	  VÄLIPOHJA	  

Paikalla valetun välipohjan riskit lyhyesti. 

1. Kosteuden valuminen alempiin kerroksiin. 
2. Kosteuden siirtyminen ulkoseinän eristeisiin 
3. Liian aikainen pinnoittaminen 

Tiivis	  välipohja	  
Paikalla valetun välipohjarakenteen etuna on mahdollisuus saada aikaan kerralla 
tiivis välipohja, joka toimii alempien kerrosten sääsuojana. Välipohjan ja ulkoseinän 
väliset liitokset on tehtävä huolella. Välipohja suojaa alempia rakenteita kosteudelta 
mikäli välipohja on tiivis ja vedenpoistosta on huolehdittu. 

Tiiveyden kannalta on tärkeää huolehtia saumojen huolellisesta toteutuksesta ja 
läpivientien tulppauksesta. Tiiviin holvin saavuttamista edistää esivalmistettujen 
LVIS-läpimeno-osien käyttö, jolloin läpivientiaukot on helppo tulpata kiinni. 

Kosteuden	  siirtymisen	  estäminen	  
Välipohjalle satanut vesi ja lumi tulee pyrkiä poistamaan ensisijaisesti mekaanisesti 
(lumityöt, lastat, imurit). Tärkeää on estää kosteuden siirtyminen välipohjilta alempiin 
kerroksiin ja esimerkiksi ulkoseinien eristetilaan. Välipohjalle satanut vesi on 
johdettava hallitusti pois holvilta rakentamalla väliaikaisia vedenpoistoreittejä, jotka 
on johdettu viemäreihin tai lattiakaivoihin. Mikäli veden poisjohtamiseen käytetään 
rakennuksen omaa viemäröintiä, on viemärijärjestelmän tukkeutuminen ja 
vahingollisten aineiden ja kappaleiden kulkeutuminen viemärijärjestelmään estettävä. 

Riittävän	  kuivumisen	  varmistaminen	  
Paikalla valetun välipohjan kastumisen estäminen ennen rakenteen saamista 
suojaan ei ole niin oleellista kuin esimerkiksi ontelolaatoilla rakennettaessa, koska 
valun jälkeen rakenteen suhteellinen kosteus on lähellä 100% RH. Välipohjarakenne 
pääsee kuivumaan sen jälkeen kun rakennuksen vaippa on ummessa ja tilaa 
pystytään lämmittämään. 

Rakenteen tulee olla riittävän kuivaa ennen pinnoittamista. Kuivuminen on 
varmistettava mittauksin. Kuivumista nopeutetaan poistamalla betonipintakalvo. 

ELEMENTTIVÄLIPOHJA	  

Elementtivälipohjan riskit lyhyesti 

1. Kosteuden valuminen alempiin kerroksiin. 
2. Kosteuden siirtyminen ulkoseinän eristeisiin 
3. Liian aikainen pinnoittaminen 
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4. Ontelovedet 

Elementtivälipohja voidaan toteuttaa ontelolaatoilla sekä kevytrakenteisena (puusta).  
Rakennuksen rungon nopea toteutus edistää rakenteiden kuivumista, ja se on 
mahdollista toteuttaa kullakin tavalla hyvin suunniteltuna. 

Kevytrakenteisissa välipohjissa tulee noudattaa kuivaa rakennustapaa, mikä 
tarkoittaa käytännössä rakentamista sääsuojassa. 

Tiivis	  välipohja	  
Välipohjarakenteiden kosteudenhallinnassa tärkeitä asioita ovat estää kosteuden 
valuminen välipohjan päältä alempiin rakenteisiin. Välipohja suojaa alempia 
rakenteita kosteudelta mikäli välipohja on tiivis ja vedenpoistosta on huolehdittu. 
Tiiveyden kannalta on tärkeää huolehtia saumojen huolellisesta toteutuksesta ja 
läpivientien tulppauksesta. 

Ontelolaattavälipohjien tiiviys edellyttää valujen suorittamista heti, kun se on 
mahdollista. Saumaustyö tulee tehdä huolellisesti. 

Kosteuden	  siirtymisen	  estäminen	  
Välipohjalle satanut vesi tai lumi tulee pyrkiä poistamaan ensisijaisesti mekaanisesti 
(lumityöt, lastat, imurit). Tärkeää on estää kosteuden siirtyminen välipohjalta alempiin 
kerroksiin ja esimerkiksi ulkoseinien eristetilaan. Välipohjalle satanut vesi on 
johdettava hallitusti pois rakentamalla väliaikaisia vedenpoistoreittejä, jotka on 
johdettu viemäreihin tai lattiakaivoihin. Mikäli veden poisjohtamiseen käytetään 
rakennuksen omaa viemäröintiä, on viemärijärjestelmän tukkeutuminen ja 
vahingollisten aineiden ja kappaleiden kulkeutuminen viemärijärjestelmään estettävä. 

Ontelolaattojen kaarevuudesta johtuen vesi kerääntyy kantaville seinille. Veden 
siirtyminen seinän eristetilaan on estettävä. Seinäelementtien eristetilan suojaus ei 
pelkästään riitä. Seinäelementin korkeusasema olisi hyvä suunnitella 10-20 mm 
välipohjaa korkeammalle. Veden kulkua reuna-alueella voidaan rajoittaa sauman 
muotoilulla. 

Riittävän	  kuivumisen	  varmistaminen	  
Elementeillä toteutetun välipohjan kastumisen estäminen on tärkeämpää kuin 
paikalla valetun välipohjan tapauksessa, sillä ontelolaattaelementit ovat 
lähtökohtaisesti ehtineet kuivua valmistamisen jälkeen ja niiden suhteellinen kosteus 
ei ole 100% RH. Kuivuneen betonin kastuessa kuivuminen hidastuu. 

Välipohjarakenne pääsee kuivumaan sen jälkeen kun rakennuksen vaippa on 
ummessa ja tilaa pystytään lämmittämään. Rakenteen tulee olla riittävän kuivaa 
ennen pinnoittamista. Kuivuminen on varmistettava mittauksin. 

Ontelovedet	  
Ontelolaattavälipohjissa tarkistetaan, että onteloissa on vedenpoistoreiät ja että ne 
eivät tukkeudu. Tehtaalla poratut reiät voivat tukkeutua työmaalla, poraus voi 
epäonnistua tai purseet voivat tukkia vesireiät. Tarvittaessa reiät porataan työmaalla 
uudestaan auki. Lisäksi lisäreikiä voidaan porata paikkoihin, joihin arvellaan voivan 
kertyvän vettä. Reikien aukiolo tulee tarkistaa mahdollisimman nopeasti 
ontelolaattojen asennuksen jälkeen. Lisäreikien paikkoja ovat mm. kantavan 
ulkoseinän vierusta, parvekelaatan kiinnityspaikan läheisyys, onteloiden leikkaus ja 
läpivientikohdat. 

Elementit ovat suojattava suoralta sateelta. Elementit varastoidaan aluspuiden 
varaan, jotka ovat vähintään 20 cm irti maasta. Mikäli elementtejä varastoidaan 
päällekkäin, on käytettävä vähintään 22x100 puutavaraa välipuina, jotka ovat samalla 
kohdalla pystylinjalla. 
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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	  
Kaikille yläpohjille ja vesikatoille tyypillisiä rakenneratkaisuista riippumattomia 
kosteuskriittisiä kohtia, jotka tulee huomioida ovat: 

• Suojauksesta huolehtimien. Vesikattorakenteita ei saa päästää kastumaan 
työn aikana, sillä kosteuden poistuminen vesikattorakenteista on hidasta. 
Yläpohja voidaan rakentaa sääsuojassa tai yläpohjarakenne voidaan 
valmistaa esimerkiksi maassa valmiiksi, josta se nostetaan valmiiksi 
paikalleen. Yläpohjan lämmöneristeet asennetaan kuivalle pinnalle. 
Rakentamisesta aiheutuva lisäkosteus poistetaan tarvittaessa koneellisesti tai 
tuuletusta tehostamalla. 

• Läpiviennit, liitokset ja saumat. Huolehditaan aluskatteen yhtenäisyydestä. 
Erityistä huolellisuutta vaativat aluskatteen osalta harja ja läpiviennit. Putkien 
alla ja läheisyydessä varmistetaan lämmöneristeen oikea määrä. 

• Veden lammikoitumisen estäminen. Katon sadevedenpoiston toimivuutta 
seurataan ja tarkkaillaan rakentamisen ja käytön aikana. Kattokaivojen 
tukkeutumisesta aiheutuva vedenkertyminen ja lammikoituminen voi 
aiheuttaa kosteusvaurioita asianmukaisesta vedeneristyksestä huolimatta. 
Kallistukset on tehtävä suunnitelmien mukaan. 

TUULETTUVA	  YLÄPOHJA	  (PUUSTA)	  

Tuulettuvalla yläpohjalla tarkoitetaan sekä ristikkorakenteisia yläpohjia että kantavan 
betonirakenteen (paikalla valettu laatta, ontelolaatta) päälle tehtyjä puurakenteisia 
vesikattorakenteita. 

Lämmöneristyksen lisäys sekä ilmastonmuutos muuttaa tuuletettujen yläpohjien 
olosuhteita jonkin verran homeen kasvulle otollisemmiksi. 

Tuulettuvan yläpohjan riskit lyhyesti. Lue lisää Tuulettuvan yläpohjan 
kosteusriskikohdista. 

