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Tuotannon odotukset sunnittelijoille

Oulu 1.10.2015

Tero Niemelä
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Miten vakiintuneet toimintatavat vaikuttavat
työmaalla?

Toimintakulttuuri koostuu 
yhteisistä

uskomuksista

arvoista

asenteista

käyttäytymistä 
organisaatiossa.

jotka muokkaavat
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suunnittelijavalvoja
Asiakas

Ali- tai sivu-urakoitsijatPääurakoitsija

TYÖMAA
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Toimintaa ohjaavia tekijöitä

Valvonta 

Hyvitys, korvaus-
ja oikaisu-
mekanismit

Ymmärrys

Passivoiva vaikutus –
tehdään vain mitä 

vaaditaan

Liiketoimintariskit –
tehdään niin kuin 

ennenkin

Mahdollistaa 
ennakoimisen, motivoivat 

tavoitteet, innovaatiot
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Riskien todennäköisyys

Kasvattaa Todennäköisyyttä

Ihmisten 
motivaatio Ympäristö

Riskialttiita 
materiaaleja

Epätietoa

Vaikeita 
rakenteita

Ongelmia

Mahdollisuus
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Lait ja asetukset
• Maankäyttö- ja rakennuslaki
• Terveydensuojelulaki
• Asuntokauppalaki
• Ympäristönsuojelulaki
• Asunto-osakeyhtiölaki
• Muu lainsäädäntö

Euroopan unionin sääntelyn 
kautta lakeihin 

implementoitavat direktiivit ja 
sellaisenaan vaikuttavat 

asetukset

Ministeriöiden asetukset, 
määräykset ja ohjeet

(Esim. Asumisterveysasetus, RakMK)

Kuntien 
rakennusjärjestykset, 

kaavamääräykset, alueen 
rakennustapaohje, 
viranomaisohjaus

Ministeriöiden oppaat
• YM: Veden ja 

kosteudenhallinta
• STM: Asumisterveysopas

Rakennus- ja kiinteistöalan 
organisaatioiden ohjeistus 
(RT- kortit, RYL, RIL SFS, 

-EN- Standardit, yms.)

ETAG 022 ja
CE- merkki

Lainsäädännön 
tavoitteet 
täyttävä 

työsuoritus

Yhteiset 
eurooppalaiset 

testausmenetelmät 
vedeneristeille

Valmistajien 
ohjeet

Vedeneristeen 
toiminalle 
asetetut 

tavoitteet ja 
käyttö

Ohjeita 
lainsäädännön 

tulkintaan

Ohjeita 
lainsäädännön 

tavoitteet 
täyttävään 

suoritukseen

Miten  tietty tuote 
asennetaan ja 

miten sitä 
käytetään

Julkisen vallan normisääntely 
ja -ohjaus

Hyvä rakennustapa

Kunnallisen 
viranhaltijan 

tulkinta normeista
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Osaaminen ja 
motivaatio

Prosessit, 
menetelmät 

ja 
materiaalit

Olosuhteet 
ja 

ympäristö
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Valitaan 
rakenteet ja 
materiaalit

Riskitarkastelut
kuivumisaika-

arviot

e 

• Olosuhde-
vaatimukset 

• Suojaamistarve 
• Tuotanto-

menetelmien 
rajaukset

Suunnittelu-
vaihe

Tarjousvaihe

Riskien arviointi ja 
kosteudenhallinta  sekä

–mittaussuunnitelma

Dokumentaatio 
vaatimusten 
täyttymisestä

Rakentamisvaihe

e 

• Olosuhde-
vaatimukset 

• Suojaamistarve 
• Tuotanto-

menetelmien 
rajaukset

Käyttöiän ja 
huollon 

huomioiminen

Poikkeamien vaatimien
korjaavien 

toimenpiteiden 
määrittely

p y y

Huoltokirjan 
kokoaminen
ja käyttäjien

perehdytykset

Riskitarkastelut
kuivumisaika-

arviot

KUVA 21: Kosteudenhallinnan prosessi

Käyttö ja ylläpitoMyynti ja 
neuvottelu

Tilojen käyttöön
liittyvät rasitukset

Rakentamiseen
varattu aika

Alustavat 
materiaalivalinnat

Alustava rakenteiden
ja arkkitehtuurin
riskitarkastelu

Käyttöiän ja 
huollon 

huomioiminen 
hankinnoissa

Käytössä ja 
huollossa tehdyt 

havainnot

Virhedatan 
kerääminen, 
analysointi ja 
huomioiminen 

tulevissa 
hankkeissa

Alan kehityksen 
seuraaminen

Virheistä oppiminen
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Rakenteet jotka 
kestävät hyvin 

