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Riittämätön kokonaisaikataulu vaikeuttaa merkittävästi 
Kuivaketju10:n onnistumista.
•	 Suunnitteluun, työmaavaiheeseen ja käyttöönottoon täytyy varata riittävästi 

aikaa  
•	 Jotta	Kuivaketju10-riskilistan	riskit	on	mahdollista	torjua	rakennusprosessin	eri	

vaiheissa,	täytyy	kaikkiin	vaiheisiin	varata	riittävän	pitkästi	aikaa.	Liian	tiukalla	
aikataululla	toteutetussa	hankkeessa	työtä	on	mahdoton	tehdä	Kuivaketju10-
toimintamallin	mukaisesti.

1. Rakennuksen ulkopuolelta tuleva kosteus vaurioittaa  
 perustuksia ja lattiarakenteita
•	 Maanpinta pitää kallistaa rakennuksesta poispäin

•	 Maanpinta	tulee	olla	kauttaaltaan	kallistettuna	rakennuksesta	poispäin,	jotta	
pintavedet	eivät	kastele	rakennuksen	perustuksia.	Vähimmäiskallistuksena	
rakennuksen	ympärillä	pidetään	yleensä	kolmen	metrin	etäisyyteen	saakka	1:20	
(15	cm:ä	3	metrin	matkalla).	Riittävät	maanpinnan	kallistukset	ovat	osa	toimivaa	
tontin	kuivatusjärjestelmää.	

•	 Rakennuksessa tulee olla toimiva salaojitusjärjestelmä
•	 Salaojitusjärjestelmän	tarkoituksena	on	rakennuksen	vierustojen	ja	alusraken-

teiden	kuivattaminen.	Tällä	estetään	kosteuden	siirtyminen	maa-pohjasta	ra-
kenteisiin.	Järjestelmän	pitää	olla	yhtenäinen	kokonaisuus	sisältäen	varsinaisen	
salaojaputkituksen	ja	oikeanlaiset	maa-aineskerrokset.	Salaojaputken	yläpinta	
sijaitsee	aina	perustuksen	alapintaa	alempana	ja	putken	tulee	olla	riittävästi	kal-
listettu,	jotta	vesi	virtaa	putkistosta	salaojakaivoon	ja	edelleen	kokoojakaivoon.

•	 Pinta- ja sadevedet pitää ohjata pois rakennuksen viereltä myös  
poikkeustilanteissa
•	 Pinta-	ja	sadevesille	tulee	järjestää	reitti,	jolla	ne	johdetaan	pois	tonttialueelta.	

Poikkeustapauksia	varten	täytyy	aina	olla	suunniteltuna	myös	tulvareitti,	jotta	
esimerkiksi	pihakaivon	tukkeutuessa	vesi	ei	kuitenkaan	kastele	rakennusta.

 

Epärealistinen  
aikataulu:

Maanvaraisten  
rakenteiden  
kastuminen:
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2. Sadevesi pääsee tunkeutumaan ulkoseinärakenteen   
 sisälle
•	 Ulkoseinärakenteessa täytyy olla yhtenäinen vesitiivis kerros 

•	 Muuttuneissa	sääolosuhteissa	sadevettä	pääsee	tunkeutumaan	julkisivupinnan	
taakse	erityisesti	liitoksien	sekä	ikkuna-	ja	oviliittymien	kautta.	Julkisivupinnassa	
tai	heti	sen	takana	tuleekin	olla	yhtenäinen	vedenpitävä	kerros	tai	pinta,	jolla	
estetään	sadeveden	tunkeutuminen	syvemmälle	rakenteeseen,	jopa	sisälle.	
Kerroksen	pitää	toimia	vesitiiveydeltään	aluskatteen	tavoin	mahdollistaen	kui-
tenkin	sisältäpäin	tulevan	vesihöyryn	poistumisen	rakenteesta.	