1. Kosteuden kondensoituminen vesikatteen alla 
2. Liian pieni tai suuri tuuletus. (suositeltu ilmanvaihtokerroin on 0,5-1,0 1/h) 
3. Kapillaarikatkon puuttuminen betonilaatan ja puurakenteisen katon 

alajuoksun välillä 
4. Vesikatteen läpiviennit, liitokset ja saumat ovat epätiiviitä 
5. Rakennusaikana rakenteeseen päässyt vesi 
6. Räystään kautta rakenteeseen pääsevä vesi ja lumi 

Kosteusrasitusta	  vähentävät	  rakenneratkaisut	  
Puurunkoisessa yläpohjassa kantavien puurakenteiden kosteusteknistä toimintaa 
voidaan parantaa laittamalla niiden yläpuolelle lämmöneristys, jonka lämmönvastus 
on vähintään 0,4 m2/K/W. Ristikkorakenteella toteutetuissa yläpohjissa ulkopuolinen 
lämmöneristys voidaan toteuttaa eristävällä aluskatteella tai erillisellä aluskatteen ja 
ristikon yläpaarteen väliin laitettavalla lämmöneristekerroksella. 

Aluskatteen tulee olla vedenpitävä ja kosteutta kestävä, eikä se saa repeytyä tai 
vaurioitua rakenteiden muodonmuutosten seurauksena. 

Elementeistä koostuvissa metallisissa kevythormeissa savukaasujen lämpötila voi 
nousta liian korkeaksi paikallisesti paksun yläpohjan lämmöneristeen kohdalla 
aiheuttaen palovaaran. Kevythormien liitoskohdassa yläpohjan lämmöneristyksen 
paksuutta on paikallisesti pienennettävä (Tutkimusselostus TTY/PALO/1950, 2011). 

Loivilla katoilla käytetään jatkuvia katteita. Jyrkillä katoilla kallistusten oltava riittäviä. 
Vettä ei saa juoksuttaa liikuntasaumojen yli. 



Lähde: www.kosteudenhallinta.fi, versio 30.9.2015 

Nettisivuston tekstit 

61 

Ilmatiiviys	  
Puurakenteisissa yläpohjissa rakenteen ilmatiiviys saavutetaan joko kalvomaisilla tai 
levymäisillä rakennustarvikkeilla. Sama kerros toimii käytännössä myös yläpohjan 
höyrynsulkuna. 0,2mm paksuinen höyrynsulkumuovi asennetaan niin, ettei 
läpivienneistä tai sähköasennuksista aiheudu siihen epäjatkuvuuskohtia. Jatkokset ja 
liitokset muihin rakennusosiin sekä aukkojen ja läpivientien ilmatiiviisiin kerroksiin 
tulee toteuttaa vähintään 150 mm limityksin ja puristavalla liitoksella. 

Yläpohjan ilmansulkuna voidaan käyttää myös solumuovieristelevyjä, joilla on 
riittävän suuri vesihöyrynvastus. Solumuovieristelevyt vaahdotetaan 
kattokannattajien väliin rakenteiden liikkeet huomioiden sopivalla saumausvälillä ja 
joustavalla saumausvaahdolla. 

Läpivientien tiivistämiseen on kiinnitettävä huomiota. Reikien tekoa höyrynsulkuun 
tulee välttää, ja läpiviennit on toteutettava solumuovieristeestä tehtävän kauluksen 
avulla, jolloin tiivistäminen onnistuu polyuretaanivaahdolla.  

Betonilaatan ilmatiiveys varmistetaan asentamalla bitumikermi kauttaaltaan 
betonilaatan päälle. Kermi toimii samalla rakennusaikaisena sääsuojana ennen 
kattorakenteen asentamista. 

Veden	  poisjohtaminen	  
Vesikatot suunnitellaan niin, että vesi poistuu katolta mahdollisimman esteettömästi. 
Ulkopuoliset syöksyputket on usein syytä varustaa itsesäätyvällä sulatuskaapelilla, 
varsinkin rakennuksen pohjoispuolella. 

Erityiskohdat	  
Läpiviennit, kaivot ja muut yksityiskohdat sijoitetaan vähintään 500 mm etäisyydelle 
toisistaan, räystäistä sekä katolle nousevista rakenteista. Vedeneristyksen lävistyksiä 
tulee välttää. 

Pellityksissä on otettava huomioon tuulen paine sekä liikevara. 

Vesikatoilla vedeneristeissä pyritään välttämään liikuntasaumoja. 

KEVYTSORAKATTO	  

Kevytsoraeristettyjä bitumikermikattoja käytetään yleisesti kerrostalojen yläpohjissa. 
Rakenteeseen päässyt vesi poistuu kevytsoraeristetystä katosta hitaasti, joten 
rakentamisen aikainen kosteudenhallinta ja sadevedeltä suojautuminen on tärkeää. 

Lämmöneristeiden asennus on suositeltavaa tehdä tilapäissuojien alla. Taivasalla 
tehtävä kattotyö on suunniteltava siten, että lämmöneristeet ehditään peittämään 
sateen sattuessa tilapäissuojilla ja vesikate ehditään asentamaan ennen työpäivän 
päättymistä. Veden kulkeutuminen valmiilta kattopinnalta keskeneräiseen 
kattorakenteeseen ja lämmöneristeisiin on estettävä. 

Kevytsorakattojen riskejä lyhyesti. 

1. Vesikatteen repeäminen, joka voi johtua säärasituksesta, toiminnasta katolla, 
katteen ja alustan liikkeistä tai puutteellisesta kiinnityksestä 

2. Kaivojen tukkeutuminen 
3. Liian loivat kallistukset, vastakallistukset puuttuvat, jiirit ovat tasaisia 
4. Seinän ja katon liitokset 
5. Puutteellinen tuuletus 
6. Vesikatteen läpiviennit, liitokset ja saumat ovat epätiiviitä 
7. Rakennusaikana rakenteeseen päässyt vesi 
8. Räystään kautta rakenteeseen pääsevä vesi ja lumi 
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Kosteusrasitusta	  vähentävät	  rakenneratkaisut	  
Loivilla katoilla on käytettävä jatkuvia katteita, joiden saumojenkin on oltava 
vedenpaineenkestäviä. Yleisimmin käytettävät materiaalit ovat bitumikermejä, joiden 
saumat ja muut liitokset liimataan tai hitsataan vesitiiviiksi. 

Veden kulku ja valumaetäisyydet tulee suunnitella siten, että vesi ei jäädy katon 
kylmillä osilla. Vettä ei saa juoksuttaa liikuntasaumojen yli. 

Isoissa rakennuksissa ja loivilla katoilla vedenpoisto on useimmiten sisäpuolinen. 
Kattokaivot sijoitetaan valuma-alueiden alimpiin kohtiin. Viemärit ja kattokaivojen 
alapinnat pitää lämmöneristää diffuusiotiiviiksi kondenssiongelmien estämiseksi. 
Tarvittaessa kaivot varustetaan sulatusvastuksilla. 

Suositeltava veden virtausmatka on enintään 15 m. Kattokaivoja käytettäessä katto 
tulee varustaa riittävällä määrällä ulosheittäjiä, mikäli räystäsrakenne nousee 
kattopinnasta yli 200 mm, jotta kaivojen tukkeutuessa katolle ei voi muodostua 
rakennetta ylikuormittavaa vesiallasta. 

Tuuletus	  
Tuuletus on järjestetty painovoimaisena räystäältä sekä lisäksi mahdollisesti ns. 
alipainetuulettimin katon keskiosilta. Tuuletus on vähäistä, joten näitä kattoja voidaan 
pitää lähes umpirakenteina. 

Kevytsorakatoissa ilma pääsee virtaamaan riittävästi, kun räystäille on riittävät ilma-
aukot ja katolle asennetaan riittävästi alipainetuulettimia. Tuuletusaukkojen 
mitoituksessa noudatetaan kevytsoravalmistajien ohjeita. 

Kevytsorakattoon voidaan aluskermin päälle rakentaa tuuletus- ja 
vedenpoistojärjestelmä kevytsorakerrokseen salaojaputkilla, jolla voidaan tehostaa 
rakenteen kuivumista. 

Ilmatiiveys	  
Lämmin ilma, joka sisältää usein myös enemmän kosteutta, pyrkii nousemaan ylös. 
Tästä johtuen paine-ero (ylipaine) ulkoilmaan nähden on katon rajassa suurempi kuin 
rakennuksen vaipan muilla alueilla. Tällöin ilmansulussa olevat mahdolliset reiät tai 
muut epätiiveydet voivat päästää haitallisia määriä kosteutta rakenteisiin. Ilman- ja 
höyrynsulku tulee toteuttaa huolella. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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• 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 
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. 
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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. 
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. 
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Tarkistuslista	  
• Saumat tiiviitä ja soveltuva tiivistysmateriaali. 
• Lämmitetyt reuna-alueet ja veden poisto. 
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ULKOSEINÄT	  
Kaikille ulkoseinille tyypillisiä rakenneratkaisuista riippumattomia kosteuskriittisiä 
kohtia, jotka tulee huomioida ovat: 

• Rakenneosien liittymäkohtien puutteellinen suunnittelu ja toteutus. 
Esimerkiksi parvekelaatan ja julkisivun liittymäkohta. 

• Ikkuna-aukot sekä julkisivun pellitykset. Työnaikainen suojaus on 
rakennettava, ellei ikkunoita ole asennettu valmiiksi elementteihin. Ikkuna-
aukon alareuna on suojattava vanerilla. 

• Sadevesien poistojärjestelmien toimimattomuus. Räystäskourut, syöksytorvet 
ja räystäspellitys on asennettava suunnitelmien mukaan. 