kosteutta ja 
altistuvat 
runsaalle 

kosteudelle

Rakenteet jotka 
kestävät huonosti 

kosteutta ja 
altistuvat 

kosteudelle

Rakenteet jotka 
kestävät hyvin 

kosteutta ja eivät 
altistu kosteudelle 
tai joille kosteus 

ei muodosta 
riskiä

Rakenteet jotka 
kestävät huonosti 
kosteutta mutta 

eivät altistu 
kosteudelle

Materiaalivalinnat

Olosuhde 
valinnat

Rakentamisen kosteusriskejä voi hahmottaa oheisella nelikenttä analyysillä. 
Mikäli materiaalit altistuvat riskialttiille olosuhteelle, tulee olosuhdetta tai 
materiaalia muuttaa
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Kosteudenhallinta 
suunnitelma

• Tavoiteolosuhteet
• Riskialttiit rakenteet
• Menetelmät

Työmaan kosteudenhallinta

Kosteudenmittaus
-suunnitelma

Tarkastusasiakirja/ 
laadunvarmistusmatriisi

Tehtävä-
suunnitelmat

Mittaukset/ 
laaduntarkkailu

Lämpökuvaukset/ 
Tiiveysmittaukset
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Materiaalien vikasiedon määrittäminen
US-1a: 100m2

KUA

 Rakenteet
 Määrät ja sijainnit
 Kustannukset
 Aikataulut
 Hankinnat
 Laadunvarmistus

13.9.2013
11



Confidential

Työmaan kosteudenhallintasuunnitelma

Rakenne 
tyyppi Materiaalit

Varastointi
(työmaan logistiikka ja 
aluesuunnitelmassa)

Asennus ja 
jälki 

suojaus

• Maalit

• Tasoitteet

• Kipsilevy

• Höyrynsulku

• Mineraalivilla

• Puutavara

• Tuulensuojalevy

Varasto 1

Varasto 1

Varasto 4

Varasto 2

Varasto 2

Varasto 2

Varasto 3

Olosuhde 
vaatimus

15ºC

5ºC RH 60%

Ei saa kastua

Ei saa kastua

5ºC RH 60%

Ei saa kastua

Ei vaatimuksia

Asennus ohje

Asennus ohje

Asennus ohje

Olosuhteet 
kirjataan 
Tesuun tms. 
asennus-
suunnitelmaan 
materialien
ominaisuuksien 
mukaan
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Npsturi
Henkilöstö

Varastoalueet

Lastaus

Kulkutie

Kuivat ja 
lämpimät tilat
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Odotusarvona on lisäarvon tuottaminen

”Laatuketju” 
vaatimusten esittämien  

ja toteutuminen 
tuotannossa

Suunnittelija asettaa vaatimukset tuotannolle –
tuotanto suunnittelee kuinka vaatimukset 

täyttyvät – viestinnän merkitys

”Keep it simple” 
Ihmiset tekevät virheitä > helppo toteutettavuus 
ja vikasietoiset materiaalit >  pienempi merkitys 

inhimillisillä virheillä

Tavoitteiden 
asettaminen

Tavoitteiden on oltava realistisia, motivoivia ja 
perusteltavissa sekä tuotettava lisäarvoa 

projektille
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• Riskitarkastelu

• Alustava kuivumisaikatarkastelu 

• Kaatokuvat kylpyhuoneista

• Työnaikainen vedenpoisto holveilta

• Kriittiset rakenteet ja materiaalit

• Rajoitteet toteutusolosuhteille

• Detaljisuunnittelua

• Laatutavoitteet

• Tuotteiden sisältämät vaatimukset (ei pelkkää mainintaa 

CE- merkistä yms.)


