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Työmaalla vastuu Kuivaketju10:n noudattamisesta on pää-
urakoitsijalla. Hän perehdyttää työntekijät toimintamalliin 
ja huolehtii esimerkiksi olosuhdehallinnan onnistumisesta. 
urakoitsijan tärkein tehtävä on todentaa ja dokumentoida 
riskikohtien onnistunut toteutus Kuivaketju10-todentamisoh-
jeen mukaisesti. urakoitsijat, jotka eivät muuten olisi alisteisia 
pääurakoitsijalle, ovat sitä kuitenkin Kuivaketju10:n osalta. 
Tilaajan on täytynyt sopia tästä ennakkoon urakoitsijoiden 
kanssa.

Urakoitsijan tehtävät

Urakoitsijan tehtävänä on: 

Käydä läpi toimintamallin periaatteet työntekijöiden 
kanssa.

Perehdyttää työntekijät riskilistaan ja todentamisohjeeseen.

Varmistaa olosuhdehallinnan onnistuminen.

Käsitellä Kuivaketju10:n toteutumista säännöllisesti työ-
maakokouksissa.

Todentaa ja dokumentoida riskikohtien onnistunut toteu-
tus.











Laatu lähtee tekijän kädestä!

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?
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Urakoitsijan ensimmäisenä tehtä-
vänä on käydä läpi Kuivaketju10:n 
periaatteet työmaalla työskentelevien 
työntekijöiden kanssa. Toimintamalliin 
tutustumisen jälkeen työntekijöiden 
täytyy saada kattava perehdytys 
Kuivaketju10-riskilistaan ja -toden-
tamisohjeeseen, jotka on päivitetty 
kyseistä hanketta varten. Riskilistaan 
ja todentamisohjeeseen perehdyttä-
miseen osallistuvat urakoitsijan lisäksi 
suunnittelijat ja kosteuskoordinaattori. 

Perehdyttämisen tavoitteena on 
käydä läpi suunnittelijoiden johdolla 
hankkeen kosteusriskit ja niitä koske-
vat suunnitelmat. Suunnittelijoiden 
täytyy esitellä riskikohtien ratkaisemi-
seksi tehtyjä suunnitelmia detaljita-
solla sekä avata ratkaisujen taustalla 
olevia syitä. Yhtenä tavoitteena on 
välttää suunnitelmien tulkitsemisesta 
aiheutuvia väärinkäsityksiä. Riskikoh-
tien ja suunnitelmien läpikäymisen 
lisäksi työntekijät täytyy perehdyttää 
todentamisohjeeseen. Työntekijöiden 
on tiedettävä, millä keinoilla riskikoh-
tien onnistunut toteutus todennetaan 
ja dokumentoidaan.

työntekijöiden  
perehdyttäminen

Kuivaketju10-riskilistassa on kohtia, jot-
ka liittyvät suoraan rakennustyömaan 
olosuhdehallintaan. Yhtenä kohtana 
listassa on materiaalien ja rakentei-
den kastuminen, joka voi vaurioittaa 
koko rakennuksen. Riskin torjumiseksi 
materiaalien kastuminen täytyy estää 
ja rakenteet tulee suojata niiden 
rakennusaikaisen ohjeen mukaisesti. 
Vastuu materiaalien ja rakenteiden 
sääsuojauksesta tulee olla kaikkien 
työntekijöiden yhteinen asia. Tämän 
lisäksi työmaalle tulee valita henkilö, 
joka jokaisen työpäivän päätteeksi 
varmistaa, että materiaalit on peitelty, 
eikä kastumiselle alttiita rakenteita ole 
avonaisina.

Materiaalien varastointi on suunnitel-
tava etukäteen. Työmaalle on järjestet-
tävä varastotiloja materiaalien erilais-
ten olosuhdevaatimusten mukaisesti. 
Materiaalien asennus rakenteisiin 
tulee suorittaa materiaalitoimittajan 
asennusohjeiden ja suunnittelijoiden 
antamien ohjeiden mukaisesti. Jos 
kastumista pääsee tapahtumaan, 
pitää materiaalit lähtökohtaisesti uusia 
niiden kuivattamisen sijaan. Turmel-
tuneita materiaaleja ei saa käyttää 

missään tapauksessa.

Toisena olosuhdehallintaan erityises-
ti liittyvänä kohtana riskilistassa on 
kosteiden betonirakenteiden päällys-
täminen, joka voi aiheuttaa päällys-
temateriaalin turmeltumisen. Tämän 
välttämiseksi betonirakenteiden 
kuivumiselle täytyy järjestää suotui-
sat olosuhteet ja betonin kosteuspi-
toisuus pitää varmistaa mittauksin 
ennen päällystämistä.

