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TyömaaToTeuTus

suunnitteluvaiheessa Kuivaketju10-toimintamalli koskee 
arkkitehti-, rakenne-, LVI-, sähkö- ja automaatiosuunnittelijoita. 
Heistä jokainen toteuttaa toimintamallia samalla tavalla. ensin 
he käyvät läpi Kuivaketju10-riskilistan ja -todentamisohjeen ja 
arvioivat niiden täsmäävyyden kyseiseen hankkeeseen. Tämän 
päivitystyön pohjalta muodostetaan hankkeen lopullinen 
riskilista ja todentamisohje, jotka hyväksytään yhdessä kosteus-
koordinaattorin ja urakoitsijan kanssa. 

Kuivaketju10-riskilistaa ja -todentamisohjetta käytetään suun-
nittelun tarkastuslistana. Tavoitteena on tehdä yksityiskohtai-
set suunnitelmat riskikohtien toteuttamisesta. suunnittelun 
loppuvaiheessa suunnittelijat arvioivat yhdessä koordinaat-
torin ja urakoitsijan kanssa, ovatko suunnitelmat käytännössä 
toteuttamiskelpoisia riskikohtien osalta. Lisäksi suunnittelijat 
perehdyttävät työmaalla työntekijät tehtyihin suunnitelmiin ja 
osallistuvat työmaakokouksiin, joissa käsitellään heidän suun-
nittelualojansa koskevia asioita.

suunnittelijoiden tehtävät

Tiedosta ja ratkaise riskit!

Suunnittelijoiden tehtävänä on:

Päivittää Kuivaketju10-riskilista ja -todentamisohje kohteen 
erityispiirteet huomioiden

Käyttää riskilistaa ja todentamisohjetta suunnittelun tarkas-
tuslistana

Tehdä yksityiskohtaiset suunnitelmat riskikohtien  
toteuttamisesta

Varmistaa yhdessä koordinaattorin ja urakoitsijan  
kanssa, että suunnitelmat ovat toteuttamiskelpoisia.

Perehdyttää työntekijät riskikohtia koskeviin suunnitelmiin

Osallistua säännöllisesti työmaakokouksiin










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?

Keskitytään 10 keskeisimpään riskiin Riskit  torjutaan  kaikissa vaiheissa Onnistuminen  todennetaan
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Toimintamallin ytimessä ovat Kuivaketju10-riskilista ja 
-todentamisohje. Riskilistaan on valittu kymmenen 
keskeisintä kosteusriskiä, ja se perustuu havaintoihin siitä, 
millaiset riskit yleensä realisoituvat suomalaisessa rakenta-
misessa. Riskilistassa käydään läpi keskeisimmät kosteus-
riskit ja ne toimenpiteet, joilla kyseiset riskit voidaan välttää. 
Todentamisohjeessa esitetään, miten riskilistan riskien 
huomioiminen tulee todentaa. Todentamisohje sisältää 
alustavat esimerkit riittävästä tavasta todentaa ja dokumen-
toida riskikohtien onnistunut toteutus työmaalla. 

Riskilista ja todentamisohje toimivat Kuivaketju10:n to-
teuttamisen perustana suunnittelu- ja työmaavaiheessa. 
Tilaaja on kiinnittänyt osan suunnittelu- ja urakkapalkkiosta 
Kuivaketju10:n onnistumiseen. Suunnittelijoiden osalta 
Kuivaketju10:iin kiinnitetty osuus palkkiosta maksetaan, kun 
riskilista ja todentamisohje on huomioitu suunnitelmissa 
hyväksytysti. Urakoitsijan osuus maksetaan sen jälkeen, kun 
hän on todentamisohjeen mukaisesti todentanut ja doku-
mentoinut riskikohtien onnistuneen toteutuksen.

Suunnittelijoiden ensimmäinen tehtävä on käydä läpi ja arvioida 
Kuivaketju10-riskilista, jossa on esitetty kymmenen keskeisintä 
kosteusriskiä. Pääsääntöisesti näitä riskejä ei saa muuttaa. Vain 
perustellusta syystä voidaan riskilistalle vaihtaa juuri kyseiseen 
hankkeeseen liittyvä vielä merkittävämpi riski. 

Riskilistaa yksityiskohtaisemman arviointityön suunnittelijat 
tekevät Kuivaketju10-todentamisohjeelle. Ohjeessa on annettu 
alustavat esimerkit riittävästä tavasta todentaa ja dokumentoida 
riskikohtien onnistunut toteutus. Suunnittelijoiden täytyy arvioi-
da, miten esimerkit soveltuvat käytettäväksi kyseisessä hank-
keessa. Arvioinnissa pitää huomioida esimerkiksi materiaali- ja 
rakenneratkaisuiden sekä rakennuspaikan vaikutukset sopivien 
todentamistapojen löytämiseksi. Tarkoituksena on valita oleelli-
simmat keinot todentaa ja dokumentoida riskikohtien toteutus 
työmaalla.

Hankkeen päivitettyä riskilistaa ja todentamisohjetta ei voida hy-
väksyä ennen kuin urakoitsija on valittu ja hän on ollut mukana 
arvioimassa niihin tehtyjä päivityksiä. Kuitenkin jo urakkatarjous-
pyyntöihin tulee sisällyttää luonnos riskilistasta ja todentamis-
ohjeesta, jotta toimintamallin vaikutukset osataan huomioida 
urakkatarjouksissa. 

Suunnittelijoiden tekemän arviointityön pohjalta muodostetaan 
hankkeen lopullinen Kuivaketju10-riskilista ja -todentamisohje, 
jotka arvioidaan vielä perusteellisesti yhdessä kaikkien suunnitte-
lijoiden, urakoitsijan ja koordinaattorin kanssa. Kyseisen hank-
keen riskilista ja todentamisohje hyväksytään, kun eri osapuolet 
pääsevät niiden sisällöstä yhteisymmärrykseen. Kuivaketju10-ris-
kilistasta ja -todentamisohjeesta tehdään kirjalliset dokumentit, 
jotka kaikki osapuolet allekirjoittavat.