• Märkätilojen puutteellinen vedeneristys. Huomioidaan ulkoseinän yhteys 
märkätiloihin. Vältetään rakenteiden jääminen kahden tiiviin kerroksen väliin. 

• Lämmöneristeiden kastuminen. Lämmöneristeiden suojaamisesta on 
huolehdittava kokoajan, sekä varastoinnin aikana että asennettaessa. 
Elementtien eristetilan yläpinta on suojattava. 

• Julkisivurakenteen tuulettuminen on varmistettava. Tuuletusreiät, välit 
pieneläinverkot yms. asennetaan suunnitelmien mukaisesti ja huolehditaan, 
ettei raot tukkeudu työn aikana. 

• Väärät korkeusasemat. Tarkastetaan, että ulkoseinä ei tule suoraan kiinni 
maanpintaan. 

• Ulkopinnan liian tiivis pinnoitus ja kylmäsillat. Kerroksellisissa rakenteissa 
tulee huomioida riittävän leveä tuuletusväli. Massiivirakenteisissa seinissä 
erillistä tuuletusväliä ei tarvita. 

MUURATUT	  JA	  HARKKORAKENTEISET	  SEINÄT	  

Muurattujen ja harkkorakenteisten ulkoseinien riskit lyhyesti 

1. Lisälämmöneristys sisäpuolelta, jolloin lämmöneristeen ja harkon rajapintaan 
voi muodostua homeelle otolliset olosuhteet. Sisäpuolinen lämmöneristys 
alentaa ulkokuoren lämpötilaa ja lisää pakkasvaurioriskiä 

2. Ulkopinnan liian tiivis pinnoitus 
3. Saumojen huono kunto 
4. Rakenteen ja rappauskerroksen halkeilu 
5. Sisäpuolinen ylipaine (ilmanvaihto) 
6. Tuuletusraon tukkeutuminen laastipurseilla 

Kosteusrasitusta	  vähentävät	  rakenneratkaisut	  
Harkkorakenteisen ulkoseinän pinnoitus esimerkiksi rappaamalla vähentää 
sadeveden imeytymistä. Pinnoitteen valinnassa on huomioitava alustan lämpö- ja 
kosteusliikkeet ja pinnoitteen vaikutus rakenteen kuivumiseen. Kosteusteknisesti 
parhaiten toimii mahdollisimman vesitiivis mutta hyvin höyryä läpäisevä pinnoite. 

Pinnoitteen halkeilua ehkäistään käyttämällä kuitulaastia tai rappausverkkoa sekä 
liikuntasaumoin. Liikuntasaumojen tulee olla vesitiiviitä. Halkeilua esiintyy aukkojen, 
kuten ovien ja ikkunoiden, yläkulmissa. 

Eristekerrokseen ei saa jäädä ulkoa sisälle johtavia tyhjiä rakoja. Harkon keskellä 
olevan solumuovipohjaisen lämmöneristeen pintaan levitetään 
polyuretaanivaahtokerros asennuksen yhteydessä, jolla varmistetaan 
lämmöneristekerroksen yhtenäisyys ja rakenteen tiiviys. 

Sisäilman kosteusrasitusta vähennetään pinnoittamalla sisäpinta höyrytiiviillä 
pinnoitteella. 
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Ilmatiiviys	  
Harkoista muuratut seinät eivät sellaisenaan ole ilmatiiviitä, vaan ilmatiiviys 
muodostuu seinän sisäpinnan tasoituksesta. Tasoite on tehtävä kauttaaltaan siten, 
että se liittyy toimivasti muiden rakennusosien sekä aukkojen ilmatiiviisiin kerroksiin. 
Tasoituksen tulee ulottua seinien ylä- ja alareunoihin, sekä kiintokalusteiden ja 
alaslaskettujen kattojen taakse. 

Harkkorakenteisen seinien saumat on tehtävä huolella. Harkkoseinillä, joiden saumat 
eivät ole ilmatiiviitä saavutetaan ilmatiiviys pinnoittamalla harkko molemmin puolin 
esimerkiksi tasoitteella tai rappauksella. 

Liitokset ja läpiviennit tehdään ilmatiiviiksi käyttämällä elastista saumausta tai 
läpivientikappaleita. 

Poltetuista tiilistä tehdyn seinän sisäpinnan tiiviys jää yleensä puutteelliseksi. 
Ilmatiiviys pyritään aikaansaamaan ilmatiiviillä lämmöneristekerroksella. 

Rakenteiden	  kuivuminen	  
Rakenteen pinnoitusajankohtaa määriteltäessä on otettava huomioon 
harkkorakenteeseen mahdollisesti sitoutunut suuri rakennekosteuden määrä. 
Lämpöeristetyn harkon sisäkuoren on päästävä kuivumaan riittävästi ennen harkon 
pinnoittamista höyrytiiviillä kerroksella. 

Solumuovipohjaisilla lämmöneristeillä on tyypillisesti suuri vesihöyrynvastus, joka 
hidastaa kuivumista lämmöneristeen suuntaan. 

Sisäkuori voidaan pinnoittaa kun rakenteen huokosilman suhteellinen kosteus on 
alittanut pinnoitteen edellyttämän kriittisen suhteellisen kosteuden. 

SANDWICH-‐	  JA	  KUORIELEMENTIT	  

Kriittisiä kohtia betonisandwich-ulkoseinässä ovat 

1. Vialliset tai vanhentuneet elementtisaumaukset 
2. Rakenteen puutteellinen tuulettuminen 
3. Ikkunoiden ja muiden läpivientien sisäpuoliset tiivistykset 
4. Vuotovesien puutteellinen poistumismahdollisuus vaakasuuntaisista 

liitoksista. 

Ilmatiiviys	  
Seinärakenteen tiiviys riippuu elementtien välisistä liitoksista sekä läpivientiaukkojen 
tiivistyksestä. Saumat tehdään juotosvaluilla ja joustavien elastisten saumojen avulla. 
Saumavalujen onnistuminen on ensiarvoisen tärkeää rakenteen ilmatiiveyden ja koko 
rakennuksen energiankulutuksen kannalta. 

Ovien ja ikkunoiden välit saumataan suunnitelmien mukaan, yleensä joko 
saumausvaahdolla tai saumausmassan ja teippauksen yhdistelmällä, 
mineraalivillatilkinnällä tai näiden saumaustapojen yhdistelmällä. 

Saumat	  
Saumojen suunnittelussa tulee huomioida liikkeet, jotka aiheutuvat kosteuden ja 
lämpötilan vaihtelusta sekä rakennuksen rungon liikkeet. Saumauksen laatuun 
vaikuttavat saumausolosuhteet, saumattavien pintojen puhtaus sekä sauman koko. 

Jos lattian tasoitevalu ei peitä elementtien vaakasaumaa, niin vaakasauma on hyvä 
tiivistää elastisella saumamassalla. 
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Rakenteiden	  kuivuminen	  
Ulkokuoren taakse päässyt vesi johdetaan pois rakenteen vaakasuuntaisista 
liitoksista (ikkuna- ja oviliitokset, seinän ja perusmuurin liitokset, ulkoseinän ja 
vaakarakenteen liitokset).  

Estetään mahdollisen tuuletusvälin ja –urien tukkeutuminen valmistus ja 
asennusvaiheessa. 

Rakenne kuivuu suurilta osin sisätiloihin päin riippuen lämmöneristeen 
vesihöyrynvastuksesta. Tämä on tarvittaessa huomioitava sisäpintojen 
pinnoitusajankohtaa suunniteltaessa. Eristepaksuuksien kasvaessa rakenteiden 
kuivuminen hidastuu. 

Muita	  huomioita	  
Eristetila on suojattava. Ontelolaattaholvin kaarevuus tuo sateella vettä kantavalle 
seinälle. Elementtien eristetilan yläosa on suojattava vedeltä. SW-nurkkaelementtien 
lämmöneristeen sauma voidaan vaahdottaa ulkopuolelta henkilönostimen avulla, tai 
käyttää elementtien väliin puristuvaa mineraalivillakaistaa. 

Huolehdi nostolenkkien aiheuttamien kylmäsiltojen poisto poistamalla lenkit. 

PUU-‐	  JA	  TERÄSRANKASEINÄT	  

Riskit 

1. Seinärakenteen puutteellinen tuuletus  
2. Sisäpuolinen ylipaine (puutteet ilmanvaihdossa) 
3. Kapillaarikatkon puuttuminen seinärakenteen ja perusmuurin liitoksesta 
4. Puutteellinen höyryn- tai ilmansulku rakenteen sisäpinnassa 
5. Ikkunoiden ja läpivientien tiivistykset 
6. Kylmäsillat 
7. Huonosti asennetut tai painuneet lämmöneristeet 
8. Perusmuurin ulkokuori on nostettu puurungon aluspuuta ylemmäksi tai 

puurunko on maanvaraisen laatan yläpintaa alempana 
9. Ulkoverhouksen alapää liian lähellä maanpintaa, tippanokka puuttuu. 

Kosteusrasitusta	  vähentävät	  rakenneratkaisut	  
Rankarunkoisen ulkoseinän ulkopinnan voi toteuttaa monenlaisella tavalla. Oleellinen 
teknisen suunnittelun lähtökohta on sadevesitiiveys. Erityistä huomiota tulee 
kiinnittää liitosten ja läpivientien sadevesitiiveyteen. Liitokset, listoitukset ja muut 
yksityiskohdat toteutetaan siten, että sateelle alttiit pinnat ovat ulospäin kaltevia, 
esimerkiksi asentamalla vesipellit. 

