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: pääteesit

 Torjutaan keskeisimmät kosteudenhallinnan riskit

 Ketjun jokainen osa-alue torjuu valittuja riskejä, 
heikoin lenkki määrittää laatutason

 todennetaan ja dokumentoidaan onnistuminen



Tausta
 Eduskunnan kirjelmä 5/2013,rakennusten 

kosteus- ja homeongelmat
 Yhteisprojekti Ympäristöministeriön kanssa
 Toteutetaan 2014-2016
 Oulussa rakennusvalvonta aloitti  työmaan 

kosteudenhallinnan kehitystyöllä jo 15 
vuotta sitten. 

 Tehtiin ohje, mallirunko ja koulutettiin 
satoja ammattilaisia 



Kosteudenhallinta -
nykytila ja tavoite

 Rakennusvalvonta ja toimijat tiiviissä yhteistyössä
 Ei pakottamalla vaan ”hoksauttamalla”
 Vuorovaikutusta ja tiedon kulkua  kehitettävä



 Tavoitteena torjua järjestelmällisesti 
esivalitut riskit prosessin jokaisessa 
vaiheessa, siis 

-tilaamisessa 
-suunnittelussa
-työmaalla
-säädössä ja mittauksessa 
- käytössä ja huollossa



Kysymys asenteesta
 Tilaaminen on toiminnan ”kivijalka”
 Suunnitteluun tasoa nostettava
 Työmaalla tehdään asiat kerralla kuntoon
 Käyttöönotossa säädetään ja mitataan 

laitteet ja rakenteet
 Ylläpidetään ja käytetään rakennusta
 Korjataan ajoissa





Kysymys asenteesta
 ” Tehdään niin kuin on aina ennenkin tehty!”
 ” Ei kuvia tarvita, kyllä me tämä osataan.”
 ” Mieheen voi luottaa, ei kuittauksia kaipaa.”
 ” Mittaaminen on rahan haaskausta”

 Johtopäätös:
 ”Suunnittelu, dokumentointi ja 

mittaaminen ovat kallista, mutta 
jälkipiikkaaminen  on halpaa!” 



Kehitystyö
 Toimintamallia kehitetään useiden 

yhteistyökumppaneiden kanssa
 Tilaajat, suunnittelijat, rakennusliikkeet, 

säädön ja mittauksen ammattilaiset sekä 
rakennusten ylläpitäjät ja käyttäjät
 Mallia saadaan kehitettyä ja toimijoita 

sitoutumaan asiaan









Seminaarit
 Kuivaketjun seminaarisarja - tilaamisesta 

käyttöön
 Tilaisuuksissa esiteltiin uutta toimintamallia
 Useita ulkopuolisia puhujia ajankohtaisista 

kosteudenhallinnan asioista
 Tilaisuuksiin osallistui yli 200 alan 

ammattilaista











Rakentamisen pilotointi -
mittaus ja mallinnus

 Rakenteiden kosteusmittausta ja 
mallintamista hyödynnettävä 

 Yhteistyötä tutkijoiden ja yritysten välillä 
lisättävä ja kehitettävä

 Mittauksia kohteessa ja niiden analysointia

















- riskilista
 Hankkeessa kehitetty lista keskeisimmistä 

kosteudenhallinnan riskeistä. 

 ”10 keskeisimmän riskin hallitseminen poistaa  
80 %  kosteusvaurioista!”





























- ohjekortit
 Luodaan ohjekortit prosessin eri vaiheisiin
 Kortit luodaan yhteistyössä rakennusprosessin 

osa-alueiden toimijoiden kanssa
 Kortit toimivat tarkistuslistana Kuivaketju10:n 

riskien torjunnassa.
 Muodostuva dokumentti tallennetaan osaksi 

rakennusprosessin kosteudenhallintaa.





Sääsuojaus ja innovatiivisuus
 Maksaako sääsuojaus aina kymmeniä 

tuhansia euroja?
 Voiko sääsuojauksen toteuttaa muutamalla 

sadalla eurolla?
 Voiko sääsuojauksen tehdä ilman 

sääsuojaa?

 Järjen käyttö sääsuojauksessakin on 
sallittua!



Sääsuojauksen 
materiaali alle 400 € ja 
asennustyötä 15 tuntia





Materiaali suoraan sääsuojauksen sisälle, 
suoja nousee kerrosten rakentuessa ylöspäin 





Oma katto pitkillä räystäillä on oiva sääsuoja!



www.kuivaketju10.fi (julkaistaan pian)

Kiitos!