•	 Matalissa	puu-	ja	tiiliverhotuissa	rakennuksissa	tällaisena	vesitiiviinä	kerroksena	
voi	toimia	tuulensuojakerros.	Korkeissa	rakennuksissa	suositellaan	varsinaisen	
seinärakenteen	ja	ulkoverhouksen	väliin	tiivistä	kerrosta,	joka	tuuletetaan	tiiviin	
kerroksen	molemmin	puolin.	Tuulensuojakerroksen	sekä	sen	jatkos-	ja	liitoskoh-
tien	tulee	säilyttää	ominaisuutensa	koko	rakennuksen	käyttöiän.

•	 Julkisivupinnan taakse päässyt vesi pitää johtaa hallitusti pois seinärakenteesta
•	 Julkisivupinnan	taakse	tunkeutuneen	veden	poisto	täytyy	järjestää	hallitusti.	

Pääsääntöisesti	veden	poisto	hoidetaan	vaakasuuntaisista	rakenneliitoksista	ku-
ten	ulkoseinärakenteeseen	liittyvien	perusmuurin,	ikkunoiden	ja	ovien	liitoskoh-
tien	kautta.	Rakenteen	pitää	pystyä	kuivumaan	riittävän	nopeasti	kosteusrasi-
tuksen	jälkeen.	Ylimääräisen	kosteuden	poisto	edellyttää	lisäksi	ulkoverhouksen	
takana	olevaa	tuuletusväliä,	jossa	ilma	pääsee	vaihtumaan	riittävästi.

Ulkoseinän  
vesivuodot:

Vesikaton  
läpäisevä  
vesisade

3. Vesikatteen läpäisevä vesi tunkeutuu aluskatteen  
 vuotokohdista yläpohjaan
•	 Aluskate tulee tehdä yhtä vedenpitäväksi kuin, jos se olisi ainoa kate

•	 Aluskatteen	pitää	toimia	vesikatteen	tavoin	täysin	vedenpitävästi	ilman	varsi-
naista	katettakin.	Läpiviennit	ja	yksityiskohdat	tulee	tehdä	yhtä	luotettavasti	ja	
samalla	tarkkuudella	kuin	lopullisessa	katteessakin.	Esimerkiksi	tuulenpainees-
ta	aiheutuva	sadeveden	nousu	ylöspäin	pitkin	aluskatetta	täytyy	ottaa	suunnit-
telussa	ja	toteutuksessa	huomioon.	Oikein	tehtynä	vesikatteen	läpäisevä	vesi	
poistuu	aluskatetta	myöten	rakennuksen	ulkopuolelle,	aiheuttamatta	ongelmia	
yläpohjaan	tai	muualle	rakennukseen.

•	 Aluskatteen käyttöiän pitää olla vähintään vesikatteen käyttöiän pituinen
•	 Vesikatto	vaatii	toimiakseen	ehjän	ja	yhtenäisen	aluskatteen.	Koska	aluskatteen	

uusiminen	vaatii	käytännössä	myös	vesikatteen	uusimisen,	tulee	aluskatteen	
käyttöiän	luonnollisesti	olla	vähintään	yhtä	pitkä	kuin	varsinaisen	vesikatteen.LU
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4.  Kosteiden betonirakenteiden päällystäminen aiheuttaa   
 päällystemateriaalin turmeltumisen
•	  Betonirakenteet täytyy kuivata oikeassa lämpötilassa ja  

kosteuspitoisuudessa
•	 Betonin	kuivumiselle	tulee	mahdollistaa	suotuisat	olosuhteet,	koska	kuivumi-

nen	on	tehokasta	vasta	kun	lämpötila	on	+15…25	°C	ja	suhteellinen	kosteus	alle	
40…50	%.	Kuivattavaa	tilaa	voidaan	joutua	lämmittämään	sekä	käyttämään	
kosteudenpoistajaa.	Pinnan	liian	nopea	kuivuminen	täytyy	kuitenkin	rajoittaa	
halkeilun	vähentämiseksi.