Paras tapa estää viistosateen vaikutukset julkisivuun on rakentaa räystäät. 
Puuverhoillussa rakennuksissa suositellaan käytettäväksi vähintään 400 mm leveitä 
räystäitä. 

Tuuli voi kuljettaa vettä myös seinäpintaa pitkin ylöspäin. Ulkoverhouksen läpi 
päässeen veden on voitava kuivua, joten ulkoverhouksen taakse on järjestettävä 
toimiva tuuletus. Korkeissa tiiliverhotuissa puurunkoisissa rakennuksissa (yli 10 m 
korkeat seinät) puurunko tulee suojata esimerkiksi tiiliverhouksen ja tuulensuojan 
väliin asennettavalla teräsohutlevyistä tehdyllä suojakerroksella, jonka molemmin 
puolin jätetään tuuletusväli. 

Ilmatiiviys	  
Rankarunkoisissa seinissä rakenteen ilmatiiviys saadaan aikaan joko kalvomaisilla 
tai levymäisillä rakennustarvikkeilla, joka toimii käytännössä samalla myös 
seinärakenteen höyrynsulkuna. Käytetyin ilman- ja höyrynsulku on 0,2 mm paksuinen 



Lähde: www.kosteudenhallinta.fi, versio 30.9.2015 

Nettisivuston tekstit 

71 

höyrynsulkumuovi. Höyrynsulku tulee asentaa siten, ettei siihen aiheudu reikiä esim. 
sähköasennuksista tms. Höyrynsulkukalvon jatkokset sekä liitokset muiden 
rakennusosien sekä aukkojen ilmanpitäviin kerroksiin tulee toteuttaa vähintään 150 
mm limityksin ja puristavalla liitoksella. 

Lämmöneristyksen poisjättäminen höyrynsulun sisäpuolelta on aina 
kosteusteknisesti paras ja turvallisin ratkaisu. Rakennusaikaisen kosteuden 
tiivistyminen höyrynsulun sisäpintaan tulee huomioida mikäli käytetään höyrynsulun 
sisäpuoleista lämmöneristettä. 

Läpivientien tiivistämiseen on kiinnitettävä huomiota. Höyrynsulkuun tehtäviä reikiä 
on vältettävä. Läpiviennit on suositeltava toteuttaa solumuovista tehdyn kauluksen 
avulla, jolloin läpivientien tiivistys tapahtuu polyuretaanivaahdolla. 

Rakenteiden	  kuivuminen	  
Ulkoverhouksen taakse joutuneiden vuotovesien poistaminen rakenteesta 
järjestetään vaakasuuntaisista liitoksista. 

Ulkoverhouksen taakse on järjestettävä riittävä tuuletusväli, jonka on oltava 
vähintään 20 mm,  on oltava avoinna ala- ja yläpäästään sekä ikkuna- ja oviaukkojen 
kohdalla. Suositeltava on, että tuuletusvälistä on yhteys ulkoilmaan joka 
kerroskorkeudelta. 

Jos puurankarakenteen ulkoverhouksena käytetään rapattua julkisivua, on rappaus 
tehtävä tuuletetun levyrakenteen päälle. Tuulettumatonta eristerappausrakennetta ei 
tule käyttää puurakenteisessa ulkoseinässä. 

HIRSISEINÄT	  

Lämmöneristämätön hirsiseinä on massiivinen yksiaineinen seinärakenne, joka toimii 
kosteusteknisesti hyvin riippumatta sen paksuudesta, johtuen tuen siitä, ettei 
rakenteessa ole eri materiaalikerrosten muodostamia rajapintoja, joihin voi syntyä 
kriittisiä olosuhteita. Rakenteen toiminta edellyttää hirsiseinän sauma- ja 
nurkkakohtien suojaamista sadevedeltä. 

Yhä useampi hirsiseinistä tehdään lisäeristettynä. Jos hirsiseinä lämmöneristetään, 
rakenteen lämpötila- ja kosteusolosuhteet muuttuvat ja kosteustekninen toiminta 
heikkenee. 

Riskit lyhyesti 

1. Hirsien päät 
2. Hirsien painumat 
3. Sisäpuolinen lämmöneristys 

Kosteusrasitusta	  vähentävät	  rakenneratkaisut	  
Hirsirakenne muuttuu riskialttiimmaksi kosteusvaurioille, jos lämmöneristys 
asennetaan hirsiseinän sisäpuolelle. Tällöin rajapintaan muodostuu herkästi 
kosteuden kondensoitumiselle ja homeen kasvulle otolliset olosuhteet. Jos 
sisäpuolista lisälämmöneristystä käytetään, on lämmöneristeen sisäpuolella oltava 
tiivis ilmansulku ja riittävä höyrynsulku. 

Hirren ulkopuolelle tehtävä lisäeristys on kosteusteknisesti toimiva, jos 
lämmöneristeenä käytetään hyvin vesihöyryä läpäisevää ainetta ja lämmöneristeen 
ulkopuolelle tehdään vastaavanlainen taustaltaan tuuletettu ulkoverhous, kuin 
puurankaseinissä. 

Hirsien päät ovat erityisen alttiita viistosaderasitukselle. Hirsien päät tulee suojata 
nurkkalaudoituksella tai sadevedeltä suojaavalla pinnoituksella. 
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Ilmatiiviys	  
Ilmatiiviys tulisi saada aikaan hirsien välisiin saumoihin ja nurkkiin laitettavien 
joustavien solumuovi- tai solukumitiivisteiden avulla. Vaihtoehtoisesti ilmatiiviyttä 
voidaan parantaa paperipohjaisen ilmansulun avulla, joka tulee hirren ulkopintaan ja 
jolla tulee olla hyvä vesihöyrynläpäisevyys. 

Hyvän ilmatiiviyden saavuttamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Hirsikehikko 
tyypillisesti painuu kuluessa, ja painuminen on huomioitava kaikissa ilmansulun 
liitoksissa. 

Ohjeita hirsirakennuksen ilmanpitävien liitosten toteutuksesta on annettu mm. 
julkaisussa Aho & Korpi toim. (2009). 

Rakenteiden	  kuivuminen	  
Hirsiseinän kuivuminen tasapainokosteuteen kestää yleensä useamman vuoden. 
Hirsiseinä on suositeltavaa käsitellä ulkoa sadevedeltä suojaavalla, mutta hyvin 
vesihöyryä läpäisevällä pinnoitteella, jotta ylimääräinen kosteus voi poistua 
rakenteesta. Myös sisäpuolen pinnoitteen tulee olla vesihöyrynläpäisevä. 

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.. 
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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. 

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. 
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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: 

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. 
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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. 
• 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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ERITYISTILAT	  
Erityistilat -osioon on koottu rakenteita, jotka joutuvat suuren kosteusrasituksen 
alaiseksi. Tällaisia ovat mm. märkätilat, parvekkeet sekä pihakannet ja terassit. 

MÄRKÄTILAT	  

Märkätila tarkoittaa huonetilaa, jonka lattiapinta joutuu tilan käyttötarkoituksensa 
vuoksi vedelle alttiiksi ja jonka seinäpinnoille voi roiskua tai tiivistyä vettä (esim. 
kylpyhuone, suihkuhuone, sauna). 

Märkätilojen vedenpoisto ja rakenteet on suunniteltava ja rakennettava niin, ettei 
vettä pääse siirtymään ympäröiviin rakenteisiin tai huonetiloihin. Lattia- ja 
seinäpinnoissa tulee käyttää vedeneristystä. Vedeneristys tulee olla tiivis kaikilta 
kohdiltaan, mukaan lukien pinnat, saumat, läpiviennit ja liittymäkohdat. 

Seinärakenne	  
Seinärakenteet voidaan tehdä kivi- tai levyrakenteisena. Levyrakenteisen seinän 
alaranka ei saa jäädä betonivalun sisään. 

Rakenteen liikkumattomuuteen tulee kiinnittää huomiota, jottei liikkeet aiheuta 
repeämiä vedeneristeessä. Rakenne ja sen jäykkyys toteutetaan siten, etteivät 
lämpö- ja kosteusliikkeet vaurioita vedeneristystä tai pintarakenteita.  Materiaalien 
valinnassa on huomioitava odotettavissa olevat muodonmuutokset. 

Levyrakenteisen seinän jäykkyys toteutetaan tarvittaessa normaalia rankajakoa 
(k600) tihentämällä, kaksinkertaisella levytyksellä, jäykemmällä levytyypillä tai 
rankavälin vaakalaudoituksena. Kaksinkertaista levytystä pyritään välttämään, koska 
yksinkertainen levytys on parempi rakenteiden kuivumisen kannalta. 

Suihku- ja pesupisteiden roiskeveden alueella suositellaan käytettäväksi 
kivirakenteista seinää. Betoniset seinäelementit on suunniteltava niin, ettei 
elementtisaumat osu märkätilojen kohdalle. Erillisen suihkukaapin käyttö on 
suositeltavaa. 

Materiaalin jääminen kahden tiiviin pinnan väliin on vältettävä. Vedeneristetyn 
rakennuslevyn taakse ei saa asentaa höyrynsulkua. Poikkeuksena ns. 
kaksoisseinärakenne, jossa rakenteen tuuletus on järjestetty. Saunan ja 
pesuhuoneen välisessä rankarakenteisessa seinässä, jossa osa rakenteista jäävät 
vedeneristeen ja saunan höyrynsulun väliin, on märkätilan levyrakenteen takana 
oltava yläosastaan alakattotilaan avoin ilmaväli, josta kosteuden on voitava poistua 
kuiviin huonetiloihin. 

