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Minäkin olen asiasta täällä ollut 
puhumassa lähiaikoinakin  

2013 
Betoni ja työmaa:
Miten toimii rakennusaikainen 
kosteudenhallinta?

2015
Betonilattiarakenteiden 
kosteustekninen toiminta

Edistyy, edistyy …
Vai edistyykö sittenkään …
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RAKENNERATKAISUT
Rakennusfysikaalinen suunnittelu
•kastumisen estäminen
•kosteuden hallittu poistuminen

MATERIAALIVALINNAT
•kosteuden kestävyys 
(puu-kipsilevy-tiili-betoni)
•pitkäaikaiskestävyys
(vedeneriste)
•yhteensopivuus
(tasoite-laasti-vedeneriste)
• kuivuminen

LVI-RATKAISUT
•kosteudenpoisto
(vesi, vesihöyry)

Rakentamisen kosteudenhallinta
tulee aloittaa jo suunnitteluvaiheessa

Näin on opetettu jo 
kohta 20 vuotta

RIL 250
Laittoi lopullisesti 
vauhtia asiaan 5 vuotta 
sitten
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C2 Kosteus
Määräykset ja ohjeet 1998
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1.4.10 
Rakennusaineet ja -tarvikkeet sekä rakennusosat on 
suojattava haitalliselta kastumiselta kuljetusten, 
varastoinnin ja rakentamisen aikana. Kosteiden 
rakenteiden ja rakennuskosteuden on annettava kuivua ja 
rakenteita on kuivatettava riittävästi, ennen kuin ne 
peitetään kuivumista hidastavalla ainekerroksella tai 
pinnoitteella.

1.4.14
Rakennustuotteiden on kestettävä asentamisen sekä 
asennus- ja käyttöolosuhteiden aiheuttamat rasitukset 
koko käyttöiän tai suunnitellun huolto- ja korjausvälin ajan..

Jos rakennusala toimisi C2 hengen mukaisesti, rakennusten 
kosteusongelmat eivät näkyisi päivittäisessä uutisoinnissa. 
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• Ministeri Pia Viitanen Sisäilmastoseminaarissa 2014: 
”Sääsuojaus pakolliseksi rakennustyömaille”

• Asumisterveysasetus 15.5.2015
• Uudis- ja korjaussuunnittelun vaativuusluokat 

MRL:iin 1.6.2015
• AVATER-hanke:

– kosteudenhallinnan koulutuspaketti
– Terveen talon kriteerit

• Kosteudenhallinta.fi sivusto
• Helsingin kaupungin kosteudenhallinnan 

menettelytapaohje elokuussa 2016
• Kuivaketju 10 – toimintamalli koekäytössä

Tuoreita ”virstanpylväitä”
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Tietoa on tarjolla 
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RIL 250/ Kosteudenhallinnan 
normaalimenettely

• Selkeät rakennuttajan vaatimukset ja tavoitteet
• Kosteusriskit ja kriittiset laatutekijät kartoitettu
• Rak.suun. mukana kriittisten vaiheiden aloituskokouksissa
• Kosteudenhallintasuunnitelman teko alkaa ajoissa, täydentyy ja 

eri osapuolet SITOUTUVAT siihen
• Pätevät suunnittelijat ja toteuttajat
• Suunnitelmien yhteensopivuus ja rakennusfysikaalinen 

toimivuus sekä riittävä kattavuus tarkistetaan
• Suunnittelussa asiakirjojen käsittelyssä tarkistusmenettely ja 

menettely on sovittu myös rakennusvalvonnan kanssa
• Urakoitsijoilla ja tuotevalmistajilla omat laadunvarm. menettelyt
• Käytölle ja huollolle annetaan ohjeet

7



3.11.2016

RIL 250/ Kosteudenhallinnan 
Tehostettu menettely

• Normaalimenettelyn lisäksi

• Toimijoiden pätevyyden varmistaminen
• Teknisten ratkaisujen syvällisempi suunnittelu ja 

toteutus
• Suunnitelmien ulkopuolinen tarkastus
• Rakennusosien valmistuksen ulkopuolinen 

laadunvarmistus
• Valmisosien valmistuksen laadunvarmistus
• Tehostettu käytönaikainen seuranta ja huolto
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Kosteudenhallinnan vastuun-
jako alkaa selkiytyä

• Rakennuttaja vaatii hyvää hallintaa ja ymmärtää vaikutukset 
esim. aikatauluun ja kustannuksiin – VAATIMUKSET 
KAUPALLISIIN ASIAKIRJOIHIN!