•	  Betonirakenteiden kosteuspitoisuus pitää varmistaa mittauksin  
suunnittelijan määrittelemistä kohdista
•	 Päällystettävien	betonirakenteiden	riittävällä	kuivumisella	varmistetaan,	etteivät	

käytetty	päällysmateriaali	ja	mahdollinen	kiinnitysliima	turmellu	alusrakenteen	
kosteudesta.	Betonirakenteiden	riittävän	alhainen	päällystyskosteus	tulee	var-
mistaa	hyväksyttyjen	mittausmenetelmien	mukaisesti	ja	oikeista	paikoista	suo-
ritetuilla	kosteusmittauksilla.	Mittauksista	pitää	aina	tehdä	mittauspöytäkirja.

5.  Ilmansulkukerroksen vuotokohtien kautta siirtyy  
 kosteutta ulkoseinä- ja yläpohjarakenteisiin, jonne sitä   
 tiivistyy vedeksi
•	 Ilmansulun läpiviennit ja liittymät tulee suunnitella ja toteuttaa ilmatiiviiksi

•	 Jotta	riittävä	ilmatiiviys	saavutetaan,	suunnittelijan	täytyy	suunnitella	detaljit	
LVISA-järjestelmän	läpivientien,	ikkuna-	ja	oviaukkojen	sekä	rakennetyyppien	
välisten	liitosten	ilmatiiviistä	toteutuksesta.	Liitokset	tulee	toteuttaa	siten,	että	
ne	säilyvät	tiiviinä	koko	rakennuksen	käyttöiän	ajan.	Käytännössä	tämä	vaatii	
esimerkiksi	LVISA-läpivientien	tiivistyksessä	valmiiden	tiivistysosien	käyttöä	ja	
ilmansulkukerroksen	limittämistä	kahden	jäykän	materiaalin	väliin.	Ilmansul-
kukerroksena	toimii	yleensä	höyrynsulkumuovi,	mutta	oikein	suunniteltuna	
tietyissä	rakenneratkaisuissa	ilmansulkukerrokseksi	riittää	paperipohjainen	
ilmansulkutuote.

•	 Sisäpuolisen ilmavuotoluvun pitää olla alle yksi (<1)
•	 Riittävällä	ilmatiiviydellä	varmistetaan,	ettei	rakennuksessa	ole	ilmavuotokoh-

tia,	joiden	kautta	rakenteisiin	pääsisi	siirtymään	ylimääräistä	kosteutta.	Ennen	
sisäpinnoitusta	ilmatiiviys	mitataan	ja	vuotokohdat	paikallistetaan	lämpökuva-
uksella.	Todetut	kosteusriskejä	aiheuttavat	ilmavuodot	ja	kylmäsillat	korjataan.	
Ennen	rakennuksen	käyttöönottoa	suoritetaan	vielä	tarkistusmittaus.

Betoni- 
rakenteiden 
päällysteiden 
vaurioituminen

Ilmansulun  
vuotokohdat
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6.  Väärin mitoitettu ja säädetty ilmanvaihto ei poista  
 ylimääräistä kosteutta vaan pakottaa sen siirtymään  
 rakenteisiin
•	 Ilmamäärät täytyy mitoittaa riittävän suuriksi ja järjestelmä tulee säätää  

suunnitelmien mukaiseksi
•	 Ilmanvaihto	täytyy	mitoittaa	rakennuksen	käyttötavan	ja	asukkaiden	määrän	

mukaisesti	riittävän	suureksi.	Ilmanvaihdon	säädölle	pitää	varata	riittävästi	aikaa	
rakennuksen	käyttöönotossa.	Ilmavirrat	tulee	säätää	siten,	että	rakennus	on	
hivenen	alipaineinen	ja	kokonaisilmanvaihtokerroin	sekä	huonekohtaiset	ilma-
määrät	ovat	suunnitelmien	mukaiset.