Lattiarakenne	  
Lattian kaltevuus on oltava vähintään 1:100 ja suihkualueella 0,5 m säteellä 
lattiakaivosta 1:50. Lattiakaivo ja märkätilan kynnys suunnitellaan siten, ettei vesi 
valu muihin tiloihin. Tavoitekaltevuudesta voidaan poiketa mm. wc-istuimen ja 
pyykinpesukoneen kohdalla. 

Puurakenteisen välipohjan päälle suositellaan rakennettavaksi teräsbetonilaatta. 
Rakenteen paino saattaa tällöin edellyttää tihennettyä koolausväliä märkätilan 
kohdalla. 

Maanvaraisen betonilaattojen ja alustastaan irti olevien pintabetonilaattojen nurkkien 
käyristyminen on huomioitava suunnittelussa ja toteutuksessa, ettei 
muodonmuutoksista aiheutuvat rasitukset vahingoita vedeneristystä. 
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Katto	  
Märkätilojen katon tulee kestää roiskevesiä, ajoittaista ilman suhteellista kosteutta 
sekä kosteuden tiivistymistä kattopinnoille. 

Varsinaisen kantavan rakenteen alapuolelle voidaan tehdä erillinen alas laskettu 
katto.  Saunan alakattotila on yleensä kahden tiiviin kerroksen välissä, joten se on 
joko jätettävä avoimeksi pesuhuoneen alakattotilaan tai järjestää tuuletus kuivaan 
sisätilaan. Alakattotilassa olevat kylmävesiputket on lämmöneristettävä 
diffuusiotiiviillä lämmöneristeellä kondenssihaittojen välttämiseksi. 

Jos märkätilan yläpuolella on kylmä, heikosti lämmöneristetty yläpohjarakenne tai 
märkätila on rakennuksen ulkonurkassa, pitää alakaton pintojen olla 
kosteudenkestäviä ja tilan tuulettua kuivaan huonetilaan. 

Tavanomaista asukaskäyttöä raskaammin kosteusrasitettujen märkätilojen rakenteet 
sekä tuuletus suunnitellaan aina erikseen. 

Vedeneristys	  
Märkätilan lattiapäällysteen ja seinäpinnoitteen on toimittava vedeneristyksenä tai 
pintojen alle on tehtävä erillinen vedeneristys. Märkätilojen pinnoissa on käytettävä 
vedenkestäviä materiaaleja. Pintarakenneratkaisujen on estettävä vesihöyryn 
haitallinen siirtyminen rakenteisiin. 

Lattian ja seinän vedeneristyksen on liityttävä vesitiiviisti yhteen. Märkätilan seinissä 
suositellaan käytettävän saman järjestelmän vedeneristettä kuin lattiassa. Mikäli 
käytetään eri vedeneristeitä, on vedeneristeiden yhteensopivuudesta varmistuttava. 

Lattian vedeneristyksen reuna on nostettava vähintään 100 mm:n korkeuteen 
lattiapinnasta. Seinän vedeneristys on limitettävä lattian seinälle nostetun 
vedeneristeen päälle siten, ettei seinää pitkin valuva vesi pääse lattian 
vedeneristyksen taakse. Limityksen tulee olla vähintään 30 mm. 

Löylyhuoneissa ei tarvita erillistä vedeneristettä paneeliseinissä. Paneeli ja sen 
takana oleva tuuletusväli sekä höyrynsulkuna toimiva alumiinipaperi on 
kosteusteknisesti toimiva ratkaisu. 

Läpiviennit	  ja	  lattiakaivot	  
Märkätilan seinissä vältetään vedeneristyksen kannalta kriittisissä kohdissa 
läpivientejä. Märkätilan lattiaan saa tehdä vain viemäröinnin järjestämisen kannalta 
tarpeellisia läpivientejä. Lattian läpiviennin reunan tulee olla vähintään 40 mm:n 
päässä valmiista seinäpinnasta. 

Läpivientien kiinnikeruuvien reikä täytetään märkätilaan soveltuvalla vedeneristeen 
kanssa yhteensopivalla tiivistysmassalla. 

Lattiakaivon, sen putkiliitosten sekä vedeneristyksen liitokset mahdollisine 
korotusrenkaineen tehdään vedenpitäviksi. Lattiakaivo sijoitetaan pääsääntöisesti 
märkätilan vesirasitetuimmalle alueelle siten, että kaivonkansi on kaikilta reunoiltaan 
vähintään 500 mm:n päässä valmiista seinäpinnasta. 

Märkätilaan suositellaan sijoitettavan useampi kuin yksi lattiakaivo. Toisen 
lattiakaivon tekemisen kustannukset tulee usein halvemmaksi, kuin suihkuun 
nukahtamisen seurauksena tulleen vesivahingon korjaaminen. 

Lattialämmitys	  ja	  ilmanvaihto	  
Märkätiloihin suositellaan asennettavaksi lattialämmitys, mikä edistää käytön jälkeistä 
kuivumista. Lattialämmitys suositellaan sijoitettavaksi vedeneristyksen alapuolelle, ja 
teho rajoitetaan siten, että lattian pintalämpötila on korkeintaan 27 °C. 
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Märkätiloissa on oltava jatkuvatoiminen ja riittävän tehokas ilmanvaihto, joka 
kuivattaa kastuneet pinnat. Painovoimainen ilmanvaihto voidaan suunnitella 
tehostettavaksi poistoilmapuhaltimella. 

Tarkistuslista	  
Ennen vedeneristystyötä tarkista alustan: 

• kallistukset 
• tasaisuus 
• pinnan puhtaus 
• pinnan lujuus 
• levyalustan jäykkyys 
• läpivientien asennus ja sijainti 
• kosteus. 

PARVEKKEET	  

Parvekerakenteiden ja rakenteissa käytettävien rakennusaineiden tulee soveltua 
ulkotilaan. Parvekerakenteet voidaan toteuttaa teräsbetonista, teräslevyn ja betonin 
liittorakenteena, teräsrakenteisena tai puurakenteisena. 

Parveketason ja rakennuksen ulkoseinän liittymä on suunniteltava niin, ettei 
parveketaso johda vettä seinärakenteisiin. Parveketasot suunnitellaan yleensä 
vesitiiviiksi. 

Vedenpoisto	  
Parvekkeen kallistus on yleensä 1:80. Vedenpoisto suositellaan tehtäväksi 
sisäpuoleisena vedenpoistona syöksytorvella, jonka läpivientikappaleen laipat jäävät 
mahdollisen vedeneristeen alle. Parveketasoon suunnitellaan lisäksi ylivuotokohta, 
joka voi olla kolo laatan reunuksessa tai vedenpoistoputki. 

Vedenpoisto voidaan tehdä myös ulkopuolisena. Ulkopuolisen vedenpoiston tulee 
olla hallittua. 

Vedenheittäjien, vesiurien ja syöksytorvien kuntoa ja toimivuutta on seurattava. 

Kun vedenpoisto toteutetaan putkistolla, järjestelmä on syytä varustaa 
lämmityskaapelein. 

Vedeneristys	  
Vedeneristys tehdään yleensä vesitiiviillä betonilaatalla. Se voidaan tehdä myös 
kermieristyksenä, jonka päälle valetaan suojabetonikerros. Muita 
vedeneristystarvikkeita käytettäessä tulee niiden soveltuvuudesta kohteeseen 
varmistua. 

Vedeneristyksen kuntoa on tarkkailtava. 

Pintarakenne	  
Parvekkeen pintakerroksen tulee olla pakkasen kestävä ja sen ei tulisi olla liukas 
märkänä. 

Betoninen parveketaso voidaan toteuttaa muottipintana, pesubetonista tai käsin 
teräshierretystä betonista. Betoninen parveketaso voidaan myös päällystää tai 
laatoittaa. Betonilaatan alapintojen käsittelynä voi olla esimerkiksi rullaus, harjaus tai 
hiertopinta. Alapintaa ei suositella maalattavaksi. 

Parvekkeen pintakäsittely vaikuttaa veden imeytymiseen ja haihtumiseen. Parveke 
on kylmä, joten sisältä tuleva lämpövirta ei kuivata rakennetta. 
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Teräsrakenteiset	  parvekkeet	  
Ulkotiloissa olevien teräsrakenteiden tulisi pääsääntöisesti olla kuumasinkittyjä. 
Rakenteet voidaan suojata myös maalaamalla. 

Rakenteissa käytettävien kiinnikkeiden tulee olla syöpymiskestävyydeltään vähintään 
kuumasinkittyjä. Lämmöneristeiden läpi menevien kannatus- ja sideterästen tulee 
olla ruostumattomia. Mahdollinen korroosio kahden eri metallin välillä on ehkäistävä. 

Teräsrunkoisissa parvekkeissa voidaan tasoina käyttää betonilaattaa, liittorakennetta 
tai esimerkiksi teräspalkkien kannattamia kevytrakenteisia ratkaisuja. 

Puurakenteiset	  parvekkeet	  
Parvekkeen rungon puutavaran on oltava lujuusluokiteltua. Kantavaa puurakennetta 
ei tulisi saattaa alttiiksi jatkuvalle sateelle tai maakosketukselle. Metallisten 
kiinnitystarvikkeiden on oltava vähintään kuumasinkittyjä. 

