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Rakennuksen käyttöönotto jakaantuu Kuivaketju10:ssä 
kahteen vaiheeseen. ensimmäisessä vaiheessa todennetaan 
ja dokumentoidaan todentamisohjeen mukaisesti, että 
käyttöönottovaiheeseen liittyvät riskilistan kohdat on to-
teutettu onnistuneesti. Tämä tapahtuu samalla tavalla kuin 
työmaavaiheessa tehty riskikohtien onnistuneen toteutuksen 
todentaminen ja dokumentointi. 

Käyttöönoton toisessa vaiheessa kootaan yhteen kaikki 
Kuivaketju10:n eri vaiheista kertyneet raportit ja riskikohtien 
toteuttamiseen liittyvät dokumentit. Raporttien ja doku-
menttien perusteella arvioidaan lopullisesti toimintamallin 
onnistuminen hankkeessa.

rakennuksen käyttöönotto

Rakennuksen käyttöönottovaihe:

Todennetaan ja dokumentoidaan käyttöönottovaiheen 
riskikohtien onnistunut toteutus.

Säädetään talotekniset laitteet ja varmistetaan säätöjen 
onnistuminen mittauksin.

Perehdytetään rakennuksen käyttäjä ja huoltohenkilökunta 
rakennukseen.

Arvioidaan Kuivaketju10:n onnistuminen.

Tehdään loppuraportti toimintamallin toteutumisesta 
hankkeessa.

Onnistumisen myötä haetaan kohteelle Kuivaketju10- 
statusta.













Keskitytään 10 keskeisimpään riskiin Riskit  torjutaan  kaikissa vaiheissa Onnistuminen  todennetaan

Kuivaketju10 on rakennusprosessin kosteu-
denhallinnan toimintamalli, jolla vähennetään 
kosteusvaurioiden riskiä rakennuksen koko 
elinkaaren ajan. Toimintamallin perusajatuk-
sena on keskittyä keskeisimpien kosteusriskien 
torjuntaan. Tavoitteena on kymmenen merkit-
tävimmän riskin hallinta, jolla vältetään yli 80 
prosenttia kosteusvaurioiden seurannaiskus-
tannuksista. Riskien hallinta perustuu ket-
juun, jossa riskit torjutaan rakennusprosessin 
kaikissa vaiheissa ja torjunnan onnistuminen 
todennetaan luotettavasti.

Kuivaketju10 alkaa siitä, että rakennushank-
keeseen ryhtyvä henkilö tai yritys tekee 
päätöksen toteuttaa hankkeen toimintamallin 
mukaisesti. Päätös velvoittaa kiinnittämään 
hankkeeseen jo alkuvaiheessa kosteuskoordi-
naattorin, joka valvoo ja ohjaa tilaajan valtuu-
tuksella Kuivaketju10:n toteutumista koko 
prosessin ajan. Koordinaattorin avustuksella 
varmistetaan esimerkiksi se, että suunnitte-
lutyö tehdään Kuivaketju10:n tavoitteiden 
mukaisesti.

Toimintamalli sisältää Kuivaketju10-riskilistan 
ja -todentamisohjeen, joissa käydään läpi 
kymmenen keskeisintä kosteusriskiä. Suunnit-
teluvaiheen alussa arkkitehti-, rakenne-, LVI-, 
sähkö- ja automaatiosuunnittelijat päivittä-
vät riskilistan ja todentamisohjeen kohteen 
erityispiirteet huomioiden. Suunnittelijoiden 
tulee osoittaa, että he ovat huomioineet suun-
nitelmissaan riskilistan ja todentamisohjeen. 
Urakoitsija toteuttaa suunnitelmat ja toden-
taa ja dokumentoi riskikohtien onnistuneen 
toteutuksen. Koordinaattori toteaa ja hyväksyy 
suoritetun todentamisen.

Mikä on Kuivaketju10?

Varaa aikaa käyttöönottoon!
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Onnistunut käyttöönottovaihe varmistaa 
osaltaan rakennuksen pitkäaikaiskestävyyden. 
Edellytyksenä on, että kyseiseen vaiheeseen on 
varattu riittävästi aikaa rakentamisen päätteek-
si. Kohteen laajuudesta riippuen sopiva aika 
käyttöönotolle on muutamista viikoista jopa 
kuukausiin. Aikaa tarvitaan erityisesti siihen, että 
kaikki talotekniset laitteet säädetään ja säätöjen 
onnistuminen varmistetaan mittauksin. Tämä 
on tärkeää, koska talotekniikan käyttöönottoon 
sisältyy riskejä, jotka voivat realisoitua myöhem-
min kosteusvaurioina.