• Suunnittelija listaa haasteet urakoitsijalle ja miettii 
tärkeimmät asiat valmiiksi

• Urakoitsija laatii suunnitelman, joka tarkentuu koko ajan ja 
vastaa siitä, että riskit eivät aktivoidu – pääurakoitsija 
edellyttää samaa muiltakin urakoitsijoilta

• Rakennusvalvonta edellyttää alusta loppuun ja jopa puuttuu 
asiaan

• Valvoja seuraa toteutumista ja dokumentoi oikeita asioita

• Konsultit osaavat tarkkailla oikeita asioita ja tehdä tarkkoja 
laadunvarmistusmittauksia

• Materiaalitoimittajat ohjeistavat jopa kokonaisuuttakin
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Hyvin siis menee
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Kosteudenhallintakierroksella 
on jopa tunkua

11



3.11.2016

Pelkkää betonia suositaan
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Suunnitelmia tarkastellaan

13



3.11.2016

Mittaamisen laatu on 
parantunut
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5 mm

Mittaus-
syvyys

Murut montun 
pohjalta, ei 5 mm 

lähempää
porauksen 
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Koeputken 
Ilmatila, 
Johon 
tasapainottuva 
RH mitataan

Murut laitetaan koeputkeen

5 mm

Mittaus-
syvyys

Murut montun 
pohjalta, ei 5 mm 

lähempää
porauksen 

reunaa

Koeputken 
Ilmatila, 
Johon 
tasapainottuva 
RH mitataan

Murut laitetaan koeputkeen
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Mahtavaa siis

• Rakennusvalvonta saattaa vaatia kosteudenhallinnan 
miettimistä jo lupavaiheessa

• Kosteudenhallintaan kiinnitellään moninaisia 
”erikoishenkilöitä”

• Suunnittelijat opettelevat kosteudenhallintaa lukuisissa 
hankkeissa

• Kuivumista mallinnetaan ja mietitään välillä todella 
paljon

• Materiaalivalmistajat kehittelevät tuotteitaan
• Rakennusvalvonta tekee työmaille yllätysiskuja
• Uutta ja tehokasta kalustoa suojaamiseen, osastointiin, 

lämmittämiseen sekä ilman ja rakenteiden 
kuivattamiseen on tarjolla

• Kehityshankkeita viritellään kilpaa
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Miksi ei sitten aina jo onnistu?
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Lorisee lorisee edelleenkin
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Arkkitehditkin haastavat
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Edelleen siis mättää

• Kosteudenhallintakurssit edelleen Ratekon
hyljeksityimpiä kursseja

• Luotetaan onneen – toivotaan uskomatonta 
sateetonta runkovaihetta

• Säästetään väärässä paikassa
• Edelleen älyttömiä aikatauluja

• Ja varsinkin – miksi muovimattojen ja muiden 
alustaan liimattujen päällysteiden uusimis-
tahti ja uusimisen järeys on jälleen kiihtynyt?

19



3.11.2016

Vaikka
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2007
2010

2013

2016
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Ihmekös, kun tämmöistäkin 
opetetaan jopa julkisesti
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Rakennuslehti 26.1.2012
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Pelottelubisnes

Näytteenottobisnes

Kapselointibisnes

Erikoistasoitebisnes
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▪ Kokonaisuus ennen kaikkea!
▪ Jos sisäilmassa ei suuria pitoisuuksia, ei pidä 

ainakaan hätäillä.
▪ Aistinvaraiselle arvioinnille painoarvoa.
▪ VOC:ien mittailu vasta viimeisenä keinona ja silloin 

ensisijaisesti FLEC paikan päällä.
▪ Pienialainen korkeampipäästöinen alue ei välttämättä 

haittaa.



3.11.2016

VOC- mittausmenetelmiä 

Ilmanäyte BULK- näyte PID 
ISO 16000-6    ISO 16000-9 ”kotikutoinen”

FLEC- näyte FLEC- näyte Silmä ja nenä
ISO 16000-10           NT BUILD 484 kaikilla mukana
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Mm. nämä tekijät johtavat 
ylikorjaamiseen

▪ Virheellinen kosteusmittaus johtaa luuloon, että VOC:ien
välttäminen edellyttää ”superkuivuutta”.

▪ Jäännös-VOC:it pitää saada ”lähes nollaan”-ajattelu.

▪ Vaikka ei vielä juuri VOC:eja maton läpi tule, joskus voi tulla 
enemmänkin. Jos sittenkin…

– Miten maton alapuolinen VOC-pitoisuus kehittyy 1 v … 15 v?