Puurakenteinen parveketaso muodostuu palkistosta ja sen päälle kiinnitettävästä 
laudoituksesta tai levyrakenteesta. Parveke suositellaan tehtävän katettuna. Katettu 
ja vedeneristetty parveke voidaan tehdä kyllästämättömästä puutavarasta. 
Vedeneristeen tulee kestää parvekkeeseen kohdistuvat säärasitukset ja 
lämpötilanvaihtelut. 

Parvekkeen	  katos	  
Parvekkeen katos voidaan tehdä ulokkeena, osittain rakennuksen runkoon tuettuna, 
ja osittain pilareilla tai kokonaan pilareilla irti rakennuksen rungosta omalla 
perustuksella. 

Katokset suunnitellaan rakenteellisesti ja toiminnallisesti kuten kylmät 
vesikattorakenteet. Vesikatteen ja ulkoseinän liitos ei saa estää ulkoverhouksen 
tuulettumista. Sadeveden pääsy ulkoseinärakenteeseen liitoksen kautta on estettävä. 

Kaiteet	  
Kaiteen pellitysten ja kiinnikkeiden kunnosta tulee huolehtia. Parvekkeen pielet ja 
kaiteet ovat alttiina viistosateelle. Vedenpoiston ja yksityiskohtien suunnittelupuutteet 
lisäävät kosteusrasituksen suuruutta. 

Lasitus	  
Kerrostaloasuntojen parvekkeet ja kaiteet suositellaan suunniteltaviksi siten, että ne 
voidaan varustaa lasiseinin tai parvekelasein. 

Lasittamattomien parvekelaattojen yläpinnat ovat lähes täysin alttiita sadeveden ja 
lumen aiheuttamalle kosteusrasitukselle, ja ne ovat märkiä pitkiä aikoja. 

Parvekkeen	  kynnys	  
Parvekkeelle johtavan oven kynnyksen korkeus sisäpuolella saa olla enintään 25 
mm. Ulkopuolella suositellaan parvekkeen tason sijoittamista kosteusteknisistä syistä 
80-120 mm kynnyksen yläpintaa alemmaksi ja kynnyskorkeuden madaltamista 25 
mm irrotettavan puuritilän avulla. 

Parvekkeiden	  kosteusvauriot	  
Parvekkeen likaantuminen ei ole varsinainen vaurio, mutta se voi ilmentää tulevia 
ongelmakohtia tai esimerkiksi suunnittelu- tai työvirheistä tai kosteusrasituksesta 
aiheutuvia vaurioita. 

Veden imeytymistä betonirakenteisiin lisäävät halkeamat ja vialliset saumat sekä 
parvekelaatan huono vedenpoisto ja väärin suunnitellut yksityiskohdat. Vauriot voivat 
ilmetä halkeiluna ja rapautumisena. Parvekelaatassa vaurioalttiita kohtia ovat laatan 
reuna-alueet sekä pohja. 
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Puurakenteisten parvekkeiden kosteus- ja lahovauriot johtuvat useimmiten siitä, että 
rakenteisiin jää kosteutta virheellisten kaatojen ja liittymien, väärien rakenteiden tai 
suunnittelu- ja työvirheiden takia. Kosteutta voi jäädä kallistamattomista 
vaakapinnoista, tuulettumattomista verhousrakenteista, vettä keräävistä liitoskohdista 
tai kosteuseristämättömistä liitoksista kivirakenteisiin. 

Huoltotoimenpiteet	  
• Puhtaanapito 
• Uusinta- ja paikkamaalausten ja paikallisten korjausten teko ajoissa 
• Laatan vesitiiveyden kunnossapito 
• Vedenpoistojärjestelmän kunnossapito 
• Saumarakenteiden kunnossapito 
• Vaurioitumiskohtien tarkkailu ja vaurioiden syiden selvittäminen. 

Kosteuden	  kulun	  hallinta	  
• Elementtien saumat 
• Rakenteiden tuuletukseen ja eristetilojen vedenpoistoon liittyvät rakenteet 
• Pellitykset 
• Räystäsrakenteet 
• Betonipintojen maalaus- ja pinnoituskäsittelyt 
• Erilaiset parvekkeiden vedenpoistojärjestelyt 
• Parvekkeiden lasitus. 

Näiden osien kunnolla, toimivuudella sekä mahdollisella puuttumisella on merkittävä 
vaikutus rakenteiden kosteusrasituksen tasoon ja kuivumismahdollisuuteen. 

PIHAKANNET	  JA	  TERASSIT	  

Lämmöneristetyt rakenteet ovat joko käännettyjä tai suljettuja rakenteita. Pihakansi 
voidaan toteuttaa myös lämmöneristämättömänä, jolloin siitä käytetään termiä kylmä 
rakenne. 

Käännetty	  rakenne	  
Käännetyssä rakenteessa vedeneristys on asennettu kantavan rakenteen päälle. 
Lämmöneristys on vedeneristeen päällä. Lämmöneristys suojataan 
käyttötarkoituksen mukaisilla pintakerroksilla. 

Lämmöneristetyt piha- ymv. rakenteet ja liikennöidyt lämmöneristetyt rakenteet 
tehdään yleensä käännettyinä rakenteina. Pintarakenteet ja lämmöneristeet 
suojaavat vedeneristettä mm. liikenteen aiheuttamilta kuormituksilta ja sään 
vaihteluiden aiheuttamilta rasituksilta. Myös veden aiheuttama rasitus on pienempi, 
koska suurin osa sade- ja sulamisvedestä johdetaan pintarakenteiden kautta pois 
rakenteesta. 

Alustana on yleensä paikalla valettu betonilaatta tai elementeistä tehty laattarakenne, 
jonka päälle on valettu pintalaatta kallistuksineen. Pintalaattana ei saa käyttää vettä 
johtavia kerroksia, kuten kevytsorabetonia. 

Alustan tulee olla mahdollisimman tasainen ja sileä. Pinnan on vastattava vähintään 
puuhierrettyä pintaa josta on poistettu sementtiliima. Alustassa ei saa myöskään olla 
3 mm suurempia hammastuksia tai rakoja. 

Betonin pintakerroksen vetolujuuden tulee olla vähintään 0,8 N/mm2. Alustan 
kaltevuuden tulee olla vähintään 1:80, ja muotoiltu siten, että vesi pääsee 
poistumaan koko eristettävältä alueelta. 
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Eristystyössä vältettävä vastasaumoja, saumojen aiheuttamia virtausesteitä ja 
samansuuntaisten saumojen päällekkäisyyksiä. Vedeneristyksen ylösnostot tehdään 
vähintään 300mm valmiin pinnan yläpuolelle, ja viedään lämmöneristetyllä seinillä 
kantavaan rakenteeseen. 

Kaivot, läpiviennit sekä saumakohdat on tehtävä huolella ohjeiden mukaisesti. 
Vedeneristyksen päältä vedenpoisto varmistetaan sopivalla salaojituskerroksella. 

Pintakerroksena voivat olla betoni, betonilaatat, sidekivet, asfaltti. Pintakerroksen 
asentamista maakosteaan tavallisella sementillä tehdyn betonin varaan tulee välttää, 
sillä niistä muodostuu kaivoja ja viemäriputkia tukkivaa kalkkikiveä. Ongelman 
välttämiseksi erikoisbetonia ja -laastia kuten ns. vulkaanista 
sementtiä/pozzolaanisementtejä, joka on mahdollisimman matala-alkalista. 

Suljettu	  rakenne	  
Suljetussa rakenteessa vedeneristys on lämmöneristyksen yläpuolella. 
Lämmöneristyksen päälle valetaan raudoitettu teräsbetonilaatta, joka jakaa 
kuormituksen lämmöneristeeseen laajemmalle alueelle. .Rakenteen kallistukset tulee 
tehdä kantavaan rakenteeseen ja vedeneristyksen päälle tehdään käyttötarkoituksen 
mukainen pintarakenne(raudoitettu betonilaatta), jotta terassin tai parvekkeen 
käytöstä aiheutuvat kuormitukset eivät vaurioita vedeneristeitä. 

Suljettu rakenne on riskialtis kosteusvaurioille, koska rakennetta ei käytännössä 
pystytä tuulettamaan, ja vedeneristyksen vaurioituessa kosteusvauriot saattavat 
pysyä vuosia piilevinä. Korjaustoimenpiteet ovat suuritöisiä ja kalliita. 

Suljettu rakenne vaatii hyvän höyrynsulun, joka asennetaan kantavan rakenteen 
päälle ennen lämmöneristystä. Suljetun rakenteen kosteusteknistä toimintaa voidaan 
parantaa käyttämällä höyryn-/ilmansulkuna hygrokalvoa, joka mahdollistaa rakenteen 
kuivumisen höyrynsulun läpi. 

Lämmöneristeinä käytetään lämmöneristelevyä, jotka ovat sopivan kovia, usein 
puolipontattuja. Levyjen saumat eivät saa muodostaa ristikuvioita, vaan saumojen 
tulee limittyä. 

Liikennöityjä tasoja tai pihakansia ei tulisi suunnitella suljettuina rakenteina. 

Kylmä	  rakenne	  
Kylmä rakenne on lämmöneristämätön. Tarvittavat kallistukset tehdään kantavalla 
rakenteella, tai sen päälle tehdyn kallistusvalun avulla. Vedeneristeen päälle tehdään 
käyttötarkoituksen mukaiset pintakerrokset. 

Kermien tartunta alustaan on varmistettava. Alustan on täytettävä sille osoitetut 
vaatimukset puhtauden, tasaisuuden kosteuden ym. suhteen. Työt on suoritettava 
kelvollisissa sääolosuhteissa. 

