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Tilaajan tärkein tehtävä on tehdä päätös Kuivaketju10-toi-
mintamallin ottamisesta käyttöön hankkeessa. Päätöksen 
jälkeen tilaajan tulee kiinnittää hankkeeseen kosteuskoordi-
naattori, joka valvoo ja ohjaa toimintamallin toteuttamista 
koko rakennusprosessin ajan. seuraavaksi tilaajan tulee 
sopia suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa, että hanke 
toteutetaan Kuivaketju10-toimintamallin mukaisesti. Lisäksi 
tilaajan velvollisuuksiin kuuluu antaa hankkeen suunnittelu-, 
työmaa- ja käyttöönottovaiheeseen realistinen aikataulu. 

tilaajan tehtävät

Tilaaminen on tärkein vaihe -
Sitä saa mitä tilaa!

Tilaajan tehtävänä on:

Tehdä päätös hankkeen toteuttamisesta  
Kuivaketju10-toimintamallin mukaisesti.

Kiinnittää hankkeeseen urakoitsijasta ja suunnittelusta 
ulkopuolinen kosteuskoordinaattori.

Kirjata toimintamallin käyttäminen suunnittelu- ja  
urakkatarjouspyyntöihin sekä lopullisiin sopimuksiin.

Sitoa osa suunnittelu- ja urakkapalkkiosta  
toimintamallin onnistumiseen.

Antaa realistinen aikataulu suunnitteluun, työmaavaihee-
seen ja käyttöönottoon.











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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Kosteuskoordinaattori on tilaajan hankkeeseen valitsema 
suunnittelijoista ja urakoitsijoista täysin riippumaton asi-
antuntijataho. Hankkeessa, joissa tilaaja ja urakoitsija ovat 
sama toimija, tulee kosteuskoordinaattori palkata tilaajaor-
ganisaation ulkopuolelta. Koordinaattorin päätehtävä on 
valvoa ja ohjata Kuivaketju10:n toteutumista koko rakennus-
prosessin ajan. Tämän onnistumiseksi kosteuskoordinaat-
torin tulee tuntea käytettävä Kuivaketju10-toimintamalli  
a hänellä tulee olla riittävä koulutus ja kokemus tehtävän 
suorittamiseen. Suositeltavaa on, että koordinaattorina toi-
mivalla henkilöllä ei ole muita tehtäviä hankkeessa.

Ensimmäisessä vaiheessa kosteuskoordinaattori huolehtii, 
että suunnittelutarjouspyynnöissä ja -sopimuksissa on vii-
tattu asianmukaisesti Kuivaketju10-toimintamallin käyttä-
miseen hankkeessa. Tämän jälkeen kosteuskoordinaattori 
varmistaa ja ohjaa suunnittelutyön toteuttamisen toiminta-
mallin periaatteiden mukaisesti.

Seuraavassa vaiheessa koordinaattori huolehtii, että suun-
nitelmien pohjalta tehtäviin urakkatarjouspyyntöihin ja -so-
pimuksiin tulee vastaavanlaiset kirjaukset Kuivaketju10:stä 
kuin suunnitteluvaiheessa. Työmaatoteutuksen aikana kos-
teuskoordinaattori osallistuu työntekijöiden perehdytykseen 
ja säännöllisiin työmaakokouksiin. Hänen tärkein tehtävänsä 
työmaalla on varmistaa ja hyväksyä urakoitsijan suorittamat 
riskikohtien todentamiset ja dokumentoinnit. 

Koordinaattori raportoi toimintamallin toteuttamisen 
etenemisestä tilaajalle ja rakennusvalvontaan säännöllisin 
väliajoin. Rakennuksen käyttöönoton päätteeksi koordinaat-
tori yhdessä urakoitsijan ja suunnittelijoiden kanssa arvioi 
toimintamallin onnistumisen. Arviointi perustuu koordinaat-
torin suorittamaan seurantaan ja raportointiin sekä riskikoh-
tien todentamisista kertyneisiin dokumentteihin.