▪ Päällysteet senkuin tiivistyvät, mutta tiiviys/ 
läpäisyominaisuuksia ei silti paljasteta.

– Mittausohjeiden tarkennustarve?

▪ Jotkut mittaavat vain VOC:eja ja jotkut vain kosteuksia, 
mutta harvat kunnolla molempia.

▪ Paikallisesta irtoamisesta hirmukorjauksia.

▪ Äärimmäisen epätarkka PID-mittari mittaa väärää asiaa.
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Silmällä ja nenällä usein selviää 
parhaiten, jos raottaa edes vähän
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Missä se palkki onkaan, jonka 
kohdalla on hieman korkeampi 
kosteus?
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No täällä alla on jo ehkä 
jotain vikaakin
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Mutta tässä vasta on varma 
vaurio
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SISÄILMAN VOC?
BULK?
FLEC?
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Harvoin oikeasti on tarvetta 
tämmöiselle ainakaan koko 
talossa
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Vähän kirjavaa ja hajua –
eikun kapseloimaan, eikun …
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Ylireagointia ja aivan 
päinvastoin

• Kosteusmittaustulosten tulkinnassa käytetään jo 
äärimmäistä mittausepätarkkuutta ja päällysteen 
alapuolisen kosteuden aleneminen yliarvioidaan 
tiiveimpien päällysteiden läpi ›› Kaikilla yli 75 %RH 
viiltomittaustuloksilla harkitaan laajaa remonttia    
4 v. ikäisessä koulussa, vaikka kosteampi alue on 
paikoin vain hyvinkin pieni.

• Toisaalla 8 v. ikäisessä sairaalassa päätettiin juuri 
jättää seurantaan kaikki sairaalan tiiviit päällysteet, 
vaikka päällysteen on alla lähes kauttaaltaan 
vähintään 85 %RH kosteuspitoisuus.

33



3.11.2016

Ylireagointi jatkuu, mutta 
ollaankin ojasta allikossa
• Ei muovimattoja ollenkaan. Mitenkäs massalattiat 

vaikkapa kouluun?
• Reilusti kuivallekin betonille aina paksu matala-alkalinen 

tasoite.
• Runkobetonia kuivatetaan ennen eristeasennusta ja 

pintavalua niin, että runkobetoni olisi vaikka 
muovimattokunnossa.

• Paksuimpia valuja kuivatellaan kaikin mahdollisin keinoin 
syvältäkin, vaikka tuleva päällyste on vesihöyryä hyvin 
läpäisevää.

• Tilaaja vaatii ylikuivuutta ja rakennusaika venyy 8 kk.
• Varmuuden vuoksi kapseloinnista hirmupäästöt.
• Turhan matonvaihtotyön pölyt pilaavat sisäilman oikeasti.
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Sovitaanko siis, että
• VOC:eja on aina maton alla, mutta mietitään aina 

pääsevätkö ne sieltä sisäilmaan ja miten paljon.
• Kuivumiskykyinen rakenne ei ole ainakaan ikuinen 

VOC-pankki.
• Korjataan vain selvästi vaurioituneita alueita, joissa 

reilut VOC-pitoisuudet maton läpikin ja järeimmin 
vain ihan hirveässä kunnossa olevia alueita.

• Vakiintuneet kaiken maailman VOC-viitearvot ovat 
varovaisia, eli jos lattioista ei isoja ”mörköjä” löydy, 
uskotaan että sisäilman huonontaa joku muu.

• Katsotaan aina silmällä ja nenällä ennen 
korjaustarpeesta päättämistä. MALLIKORJAUS.

• Rauha maahan ja tutkitaan kokonaisuus kunnolla 
ennen kuin hutkitaan lisää.
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Asennetta kosteudenhallintaan!
Malttia mattokorjauksiin!
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• Kosteudenhallinta on tahtolaji. Onnistuu kaikkien 
osapuolten yhteistyöllä, kun kaikki ymmärtävät 
alusta asti mitä hyvän tekeminen vaatii. 
Kosteudenhallinta on paljon muutakin kuin vain 
betonin kosteuden kanssa pelaamista.

• Malttia mattokorjauksiin kuten muihinkin sisäilma-
asioihin liittyviin ylilyönteihin. 

• Päällystyshetkisen riittävän kuivuuden määrittelyn 
tarkentaminen edellyttää materiaalien 
vesihöyrynläpäisyominaisuuksien tuntemista ja 
kosteusmallinnuksen hyödyntämistä.
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TEESIT