Laadunvarmistuksena tarkastetaan pinnan tasaisuus, kosteus, sementtiliiman määrä, 
pinnan vetolujuus, vedenpainekoe, sekä vedeneristeiden tartunta alustaan 
(esimerkiksi kolmiviiltokokeella). 

Terassikatot	  
Kattoterassi tehdään aina vedeneristettynä. Kattoterassi voidaan varustaa 
sadevesikaivolla, jolloin sen kallistukset ja vedeneristys tehdään kuten tasakatoissa. 
Rakenteen tuuletukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kattoterassi voidaan 
kallistaa myös ulospäin, jolloin sen ulkoreuna varustetaan sadevesikourulla.  

Lämmöneristetyissä terasseissa ja parvekkeissa voidaan käyttää samaa ohjeistusta 
kuin pihakansien kanssa käännetyn rakenteen kohdalla. 
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Käännetyssä rakenteessa tulee lämmöneristeenä käyttää vain vettymättömiä 
eristeitä kuten xps:ä. Liitoksessa ulkoseinään tulee vedeneristys viedä ulkoseinän 
sisäpintaan asti. 

Rakennekerrokset voidaan toteuttaa ohuempina jos eristeenä käytetään 
polyuretaanieristeitä tai hintavampia tyhjiöeristeitä. 

Suunnitelmissa	  huomioitavia	  asioita:	  
• käytettävät rakennetyypit 
• vedeneristyksen alusrakenne 
• kallistukset ja korkeusasemat 
• vedeneristyksen yksityiskohdat ja tartunta alustan 
• ylösnostot 
• liikunta- ja työsaumat 
• läpiviennit 
• kaivot ja muu vedenpoisto 
• lämmöneristys 
• salaojituskerros 
• pintakerrokset käyttötarkoituksen mukaan 
• pintavesien poisto 
• pintarakenteen ankkurointi 

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 
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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). 

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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YKSITYISKOHDAT	  
Yksityiskohdissa käydään läpi höyrynsulun läpimenoja ja liitoksia. 

HÖYRYNSULUN	  LÄPIMENOT	  

Läpivienti	  muovilämmöneristeellä	  
• Höyrynsulun yläpuolelle solumuovieristyslevy koolausrimoilla →  yläpohjan 

höyrynsulku sitä vasten. 
• Läpivientien reiät 30–40 mm putken halkaisijaa suuremmaksi. 
• Höyrynsulun alapuolelle koolausrimojen väliin vaahdotetaan 

solumuovieristyslevy. 
• Putki vaahdotetaan tiiviisti levykaulukseen 1–2 kerroksessa. 

Läpivienti	  hirsirakennuksen	  yläpohjassa	  
• Putkeen teipataan höyrynsulkukalvo noin 5 cm höyrynsulun tason alapuolelta. 
• Kelmu painetaan tai laskostetaan pussille. 
• Höyrynsulku kiristetään yläpohjan muuhun höyrynsulkuun rimoilla 

Paikalla	  muurattavan	  savuhormin	  läpivienti	  puuyläpohjassa	  
• Tiilihormiin peltikaulus. Hormin ja kauluksen väli tiivistetään palonkestävällä 

sauma-aineella    ennen kiristystä. 
• Yläpohjan höyrynsulkukalvo ja peltikaulus limitetään ja liitoskohta puristetaan 

kannattajiin. 

Kevythormin	  läpivienti	  puuyläpohjassa	  
• Yläpohjan höyrynsulku käännetään kattokannattajan sivulla ylös. 
• Hormin ja kattokannattajan väliin palamaton mineraalivilla. 
• Sauma tiivistetään elastisella saumamassalla. 

Paikalla	  muurattavan	  savuhormin	  läpivienti	  hirsitalon	  yläpohjassa	  
• Yläpohjan höyrynsulkukalvo jätetään savuhormin ympäriltä pitkäksi ja 

taitetaan pussille kattokannattajan ja paloeristeen väliin. 
• Hormin ympärille peltikaulus. Hormin ja kauluksen väli saumataan 

palamattomalla elastisella massalla. 
• Höyrynsulkukalvon pää limitetään peltikauluksen ja paloeristeen väliin ja 

sauma teipataan. 
• Paloeristeen ja kattokannakkeiden tulee mahdollistaa rakenteiden 

painuminen. 

Sähköläpiviennit	  
• Yleensä koolausvälissä, höyrynsulkua rikkomatta. 
• Jos mennään höyrynsulun läpi, käytetään läpivientikaulusta. 
• Muovilämmöneristeiden läpimenot tiivistetään vaahdottamalla. 
• Höyrynsulun läpi menevän kaapelin ja suojaputken väli tiivistetään elastisella 

sauma-aineella. 

Laadunvarmistus:	  
• Tutustu valmistajan omiin ohjeisiin (esim. hormivalmistaja) 
• Teolliset läpivientikaulukset aina parempi vaihtoehto. 
• Läpivientien tarkistus aina ennen levytystä/pinnan tekoa. 
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Tarkistuslista:	  
• Tarkista mahdollistaako läpivienti liikkeet 
• Solumuovieristeitä käytettäessä tiivistys vaahdottamalla. 

Läpimenojen detaljit löydät Build Up Skills -hankkeen kotisivuilta: 
http://motiva.fi/files/9992/Energiatehokas_rakentaminen_-
_Energiatehokkaat_rakenteet_Lapiviennit.pptx 

HÖYRYNSULUN	  LIITOKSET	  –	  KIVITALOT	  

Maanvastainen	  laatta	  –	  ulkoseinä	  
• Sokkeliharkot pinnoitetaan molemmin puolin anturaan asti. 
• Kumibitumikermi liimataan harkkoihin ja käännetään eristeen ja laatan väliin. 
• Laatan ja seinän väliin 10 mm solupolyeteenikaista. 
• Sauma tiivistetään elastisella saumamassalla. 

Tuulettuva	  alapohja	  
• Seinän alle kumibitumikermi. 
• Juotosvalut huolellisesti, jotta varmistutaan ilmatiiviydestä. 
• Elementtien saumat tiivistetään tasoitekerroksella. 
• Puurakenteisen seinän höyrynsulkukalvo kiristetään vaakakoolauksen ja 

alajuoksupuun väliin. 
• Seinän ja laatan väli tiivistetään polyuretaanivaahdolla. 

Puuyläpohja	  –	  kivirakenteinen	  ulkoseinä	  
• Harkkoseinän päälle asetetaan noin metrin levyinen höyrynsulkumuovikaista. 
• Seinän höyrynsulku käännetään yläpohjan höyrynsulun kanssa limittäin. 
• Vaakakoolauksen liitos puristetaan ruuvikiinnityksellä. 

Yläpohjan	  höyrynsulku	  solumuovieristeellä	  
• Kattoristikoiden korkeusasema tasataan yläjuoksupuun alta. 
• Polyuretaanivaahdotus levyn, yläjuoksupuun ja harkon väliin. 

Puuyläpohja	  –	  kivirakenteinen	  ulkoseinä,	  vino	  sisäkatto	  
• Päätyseinään välikkeillä kattopinnan suuntainen soiro. 
• Yläpohjan höyrynsulkukalvo puristetaan seinään kiinnitetyn puun ja päädyn 

tukirimojen väliin. 
• Välikkeiden, puritusriman ja harkon väliin polyuretaanivaahdotus. 

Betonisandwichelementti	  –	  ontelolaatta,	  ei-‐kantava	  seinä	  
• Sauman tiiveys varmistetaan liimattavalla kumibitumikermikaistalla. 

Kevytbetonitalo,	  ulkoseinä	  –	  yläpohja	  
• Tiivistys vaahdottamalla. 
• Elastinen kittaus. 
• Yläpohjaelementtien saumojen päälle kumibitumikermikaistat. 

Ikkuna	  
• Tiivistys polyuretaanivaahdolla. 
• Ulkoreunaan tuuletusrako. 
• Vaahtosauman tulee yltää elementin sisäkuoren ja karmin väliin. 

Yleisohjeita:	  
• Betonisaumaus ilmatiiviisti. 
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• Lämmöneristeiden kiinnitys ja saumaus tiiviisti. 
• Kovat lämmöneristeet vaahdotetaan saumoista 1-2 kertaa (puhtaat pinnat). 
• Höyrynsulkukalvojen liitokset puristavina. 

Liitosten detaljit löydät Build Up Skills -hankkeen kotisivuilta: 
http://motiva.fi/files/9990/Energiatehokas_rakentaminen_-
_Kivitalon_energiatehokkaat_liitokset.pptx 

HÖYRYNSULUN	  LIITOKSET	  -‐	  PUUTALOT	  

Maanvastainen	  laatta	  –	  ulkoseinä,	  tapa	  1	  
• Sokkelin ja alapohjan lämmöneristeen päälle asennetaan 

kumibitumikermikaista. 
• Seinän höyrynsulkukalvo taitetaan bitumikaistan päälle. 
• Seinän höyrynsulkua vasten asennetaan laatan paksuinen muovieriste. 

Maanvastainen	  laatta	  –	  ulkoseinä,	  tapa	  2	  
• Sokkelin sisäpuolinen lämmöneriste viistetään. 
• Kumibitumikermikaista taitetaan seinän alajuoksupuun alta betonilaatan alle. 
• Seinän höyrynsulkukalvo kiristetään ruuvaamalla vaakakoolauksella seinän 

alajuoksupuuhun. 
• Lattian ja seinän liitokseen elastista polyuretaanivaahtoa. 

Tuulettuva	  alapohja	  –	  ulkoseinä	  
• Lattian höyrynsulkukalvo limitetään seinälle vähintään 20 cm. 
• Limitys kiristetään ruuvaamalla puurima lattianrajaan. 