•	 Märkätilojen käytöstä aiheutuva kosteuskuorma pitää poistaa tehokkaasti
•	 Riittävillä	tulo-	ja	poistoilmamäärillä	ylimääräinen	kosteus	saadaan	poistettua	

riittävän	nopeasti	ilman	pintojen	ja	rakenteiden	vaurioitumista.	Märkätiloissa	
tulisi	käyttää	ilman	kosteuden	mukaan	automaattisesti	säätyvää	ilmanvaihtoa.	
Oikein	mitoitettu	ilmanvaihto	kuivattaa	märkätilan	pinnat	käytön	jälkeen	alle	
puolessa	tunnissa.

Ilmanvaihdon 
puutteellinen 
toiminta

7.  Vesiputkien rikkoutumiset aiheuttavat kiinteistöön  
 laajoja vesivahinkoja
•	 Vesiputket pitää koeponnistaa ennen niiden peittämistä

•	 Käyttövesi-	ja	lämmitysputket	tulee	aina	asennuksen	jälkeen	koeponnistaa,	kun	
kaikki	liitososat	ovat	vielä	näkyvillä.	Koeponnistus	täytyy	suorittaa	ammattimai-
sesti,	ja	siinä	pitää	huomioida	eri	putkistomateriaalit.	Suoritetusta	koeponnis-
tuksesta	tehdään	aina	kirjallinen	pöytäkirja.

•	 Käyttövesiputket asennetaan aina suojaputkeen
•	 Käyttövesiputket	ovat	suurin	yksittäinen	vesivahinkojen	aiheuttaja	rakennuk-

sissa.	Vesiputket	täytyy	aina	asentaa	suojaputkiin	siten,	että	mahdollinen	vuoto	
tulee	esiin	aiheuttamatta	vahinkoa	rakenteille.	Suojaputkesta	mahdollisen	
vuodon	pitää	purkautua	tilaan,	jossa	on	lattiakaivo	ja	vuotoveden	kestävät	pin-
tarakenteet.

 

Vesiputkien  
vuodot
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8. Huonosti toteutetussa märkätilassa kosteus vaurioittaa   
 ympäröivät rakenteet
•	 Lattiapinnat täytyy kallistaa koko alaltaan riittävästi kohti lattiakaivoa ja pin-

noissa ei saa olla painanteita
•	 Märkätilan	lattiapinnan	kallistukset	pitää	toteuttaa	siten,	että	ne	johtavat	veden	

lattiakaivoon	ja	pinnan	täytyy	lisäksi	olla	niin	tasainen,	ettei	vesi	lammikoidu	lat-
tialle.	Tämän	toteuttamiseksi	suunnitelmissa	tulee	olla	merkittynä	lattiapinnan	
korkeudet	vähintään	nurkissa	sekä	lattiakaivon	ja	kynnyksen	kohdalla.	Korkeu-
det	ja	pinnan	tasaisuus	tulee	tarkistaa	ennen	vedeneristyksen	asentamista.

•	 Märkätilan pinnoille pitää tehdä vain välttämättömimmät läpiviennit 
•	 Läpivientien	sijoittamista	märkätilojen	lattia-	ja	seinäpinnoille	täytyy	välttää.	

Vain	tilojen	käytön	kannalta	välttämättömimmät	läpiviennit	tulee	toteuttaa	esi-
merkiksi	viemäröinnin	järjestämiseksi.	Lattiakaivoa	lukuun	ottamatta	läpiviennit	
pitää	tehdä	riittävän	etäälle	roiskevesialueelta.	Vedeneristys	täytyy	liittää	tiiviisti	
läpivienteihin	riittävän	korkeilla	kauluksilla.