Tilaajalla tarkoitetaan rakennushankkeeseen ryhtyvää 
henkilöä tai yritystä, jolla on maankäyttö- ja rakennuslain 
mukainen huolehtimisvelvollisuus. Velvollisuuteen kuu-
luu varmistaa, että rakennus suunnitellaan ja toteutetaan 
määräysten ja myönnetyn luvan mukaisesti. Jos tilaajalla ei 
ole riittävästi edellytyksiä toteuttaa hanketta, voi hän siirtää 
tehtävän esimerkiksi rakennuttajakonsultille. Kun tilaaja 
käyttää ulkopuolista rakennuttajatahoa, tulee käytettäväs-
tä toimintamallista sopia ennakkoon. Käytännössä tämä 
tarkoittaa sitä, että tilaajan ja rakennuttajan välisiin sopi-
muksiin täytyy kirjata kohta hankkeen toteuttamisesta 
Kuivaketju10-toimintamallin mukaisesti.

Kuivaketju10:n käyttäminen alkaa aina tilaajan päätöksestä 
toteuttaa hanke toimintamallin periaatteiden mukaisesti. 
Päätöksen jälkeen tilaajan ensimmäinen tehtävä on kiin-
nittää hankkeeseen mukaan kosteuskoordinaattori, joka 
koordinoi tilaajan valtuutuksella Kuivaketju10:n toteutta-
mista koko rakennushankkeen ajan. Tilaajan tulee sopia 
suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa jo tarjouspyyn-
tövaiheessa käytettävästä toimintamallista. Kuivaketju10:n 
käyttö tulee kirjata myös lopullisiin suunnittelu- ja urakkaso-
pimuksiin.

Tilaajan velvollisuuksiin kuuluu antaa hankkeen suunnit-
teluun, työmaavaiheeseen ja rakennuksen käyttöönottoon 
realistinen aikataulu. Suunnittelijoiden ja urakoitsijan pitää 
pystyä yhdessä tilaajan kanssa arvioimaan aikataulun 
riittävyys suhteessa esimerkiksi toteutuksen ajankohtaan 
ja käytettäviin materiaali- ja rakenneratkaisuihin. Epärea-
listinen aikataulu vaikeuttaa merkittävästi toimintamallin 
onnistumista.

Kosteuskoordinaattorin valintatilaaja

Koordinaattorin tehtävänä on: 

Valvoa ja ohjata Kuivaketju10:n toteutumista 
koko rakennusprosessin ajan. Osallistua säännöllisesti työmaakokouksiin.

Varmistaa kirjaukset toimintamallin käytöstä suun-
nittelu- ja urakkatarjouspyyntöihin sekä lopullisiin 
sopimuksiin.

Raportoida toimintamallin toteutuksen etenemisestä 
tilaajalle ja rakennusvalvontaan.

Varmistaa ja hyväksyä suunnittelijoiden päivittämä 
riskilista ja todentamisohje sekä riskikohtien riittävä 
huomioiminen suunnittelussa.

Varmistaa ja hyväksyä urakoitsijan suorittaman riski-
kohtien toteutuksen todentaminen ja dokumentointi.

Osallistua työntekijöiden perehdyttämiseen toimin-
tamalliin ja riskikohtia koskeviin suunnitelmiin.

Arvioida yhdessä suunnittelijoiden ja urakoitsijan kanssa 
toimintamallin onnistuminen.
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Suunnittelijoiden pitää olla tietoisia hankkeessa käy-
tettävästä toimintamallista jo tarjouspyyntövaiheessa. 
Suunnittelutarjouspyyntöön tulee kirjata yksiselitteisesti, 
että hankkeen suunnittelu täytyy toteuttaa Kuivaketju10-
toimintamallin mukaisesti ja suunnittelussa täytyy nou-
dattaa Kuivaketju10:n suunnittelijaohjetta. Vastaava kirjaus 
toimintamallin käytöstä tulee tehdä tarjouspyynnön lisäksi 
myös lopullisiin suunnittelusopimuksiin.