Suunnitteluvaiheessa päivitetyssä riskilistassa ja 
todentamisohjeessa on esitetty käyttöönottovai-
heessa huomioitavat kosteusriskit. Urakoitsijan 
pitää todentaa ja dokumentoida riskikohtien on-
nistunut toteutus todentamisohjeen mukaisesti. 
Todentamisvastuu tulee säilyä pääurakoitsijalla, 
vaikka riskikohtia sisältäviä työvaiheita suorittaisi 
esimerkiksi aliurakoitsija. Kosteuskoordinaattorin 
tehtävänä on varmistaa ja hyväksyä suoritettu 
todentaminen.

riskikohtien toteutuksen 
todentaminen 6. Väärin  mitoitettu ja säädetty ilmanvaihto ei poista 

ylimääräistä kosteutta vaan pakottaa sen siirtymään 
rakenteisiin

Todentaminen Dokumentointi

Tarkistetaan mittaamalla, 
että ilmavirrat on säädetty 
suunnitelmien mukaisiin 
arvoihin.

Mittauspöytäkirja

Todentaminen Dokumentointi

Varmistetaan, että märkätilo-
jen ilmanvaihto on toteutettu 
suunnitelmien mukaisesti.

Valokuva

Tarkistetaan mittaamalla, Valokuva

Ilmamäärät täytyy mitoittaa riittävän suuriksi ja jär-
jestelmä tulee säätää suunnitelmien mukaisesksi

Märkätilojen käytöstä aiheutuva kosteuskuorma 
pitää poistaa tehokkaasti

Käyttöönottovaiheeseen osallistuvat urakoitsijan lisäksi 
kosteuskoordinaattori, suunnittelijat, rakennuksen käyttä-
jä ja mahdollinen tuleva huoltohenkilökunta. Urakoitsija, 
koordinaattori ja suunnittelijat varmistavat yhdessä, että 
rakennuksen käyttöönotto on suoritettu oikein. He tar-
kistavat esimerkiksi, että kaikki talotekniset laitteet ovat 
suunnitelmien mukaisia ja laitteet on säädetty ja mitattu 
asianmukaisesti.

Käyttäjän ja huoltohenkilökunnan tulee saada yksityiskoh-
tainen perehdytys rakennuksen oikeanlaiseen käyttöön ja 
ylläpitoon. Perehdytyksessä käydään erityisen tarkasti läpi 
säännölliset huollot ja tarkastukset sekä kunnossapitotoi-
menpiteet, jotka vaaditaan talotekniikan kunnon ylläpitä-

miseksi. Käyttäjän ja huoltohenkilökunnan tulee tutustua 
rakennukseen ja sen käyttämisessä mahdollisesti oleviin 
erityispiirteisiin. Perehdytyksen tavoitteena on oppia 
tuntemaan rakennus sekä toimenpiteet, jotka vaaditaan 
rakennuksen kunnon ylläpitämiseksi.

Käyttöönottovaiheen perehdytyksessä opastettavat asiat tu-
lee dokumentoida yksityiskohtaisesti rakennuksen huolto-
kirjaan. Dokumentoinnista on vastuussa kosteuskoordinaat-
tori yhteistyössä suunnittelijoiden ja urakoitsijan kanssa. 
Mahdollinen uusi huoltoyhtiö tai käyttäjä voi muodostettu-
jen dokumenttien avulla tutustua uuteen rakennukseen.

rakennuksen käyttäjän ja huoltoyhtiön opastus

Esimerkki Kuivaketju10-todentamisohjeesta:

Täydelliset ohjeet kortissa: Kuivaketju10-todentamisohje.
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Käyttöönoton loppuvaiheessa arvioidaan lopullisesti 
Kuivaketju10:n onnistuminen hankkeessa. Arvioinnin 
suorittaa kosteuskoordinaattori yhdessä urakoitsijan ja 
suunnittelijoiden kanssa. Arvioinnin tulee perustua koordi-
naattorin raportointiin koko rakennusprosessin ajalta sekä 
urakoitsijan tekemään riskikohtien toteutuksen dokumen-
tointiin. Toimintamalli on onnistunut, kun käyttöönoton 
päätteeksi voidaan todeta, että kaikki riskikohdat on 
onnistuttu torjumaan suunnittelussa, työmaavaiheessa ja 
käyttöönotossa. 

Jos joidenkin riskikohtien toteutuksen osalta ei ole päästy 
suunniteltuihin tavoitteisiin, on koordinaattorin tehtävänä 
arvioida yhdessä suunnittelijoiden ja urakoitsijan kanssa 
jatkotoimenpiteet. Ensisijaisesti puutteellisesti toteutetut 
riskikohdat tulee korjata vastaamaan suunnitelmia. Jos 
korjaaminen ei ole mahdollista, täytyy arvioida, kuinka suuri 
riski puutteesta aiheutuu rakennukselle. Sen perusteella 
voidaan määrätä riskiin liittyen esimerkiksi käytönaikaista 
seurantaa, jolla vältetään jälkiseuraamuksia.

Loppuyhteenvetona muodostetaan raportti, jossa käsitel-
lään erityisesti toimintamallin onnistumista ja mahdollisia 
poikkeamia riskikohtien suunnitelmien ja toteutusten 
välillä. Korjaamattomien poikkeamien osalta pitää pystyä 
perustelemaan niiden merkityksettömyys tai esittämään 
käytön aikaiset seurantatoimenpiteet. Loppuraportin hyväk-
syvät kosteuskoordinaattori, suunnittelijat ja urakoitsija. 