•	 Vedeneristyksen täytyy olla kauttaaltaan riittävän paksu ja se tulee varmistaa 
mittaamalla
•	 Vedeneristys	pitää	toteuttaa	siten,	että	eristettävillä	pinnoilla	on	kauttaaltaan	

riittävä	kerrospaksuus.	Vedeneristyksen	tekijällä	täytyy	olla	märkätilojen	vede-
neristäjän	sertifikaatti.	Valmiin	eristyksen	kerrospaksuus	tulee	mitata	roiskevesi-
alueelta,	ja	mittaus	pitää	suorittaa	luupilla.	Märkätila-asennuksesta	täytyy	laatia	
kirjallinen	raportti

9. Materiaalien ja rakenteiden kastuminen vaurioittaa  
 rakennuksen
•	 Materiaalit pitää suojata kastumiselta

•	 Rakennukseen	käytettävät	materiaalit	tulee	suojata	huolellisesti	kosteudelta	ja	
vedeltä.	Kostuneita	materiaaleja	ei	saa	asentaa	rakennukseen.	Turmeltuneet	
materiaalit	täytyy	vaihtaa,	eikä	niitä	pidä	kuivata.	Materiaalien	suojauksesta	työ-
maalla	tulee	aina	olla	vastuussa	pääurakoitsija,	joka	valitsee	työmaalle	kosteu-
denhallinnan	vastuuhenkilön.

•	 Rakenteilla pitää olla suunnittelijan tekemät rakennusaikaiset ohjeet
•	 Kaikille	rakennetyypeille	ja	detaljeille	täytyy	tehdä	rakentamisaikainen	ohje,	

jossa	kerrotaan	miten	rakenne	tulee	asentaa	ja	suojata	sen	kastumisen	estämi-
seksi.	Tällöin	suunnittelijan	pitää	jo	suunnitteluvaiheessa	miettiä	miten	raken-
teet	voidaan	toteuttaa	onnistuneesti	työmaaolosuhteissa.	Rakentamisvaiheessa	
tulee	ainoastaan	toteuttaa	asennukset	ja	suojaukset	suunnitelmien	mukaisesti.

Materiaalien 
kastuminen

Märkätilan  
pintojen vesi- 
tiiveys
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10. Huonolla ylläpidolla ja huollolla rakennus rapistuu    
 hitaasti mutta varmasti
•	 Rakennusta täytyy tarkkailla jatkuvasti

•	 Silmämääräisesti	poikkeavat	havainnot	tulee	tarkastaa	ja	tutkia.	Pintojen	
värimuutokset,	kupruilut	sekä	poikkeavat	hajut	ovat	jo	merkittäviä	muutoksia,	
joiden	johdosta	täytyy	ryhtyä	välittömiin	toimenpiteisiin	muutosten	syiden	
selvittämiseksi	ja	korjaamiseksi.

•	 Rakennukselle tulee suorittaa säännöllisiä huoltoja ja tarkastuksia huoltokirjan 
mukaisesti
•	 Rakennukselle	pitää	olla	laadittuna	huoltokirja,	jonka	perusteella	rakennuksen	

käyttäjän	täytyy	suorittaa	säännölliset	huoltotoimenpiteet	ja	tarkastukset.	Näin	
varmistetaan	rakennusosien	ja	laitteiden	toimintakunto.	Tarkastuksilla	havai-
taan	mahdolliset	puutteet	aikaisessa	vaiheessa	ja	ne	voidaan	korjata	ennen	
vahinkojen	aiheutumista.	Säännöllisiin	huoltoihin	sisältyvät	esimerkiksi	ilman-
vaihtokoneen	suodattimien	uusinta	sekä	kattokourujen	ja	salaojien	puhdistus.

•	 Rakennukselle pitää laatia pitkän tähtäimen huolto- ja ylläpitosuunnitelma, 
jota myös tulee noudattaa 
•	 Rakennukselle	tulee	laatia	pitkän	tähtäimen	suunnitelma	sen	kunnon	ylläpi-

tämiseksi.	Suunnitelmassa	otetaan	kantaa	keskeisten	rakennusosien	ja	järjes-
telmien	tarkistuksiin	ja	uusimisiin.	Osien	ja	järjestelmien	arvioidut	käyttöiät	
täytyy	ottaa	huomioon.	Suunnitelman	avulla	rakennuksen	käyttäjä	voi	varautua	
tuleviin	remontteihin.

Heikko ylläpito
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Paikallisen rakennusvalvonnan tunnus
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