Tuulettuva	  alapohja	  –	  solumuovieristeinen	  ulkoseinä	  
• Lattian höyrynsulku käännetään seinän höyrynsulun päälle ja teipataan. 
• Liitos kiristetään puurimalla. 

Maanvastainen	  betonilaatta	  –	  puuelementti	  ulkoseinä	  
• Kumibitumikermi kiinnitetään harkkoihin ja taitetaan betonilaatan alle. 
• Laatan ja sokkelin väliin asennetaan solumuovieristelevy ja levy 

vaahdotetaan. 

Puurankatalon	  välipohja	  –	  ulkoseinä,	  ilmansulku	  höyrynsulkukalvolla	  
• Seinän höyrynsulkukalvo puristetaan tiiviiksi ruuvaamalla vaakakoolaus 

yläohjauspuuhun. Ylemmässä kerroksessa vastaavasti alaohjauspuuhun. 
• Välipohjassa palkkien väliin asennetaan    solumuovieristyslevyt. 
• Levyjen reunat tiivistetään palkkeihin ja seinän rimoihin vaahdottamalla. 

Puurankatalon	  välipohja	  –	  ulkoseinä,	  ilmansulku	  höyryntiiviillä	  solumuovieristeellä	  
• Seinän höyrynsulkulevyyn aukko välipohjapalkkeja varten. 
• Seinän eristelevy yhtenäisenä välipohjan alapuolelle, jonka jälkeen 

vaahdotus. 
• Palkit vaahdotetaan kiinni eristelevyyn. 

Yläpohja	  –	  ulkoseinä,	  ilmansulkuna	  kalvo	  
• Seinän höyrynsulku 20 cm yläpohjan puolelle ja vastaavasti yläpohjan 

höyrynsulku 20 cm seinän puolelle. 
• Kalvot laskostetaan, limitetään ja teipataan. 
• Liitos puristetaan tiiviiksi kiristyskapuloiden avulla. 
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Yläpohja	  –	  ulkoseinä,	  ilmansulkuna	  muovieriste	  
• Yläpohjan ja ulkoseinän eristeen väli vaahdotetaan. 
• Alaslasku ristiinkoolattuna (sähköasennukset). 

Ikkuna	  
• Tiivistys polyuretaanivaahdolla sisäpinnan läheltä. Keskiosassa voidaan 

käyttää myös mineraalivillaa. 
• Ulkoreunaan tuuletusura. 
• Ikkuna kierretään joustavasti asennetulla höyrynsulkukalvokaistalla, joka 

nidotaan ja teipataan. 

Yleisohjeita:	  
• lämmöneristeet tiiviisti runkoa vasten 
• pehmeät eristeet hieman puristukseen 
• kovat eristeet vaahdotetaan, muista rako vaahdotukselle 
• höyrynsulkukalvot liikkeen sallivasti ja liitokset puristuskiinnityksellä 

Liitosten detaljit löydät Build Up Skills -hankkeen kotisivuilta: 
http://motiva.fi/files/9989/Energiatehokas_rakentaminen_-
_Puutalon_energiatehokkaat_liitokset.pptx 
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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	  
6. Kosteuden tiivistyminen rakenteisiin. 
7. Vajovedet niin rakennus- kuin käytönaikana. 
8. Rakenteen ilmatiiviys. 
9. Sokkeliin valuvat sadevedet. 
10. Rakenteen pinnoittaminen kostean alustan päälle. 

Suunnitteluohjeet	  
6. 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. 

7. Rakenteen salaojitussuunnitelma. Ks. Salaojat 
8. Ilmavuodot alapohjan läpi estetään. Ks. Höyrynsulun liitokset (kivitalo) ja 

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

suunniteltava. 
10. Lämmöneristys rakenteen ulkopintaan. 

Työohjeet	  
6. Varmistetaan, että käytettävät materiaalit ovat suunnitelmien mukaisesti 

kosteudenkestäviä. Tarkastetaan suunnitelmat ja toteutetaan työ ohjeiden 
mukaan. 

7. 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. 

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

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

10. 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. 



Lähde: www.kosteudenhallinta.fi, versio 30.9.2015 

Nettisivuston tekstit 

95 

• 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	  
3. Salaojien tukkeutuminen. 
4. Salaojaputkien väärä sijainti ja/tai väärät kaadot. 

Suunnitteluohjeet	  
3. 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. 

4. 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	  
3. 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. 

4. 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	  
4. Kosteuden tiivistyminen rakenteisiin. 
5. Vajovedet niin rakennus- kuin käytönaikana. 
6. Vedenpoistoreikien tukkeutuminen. 

Suunnitteluohjeet	  
4. 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. 

5. Huolehditaan riittävistä kallistuksista ja salaojituksesta. 
6. Vedenpoistoreiät riittävästi kallelleen. 

Työohjeet	  
4. Kevytsoraharkko tarvitsee vedeneristyksen lisäksi tiivistyksen esimerkiksi 

tasoite- tai rappauskerroksen avulla. 
5. 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. 

6. 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	  
4. Saumojen ja läpivientien kautta tuleva vesi. 
5. Onteloiden ja vesipesien sisältämät vedet. 
6. Sateen valuminen kantaville seinille. 

Suunnitteluohjeet	  
4. Läpivientien tulppaus mietitään jo tehtaalla. 
5. Vesireikien poraus. 
6. Mietitään eristetilan suojaus. 

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

umpeen heti kun mahdollista. 
5. Vesireikien auki poraaminen. Etenkin reuna-alueiden huolellinen juottaminen. 
6. 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	  
4. Kosteuden tiivistyminen rakenteisiin. 
5. Sadeveden ja lumen pääsy rakenteen sisään. 
6. Yläpohjan läpi tuleva kostea ilma. 

Suunnitteluohjeet	  
4. 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. 

5. 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. 

6. Betonielementtiyläpohjissa varmistetaan elementtisaumojen tiiveys sekä 
höyrynsulun liitos. 

Työohjeet	  
4. 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. 

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

6. 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	  
4. Kosteuden tiivistyminen rakenteisiin. 
5. Sadeveden ja lumen pääsy rakenteen sisään. 
6. Yläpohjan läpi tuleva kostea ilma 

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

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

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

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

Työohjeet	  
4. 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. 

5. Katteen asennuksessa kiinnitetään huomiota läpivienteihin ja saumoihin. 
6. 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	  
4. Kosteuden tiivistyminen rakenteisiin. 
5. Sadeveden ja lumen pääsy rakenteen sisään. 
6. Yläpohjan läpi tuleva kostea ilma. 

Suunnitteluohjeet	  
4. Eristyksen ylimmän kerroksen tuuletuskanaviston tulee olla yhtenäinen. 
5. Solumuovista eristettä käytettäessä varmistetaan eristeen yhtenäisyys. 

Solumuovieristeen yhteydessä tulee käyttää laakerikerrosta, esimerkiksi 
kovaa mineraalivillalevyä. Vesikatteen kallistus on oltava materiaalille oikea ja 
toteutustavalle oikea. 
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6. Ilmanpitävyys varmistetaan elementtisaumojen ja läpivientien huolellisella 
tiivistyksellä. Betonielementtiyläpohjissa varmistetaan elementtisaumojen 
tiiveys esimerkiksi bitumikermikaistalla. 

Työohjeet	  
4. 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. 

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

6. 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	  
4. Kaivojen tukkeutuminen. 
5. Kosteuden kondensoituminen. 
6. Liitosten vuotaminen. 

Suunnitteluohjeet	  
4. Kattokaivossa tulee olla siivilä. 
5. - 
6. 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	  
4. Saumojen vuotaminen. 
5. Kosteuden kondensoituminen. 
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6. Reuna-alueiden jääpadot. 

Suunnitteluohjeet	  
4. 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. 

5. 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. 

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

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

alttiita paineelliselle vedelle. 
5. – 
6. 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	  
4. Kosteuden tiivistyminen rakenteisiin. 
5. Tiiliverhouksen kastuminen. 
6. Suhteellisen kosteuden nousu tuuletusraossa. 

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

50–100 mm mineraalivillalevy). 
5. 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. 

6. 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	  
4. Rakenteen nopea valmistuminen vähentää kosteusrasitusta ja kuivuminen 

pääsee alkamaan aiemmin. 
5. - 
6. 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	  
3. Kosteuden tiivistyminen rakenteisiin. 
4. Rakenteen läpi tuleva kostea ilma. 

Suunnitteluohjeet	  
3. 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. 

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

Työohjeet	  
3. Kevytbetonirakenne rapattava. Rappauksessa erityistä huolellisuutta tulee 

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

4. 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: 



Lähde: www.kosteudenhallinta.fi, versio 30.9.2015 

Nettisivuston tekstit 

105 

6. 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. 

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

virhe. Yhteys valmistajaan. 
8. Kosteutta keskipuitteen lasissa: 

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

9. 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. 
10. 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: 

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

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

virhe. Yhteys valmistajaan. 
8. Kosteutta keskipuitteen lasissa: 

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

 

9. 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. 
10. 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	  
5. Seinän vesitiiveys 
6. Lattian vesitiiveys 
7. Katon vesitiiveys 
8. Vedeneristys ja pintarakenteet 

Suunnitteluohjeet	  
5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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	  
5. 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. 

6. 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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7. 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. 

8. 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. 

 



Lähde: www.kosteudenhallinta.fi, versio 30.9.2015 

Nettisivuston tekstit 

124 

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 
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• 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) 

 