Jotta varmistutaan toimintamallin onnistumisesta, täytyy 
tilaajan sitoa osa suunnittelijapalkkiosta Kuivaketju10:n 
tavoitteiden täyttymiseen jo suunnitteluvaiheessa. Suunnit-
telijoiden osalta Kuivaketju10:iin kiinnitetty osuus palkkiosta 
maksetaan, kun riskilista ja todentamisohje on huomioitu 
suunnitelmissa hyväksytysti. Riskikohtien riittävän huomioi-
misen ja suunnitelmien toteuttamiskelpoisuuden hyväksy-
vät kosteuskoordinaattori ja urakoitsija yhdessä suunnitteli-
joiden kanssa.

suunnittelusopimukset Urakkasopimukset

Suunnitelmien pohjalta tehtävässä urakkatarjouskilpailus-
sa tulee vastaavalla tavalla olla kirjattuna Kuivaketju10:n 
käyttö työmaatoteutuksessa. Tarjouspyyntöihin ja niiden 
pohjalta tehtäviin lopullisiin sopimuksiin tulee kirjata, 
että hanke toteutetaan toimintamallin mukaisesti ja että 
työmaalla noudatetaan Kuivaketju10:n työmaaohjetta. Sekä 
suunnittelu- että työmaaohjeet löytyvät toimintamallin 
nettisivuilta www.kuivaketju10.fi.

Myös tilaajan ja urakoitsijan välisissä sopimuksissa 
Kuivaketju10:n onnistuneeseen lopputulokseen sidotaan 
hankkeen kokonaiskustannukset huomioiden riittävän iso 
osa urakkapalkkiosta. Kuivaketju10-osuuden maksamisen 
ehtona urakoitsijalle on rakennuksen käyttöönoton päät-
teeksi suoritettu arviointi toimintamallin onnistumisesta. 
Arviointi perustuu koordinaattorin suorittamaan seuran-
taan ja raportointiin sekä riskikohtien todentamisista kerty-
neisiin dokumentteihin. Urakoitsijan suhteen toimintamalli 
on toteutunut, kun kaikki Kuivaketju10-riskilistan kohdat on 
onnistuttu torjumaan työmaavaiheessa ja käyttöönotossa.

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 
urakkatarjouspyyntöihin 
sekä lopullisiin sopimuksiin 
käytettäväksi Kuivaketju10-
toimintamalli.

•	 Annetaan realistinen aikatau-
lu suunnittelu-, työmaa- ja 
käyttöönottovaiheeseen.

•	 Päivitetään Kuivaketju10-
riskilista ja -todentamisohje 
kohteen erityispiirteet huomi-
oiden.

•	 Käytetään riskilistaa ja toden-
tamisohjetta suunnittelun 
tarkastuslistana.

•	 Tehdään yksityiskohtaiset 
suunnitelmat riskikohtien 
toteuttamisesta.

•	 Perehdytetään työntekijät 
Kuivaketju10:iin sekä riskilis-
taan ja todentamisohjeeseen.

•	 Seurataan toimintamallin 
toteutuksen etenemistä sään-
nöllisissä työmaakokouksissa.

•	 Todennetaan ja dokumentoi-
daan riskikohtien onnistunut 
toteutus.

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

•	 Noudatetaan huoltokirjan 
ylläpitosuunnitelmaa ja do-
kumentoidaan suunnitelman 
toteuttamista.

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

•	 Arvioidaan Kuivaketju10:n 
onnistuminen kertyneiden 
dokumenttien 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
2
3
4
5

6

7
8
9
10

Paikallisen rakennusvalvonnan tunnus

Laajempi sisältö kortissa: Kuivaketju10-riskilista.

LU
ONNOS




