
Oulu 02.02.2017 
Pekka Seppälä 



 Kuivaketju10-toimintamalli 
pähkinänkuoressa 
 

 Miksi Kuivaketju10 on muotoutunut 
nykyiseen muotoonsa – kokemuksia 
pilottihankkeista 

 
 Mahdollisuudet rakennusvalvonnalle ja 

kentälle 
 



 Alettiin kehittämään koko rakennusprosessin 
kosteudenhallinnan toimintamallia  

 Perusperiaatteiden linjaamisen jälkeen kehitystyössä ovat 
olleet mukana mm: 
 Rakennusalan toimijat (tilaajat, suunnittelija, urakoitsijat, 

säädön ja mittauksen ammattilaiset, huoltohenkilökunta ja 
käyttäjät) 

 Rakennusalan etujärjestöt (RAKLI, SKOL, RT ja RALA) 
 Muita rakennusvalvontoja 
 Pilottihankkeita 

 Workshoppeja 
 Seminaareja 





 Rakennusalan yhteinen näkemys keinoista torjua 
kosteus- ja homevauriot 

 

 Perustuu selkeisiin ohjekortteihin; käyttöohjeisiin 

 

 Ilmainen! 

 

 Materiaali saatavissa www.kuivaketju10.fi 



 

”Tilaajan tahtotila 
ratkaisee!” 

















 

”Ohjaa ja opastaa 
toimintamallin toteuttamista” 







 

”Suunnittelijat tunnistavat ja 
ratkaisevat kosteusriskit!” 



 



 



 













 







 



 



 



 

”Ei lisätyötä, vaan asiat kerralla 
kuntoon!” 













 

”Uskommeko viimeisen yön 
ihmeeseen!” 











 

”Puolet kosteusvaurioista aiheutuu 
huonosta ylläpidosta” 







Miksi Kuivaketju10 on muotoutunut nykyiseen 
muotoonsa – kokemuksia pilottihankkeista 



 TA-yhtymä: Talatie, asuinkerrostalot 

 Sivakka: Saunamajuri, asuinkerrostalo 

 Sonell: Terrace, rivitalot (perustajaurakoitsija) 

 Tilakeskus: Pitkäkankaan koulu, 
Allianssikorjaushanke 

 Skanska: Puistovahti, asuinkerrostalo 

 Op kiinteistösijoitus: Omasairaala  

 Ja muutamia muita 

 



 Tilaajan tahtotila ratkaisi 

 Kosteuskoordinaattorin asenne heikko? 

 Suunnittelun haasteet 

 Riskilistan päivitys – mitä saa tehdä ja mitä ei? 

 Urakoitsijan asenne heikko? 

 Todentamisohjetta tarvittiin 

 Mikä toi ratkaisun haasteisiin? 

 



 Uudella kosteuskoordinaattorilla oli asennetta ja 
resursseja 

 Tarkensi uutta todentamisohjetta hieman 
 Lopputuloksena ohje oli hieman keveämpi 

suunnitteluun, mutta raskaampi työmaalle 

 Ilmoitti suunnittelijoille ja urakoitsijoille, että 
hoitakaa homma! 
 Aikaisemmin päivitetty riskilista hävitettiin 

 Koordinaattorilla oli resursseja seurata 
suunnittelua ja erityisesti työmaata 
 



 Myöhäinen liikkeellelähtö 

 Puutteelliset ohjekortit 

 Erityisesti todentamisohjeen puuttuminen 

 Mahdollisuus ”päivittää” riskilista 

 Huono koordinaattori 

 Väärä asenne ja ei resursseja tehtävän 
suorittamiseen 



 Tilaajalla oli oikea tahtotila 

 Todentamisohjeen valmistuminen ja 
koordinaattorin vaihdos 

 Kosteuskoordinaattorin ohjekortin 
valmistuminen 

 Pilotin seurauksena suunnittelijan ohjekorttia 
tarkennettiin 

 



 Toimintamallin ensimmäiset pilotit 

 Osallistuivat voimakkaasti Kuivaketju10:n 
kehittämiseen 

 Tarjouspyyntöjä pohdittiin yhdessä 

 Toimintamalli ja monet sen osa-alueet 
kehittyivät hankkeiden mukana 



 Kaikkien osapuolien asenne erittäin hyvä 

 Yhteisenä tavoitteena kuiva ja terveellinen 
rakennus 

 Kokonaisuus eteni hyvin puutteellisista 
työkaluista huolimatta 

 Tilaajat olivat valmiita satsaamaan toimintamallin 
kehittämiseen hyvän periaatteen pohjalta 

 Kuinka paljon tällaisia tilaajia on?? 



 

Mahdollisuudet rakennusvalvonnalle ja kentälle 



 Tilaajilla on oltava keino esittää oma 
tahtotilansa suunnitteluun ja 
työmaavaiheeseen 

 Viittaus Kuivaketju10:iin tarjouspyynnöissä 

 Kosteuskoordinaattorin pätevyyttä 
tärkeämpää on asenne! 

 Kyky kysellä ja koordinoida 

 



 Suunnittelijat tarvitsevat konkretiaa riskilistan 
lisäksi 

 Riskilistan ja Todentamisohjeen tarkentamista 
tarvitaan, jotta kosteudenhallinta on 
kokonaisvaltaisesti turvattu 

 Ilman riittävän korkealla olevaa lähtötasoa 
lopputulos ei ole hyvä 

 



 Todentamisen on oltava urakoitsijalle helppoa 

 Koordinaattorin tulee tietää missä mennään 

 Varmistaa, että todentaminen ja dokumentointi 
on suoritettu oikein 

 Riittävä ”paine” oikein tekemiseen on 
varmistettava 

 





 RALAlle kaavailtu roolia Kuivaketju10-
statuksen toteajana 

 RALA tarjoaisi hankkeille läpinäkyvän alustan 

 RALAn verkkosivuilta olisi mahdollista 
tarkistaa mitkä hankkeet ovat mukana ja missä 
vaiheessa ne ovat 

 Alustavaa vihreää valoa asialle näytetty; 
käytännön prosesseja pitää rakentaa 



 Kehitystyön jatkuminen on ainakin osittain 
saatu varmistettua 

 RALA on rekrytoinut Kuivaketju10 osaamista 

 RALA tulee ottamaan nykyistä isomman roolin 
toimintamallin jatkokehityksestä 

 Yhteistyön eri tahojen kesken tulee kuitenkin 
jatkua 

 

 

 

 

 



 Nyt käynnistyvissä piloteissa kokonaisuus 
mukana 

 Toimintamallin jatkokehitystä tarvitaan 

 Vahvistetaan Kuivaketju10:n brändiä 

 Viestitään Kuivaketju10:stä! 

 