Betonirakenteiden kuivattamisesta 
täytyy tehdä kuivumisaika-arviot ja 
kuivumisen etenemistä tulee seurata 
kosteusmittauksin. Kuivuminen on 
tehokasta vasta, kun kuivatettavien 
tilojen lämpötila on noin 20 °C ja suh-
teellinen kosteus alle 50 %. Jotta vallit-
sevat olosuhteet saadaan suotuisiksi, 
voidaan kuivatettavien tilojen lämpö-
tilaa joutua nostamaan ja lisäämään 
tuuletusta tai käyttämään kosteu-
denpoistajaa. Suunnittelijan antamat 
päällystyskosteuksien raja-arvot täytyy 
alittua ennen päällystemateriaalien 
asentamista. Raja-arvojen alitus var-
mistetaan suunnittelijan esittämistä 
paikoista otetuilla kosteusmittauksilla.

olosuhdehallinnan varmistaminen

Tilaajan valtuutuksella toimivan kosteuskoordinaattorin 
tulee yhteistyössä pääurakoitsijan kanssa valvoa ja ohja-
ta Kuivaketju10:n etenemistä työmaalla. Hän osallistuu 
esimerkiksi työntekijöiden perehdyttämiseen ja työmaako-
kouksiin. Koordinaattori vierailee työmaalla säännöllisesti 
pystyäkseen seuramaan ja ohjamaan toimintamallin 
toteutusta.

Kosteuskoordinaattorin tärkein tehtävä on varmistaa ja 
hyväksyä urakoitsijan suorittama riskikohtien toteutuksen 
todentaminen. Suurissa kohteissa koordinaattorin pitää 
myös arvioida, mistä paikoista todentamisohjeen mukai-
nen todentaminen täytyy suorittaa. Esimerkiksi kerros-
taloissa koordinaattori päättää, mistä ja kuinka monesta 
asunnosta urakoitsija todentaa pesuhuoneen lattiapinnan 
korkeustasot.

Koordinaattori osallistuu suunnittelijoiden kanssa säännöl-
lisesti järjestettäviin työmaakokouksiin. Suunnittelijoista 
mukana ovat ne, joita kyseisen ajankohdan työvaiheet 
koskettavat. Kuivaketju10:n pitää olla jokaisen työmaako-

kouksen asialistalla. Kokouksissa käsitellään ennakoivasti 
tulevia työvaiheita toimintamallin näkökulmasta, mutta 
myös arvioidaan kriittisesti aikaisempien vaiheiden on-
nistumista.

Kokouksissa on keskeistä käydä läpi ne tulevat työvaiheet, 
joihin sisältyy todentamisohjeen mukainen todentamisvel-
voite. Niiden osalta täytyy sopia käytännön toimenpiteet 
ennakkoon. Esimerkiksi on määriteltävä, kuinka pitkälle 
työvaiheissa voidaan edetä ennen todentamista ja suorit-
taako todentamisen vastaava työnjohtaja vai hänen valtuut-
tamansa henkilö. Päätökset todentamisen suorittajasta ja 
ajankohdasta tulee merkitä pöytäkirjaan.

Koordinaattorin tulee raportoida Kuivaketju10:n toteutumi-
sesta tilaajalle ja rakennusvalvontaan. Raportoinnin tulee 
perustua suoritettuun seurantaan ja työmaakokouksissa 
käsiteltyihin asioihin. Raportointi ei saa olla liian suurpiir-
teistä, vaan sen tulee antaa todenmukaista tietoa toiminta-
mallin soveltamisesta rakentamisessa sekä sisältää liitteenä 
esimerkiksi todentamisdokumentteja.

Kosteuskoordinaattori työmaalla ja työmaakokouksissa
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Suunnittelijoiden päivittämässä riskilistassa ja toden-
tamisohjeessa on esitetty työmaavaiheessa huomi-
oitavat kosteusriskit. Urakoitsijan päätehtävä toimin-
tamallin mukaan onkin todentaa ja dokumentoida 
riskikohtien onnistunut toteutus ohjeen mukaisesti. 
Dokumentointivelvoitteen avulla varmistetaan, että 
todentaminen tehdään määrätyllä tavalla ja oikeaan 
aikaan. 

Todentamisvastuu tulee säilyä pääurakoitsijalla, vaik-
ka riskikohtia sisältäviä työvaiheita suorittaisi esimer-
kiksi aliurakoitsija. Kokonaisvastuu todentamisesta 
täytyy määrittää yhdelle henkilölle. Suositeltava 
henkilö vastuutettavaksi on vastaava työnjohtaja, 
mikäli hän on pääurakoitsijan palkkaama. Tällöin 
työnjohtaja on päävastuussa todentamisesta ja 
dokumentoinnista, vaikka todentamisessa käytettäi-
siinkin esimerkiksi ulkopuolista kosteudenmittaajaa. 
Kosteuskoordinaattorin tehtävänä on varmistaa ja 
hyväksyä suoritettu todentaminen.

riskikohtien toteutuksen 
todentaminen ja dokumen-
tointi 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 veden 
nousukorkeus rakennuksen 
alla olevasta kapillaarikatkoker-
roksesta.

Laboratoriokokeen tulokset tai 
materiaalitoimittajan doku-
mentti kiviaineksen kapillaari-
suudesta

Tarkistetaan salaojituskerrok-
sen vastaavuus suunnitelmiin.

Valokuva

Tarkistetaan salaojitus Valokuva

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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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
2
3
4
5

6

7
8
9
10

Paikallisen rakennusvalvonnan tunnus

Laajempi sisältö kortissa: Kuivaketju10-riskilista.
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