Kuivaketju10-riskilista ja  
-todentamisohje

riskilistan ja todentamisoh-
jeen päivittäminen











1. rakennuksen ulkopuolelta tuleva 
kosteus vaurioittaa perustuksia ja  
lattiarakenteita

Maanpinta pitää kallistaa rakennuksesta poispäin

Todentaminen Dokumentointi

Tarkistetaan maanpinnan 
korkeustasot suunnittelijan 
määrittelemistä kohdista.

Mittauspöytäkirja

Esimerkki Kuivaketju10-todentamisohjeesta:

Rakennuksessa tulee olla toimiva salaojitusjärjestelmä

Täydelliset ohjeet kortissa: Kuivaketju10-todentamisohje.

Todentaminen Dokumentointi

Selvitetään kapillaarinen ve-
den nousukorkeus rakennuk-
sen alla olevasta kapillaarikat-
kokerroksesta.

Laboratoriokokeen tulokset 
tai materiaalitoimittajan 
dokumentti kiviaineksen 
kapillaarisuudesta

Tarkistetaan salaojitusker-
roksen vastaavuus suunni-
telmiin.

Valokuva

Tarkistetaan salaojitus Valokuva

Riskilistan päivittäminen

Päivitetään Kuivaketju10-riskilista ja -todentamisohje 
kohteen erityispiirteet huomioiden.

Sisällytetään urakkatarjouspyyntöön luonnos kohteen 
riskilistasta ja todentamisohjeesta.

Arvioidaan päivitetty riskilista ja todentamisohje yhdessä suunnit-
telijoiden, urakoitsijan ja koordinaattorin kanssa.

Hyväksytään muodostetut dokumentit hankkeen lopulli-
seksi riskilistaksi ja todentamisohjeeksi.

Tehdään Kuivaketju10-riskilistasta ja -todentamisohjeesta 
kirjalliset dokumentit, jotka eri osapuolet allekirjoittavat.
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Suunnittelijoiden seuraavana tehtävänä on toteuttaa 
hankkeen suunnittelu siten, että siinä huomioidaan hank-
keen riskilista ja todentamisohje. Tarkoituksena on käyttää 
Kuivaketju10-riskilistaa ja -todentamisohjetta suunnittelun 
tarkastuslistana. Suunnittelussa täytyy huomioida riskilis-
tan riskit toimenpiteineen ja todentamisohjeen kaikki to-
dentamista vaativat kohdat. Todentamisohjeessa on voitu 
esimerkiksi määrätä, että urakoitsijan tulee todentaa lattian 
korkeustasot pesuhuoneessa tietyistä pisteistä riittävän kal-
listuksen varmistamiseksi. Tällöin kyseisten korkeustasojen 
tulee olla luonnollisesti merkittynä myös suunnitelmiin.

Tavoitteena on siis normaalin laadukkaan suunnittelun 
lisäksi kiinnittää erityistä huomioita riskilistan riskeihin ja to-
dentamisohjeeseen. Suunnitelmien tulee olla niin kattavia, 
että työmaavaiheessa voidaan keskittyä ainoastaan niiden 
toteuttamiseen. Tämä edellyttää esimerkiksi riittävän laajaa 
määrää detaljikuvia riskikohdista 1:5 mittakaavaan piirretty-
nä. 

Eri suunnittelualojen välisten ristiriitojen välttämiseksi suun-
nittelijoiden täytyy tehdä yhteistyötä keskenään. Tämän 
vuoksi suunnitteluvaiheessa järjestetään yhteissuunnittelu-
palavereita, joissa varmi§stetaan suunnitelmien yhteensopi-
vuus ja arvioidaan mahdollisia ristiriitakohtia.

Riskikohtia koskevien suunnitelmien tulee olla tehtynä 
ennen niihin liittyvien työvaiheiden alkamista. Ennen 
suunnitelmien toimittamista työmaalle täytyy suunnitte-
lijoiden varmistaa yhdessä koordinaattorin ja urakoitsijan 
kanssa, että suunnitelmat ovat toteuttamiskelpoisia ja että 

suunnitteluvaihe

Suunnitteluvaihe

Käytetään riskilistaa ja todentamisohjetta suunnittelun 
tarkastuslistana.

Tehdään yksityiskohtaiset suunnitelmat  
riskikohtien toteuttamisesta.

Suunnitellaan kaikki todentamista vaativat kohdat 
samassa laajuudessa, kuin ne on esitetty todentamis-
ohjeessa.

Varmistetaan suunnittelijoiden, kosteuskoordinaattorin ja 
urakoitsijan kanssa, että suunnitelmat ovat toteuttamis- 
kelpoisia.

Perehdytetään urakoitsija ja työntekijät riskikohtia kos-
keviin suunnitelmiin.

Osallistutaan säännöllisesti työmaakokouksiin.













niissä täyttyvät Kuivaketju10:n tavoitteet. Suunnittelijoiden 
tulee myös perehdyttää urakoitsija ja työntekijät tehtyihin 
suunnitelmiin. Perehdyttämisen lisäksi suunnittelijoiden 
täytyy osallistua työmaakokouksiin, joissa käsitellään heidän 
suunnittelualojansa koskevia asioita.

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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tilaaMinen suunnittelu työMaavaihe

KäyttöKäyttöönotto

•	 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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Paikallisen rakennusvalvonnan tunnus

Laajempi sisältö kortissa: Kuivaketju10-riskilista.
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