Kuivaketju10:n onnistumisen 
arviointi

Kuivaketju10-status

Onnistumisen myötä kohteelle voidaan hakea Kuivaket-
ju10-statusta. Statuksen myöntää taho NN, jos ennalta 
sovitut kriteerit täyttyvät. Kriteeristö perustuu rakennus-
hankkeen aikana koottuihin dokumentteihin.

Edellä mainitut dokumentit täytyy toimittaa NN:lle, jossa 
todetaan vielä niiden asianmukaisuus. Hyväksynnän myötä 
kiinteistö saa virallisen Kuivaketju10-statuksen. Status on 
osoitus siitä, että kohde on toteutettu toimintamallin tavoit-
teiden mukaisesti ja hankkeessa on täten torjuttu Kuivaket-
ju10-riskilistan kaikki kohdat.

Tarvittavat dokumentit

Koordinaattorin kirjoittamat raportit toimintamallin 
toteutuksen onnistuneesta etenemisestä prosessin 
kaikissa vaiheissa.

Urakoitsijan tekemät dokumentit riskikohtien onnistu-
neen toteutuksen todentamisista.

Kosteuskoordinaattorin, suunnittelijoiden ja urakoitsijan 
yhdessä muodostama ja hyväksymä loppuraportti.







Mitä Kuivaketju10:llä  
saavutetaan?

Estetään keskeisimmät  
kosteusriskit

Vältetään yli 80 %  
kosteusvaurioiden  
seurannaiskustannuksista

Kuivaketju10-taloissa 
merkittävästi vähemmän 
kosteusvaurioita

Markkinahinta  
nousee

Takuukorjaukset  
vähenevät

Elinkaarikustannukset  
laskevat
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•	 Kiinnitetään hankkeeseen 
kosteuskoordinaattori.

•	 Kirjataan suunnittelu- ja urak-
katarjouspyyntöihin sekä lopul-
lisiin sopimuksiin käytettäväksi 
Kuivaketju10-toimintamalli.

•	 Annetaan realistinen aikataulu 
suunnittelu-, työmaa- ja käyt-
töönottovaiheeseen.

•	 Päivitetään Kuivaketju10-riskilis-
ta ja -todentamisohje kohteen 
erityispiirteet huomioiden.

•	 Käytetään riskilistaa ja toden-
tamisohjetta suunnittelun 
tarkastuslistana.

•	 Tehdään yksityiskohtaiset suun-
nitelmat riskikohtien toteutta-
misesta.

•	 Perehdytetään työntekijät 
Kuivaketju10:iin sekä riskilistaan 
ja todentamisohjeeseen.

•	 Seurataan toimintamallin to-
teutuksen etenemistä säännöl-
lisissä työmaakokouksissa.

•	 Todennetaan ja dokumentoi-
daan riskikohtien onnistunut 
toteutus.

•	 Lisätään huoltokirjaan ne 
Kuivaketju10-riskilistan riskit, 
joihin liittyy käytönaikaisia yllä-
pitovaatimuksia.

•	 Noudatetaan huoltokirjan 
ylläpitosuunnitelmaa ja do-
kumentoidaan suunnitelman 
toteuttamista.

•	 Todennetaan ja dokumentoi-
daan rakennuksen käyttöön-
ottoon liittyvien riskikohtien 
onnistunut toteutus.

•	 Arvioidaan Kuivaketju10:n onnis-
tuminen kertyneiden doku-
menttien perusteella.

•	 Onnistumisen myötä haetaan 
kohteelle Kuivaketju10-statusta.

Kuivaketju10-riskilista:
Rakennuksen ulkopuolelta tuleva kosteus vaurioittaa 
perustuksia ja lattiarakenteita.

sadevesi pääsee tunkeutumaan ulkoseinärakenteen 
sisälle.

Vesikatteen läpäisevä vesi tunkeutuu aluskatteen 
vuotokohdista yläpohjaan.

Kosteiden betonirakenteiden päällystäminen aihe-
uttaa päällystemateriaalin turmeltumisen.

Ilmansulkukerroksen vuotokohtien kautta siirtyy 
kosteutta ulkoseinä- ja yläpohjarakenteisiin, jonne 
sitä tiivistyy vedeksi.

Väärin mitoitettu ja säädetty ilmanvaihto ei poista 
ylimääräistä kosteutta vaan pakottaa sen siirtymään 
rakenteisiin.

Vesiputkien rikkoutumiset aiheuttavat kiinteistöön 
laajoja vesivahinkoja.

Huonosti toteutetussa märkätilassa kosteus vaurioit-
taa ympäröivät rakenteet.

materiaalien ja rakenteiden kastuminen vaurioittaa 
rakennuksen

Huonolla ylläpidolla ja huollolla rakennus rapistuu 
hitaasti mutta varmasti

Kosteuskoordinaattori 
raportoi tilaajalle ja 
rakennusvalvontaan 
toimintamallin etene-

misestä prosessin 
kaikissa vaiheissa.

1
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7
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10

Paikallisen rakennusvalvonnan tunnus

Laajempi sisältö kortissa: Kuivaketju10-riskilista.
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