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Kosteus- ja mikrobivaurioista aiheutuu haittoja sekä itse rakennukselle, mutta myös 

rakennuksen käyttäjille ja yhteiskunnalle. Haitat voivat olla rakenteellisia, terveydellisiä 

tai taloudellisia. Kosteusongelmien aiheuttajia ovat hankkeen osapuolten 

epäasianmukainen toiminta sekä LVI-järjestelmien puutteet. Kosteusongelmien 

aiheuttajia ovat myös vuosien aikana tapahtuneet muutokset liittyen rakenteisiin, 

rakennuksiin, rakennusten käyttötapoihin ja rakennushankkeisiin. Kosteudenhallinnalla 

pyritään estämään kosteus- ja mikrobivaurioiden syntymistä rakennukseen ja täten myös 

ennaltaehkäisemään näistä aiheutuvia haittoja. 

Rakennushankkeen kosteudenhallinta on kokonaisuutena laaja ja kaikilla 

rakennushankkeen osapuolilla on oma roolinsa hankkeen kosteudenhallinnassa. 

Rakennuksen kosteudenhallintaa ohjataan lukuisten lakien, asetusten, määräysten ja 

viranomaisohjeiden toimesta. Rakennushankkeeseen ryhtyvällä (eli tämän työn 

tapauksessa rakennuttajalla) on hankkeen huolehtimisvelvollisuus, joten rakennuttajan on 

huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien 

säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Rakennuttajan on myös 

huolehdittava siitä, että hankkeen lopputuloksena saadaan terveellinen ja turvallinen 

rakennus. Rakennuttajan on täten huolehdittava, että kosteudenhallintaa toteutetaan 

asianmukaisesti rakennushankkeen kaikissa vaiheissa. 

Rakennuttaja toteuttaa kosteudenhallintaa hankesuunnitteluvaiheessa ottamalla avukseen 

tarvittavat asiantuntijat, selvittämällä hankkeen lähtötiedot, asettamalla hankkeelle 

kosteudenhallinnan laatutavoitteet, kartoittamalla alustavat kosteusriskit, aloittamalla 

kosteudenhallintaselvityksen laatimisen ja muodostamalla rakennushankkeelle alustavan 

aikataulun. Kosteudenhallinnan tavoitteet ja menettelytavat tulee esittää selkeästi 

suunnittelun tarjouspyyntöasiakirjoissa. 



 

Rakennussuunnitteluvaiheessa rakennuttaja pitää suunnittelun ohjauksella huolta siitä, 

että kosteudenhallinnan tavoitteet ja vaatimukset otetaan huomioon rakennuksen 

suunnitteluprosessissa. Suunnitteluvaiheessa rakennuttaja jatkaa riskiarviointia. 

Riskiarvion perusteella määritellään rakennushankkeen kosteustekninen vaativuus, 

kosteusteknisen vaativuuden perusteella taas määritetään hankkeen kosteusriskiluokka. 

Kosteusriskiluokan sekä rakennuttajan asettamien laatutavoitteiden perusteella valitaan 

rakennushankkeelle asetettava kosteudenhallinnan menettelytaso. 

Rakennuttaja saa vietyä kosteudenhallinnan tavoitteet, vaatimukset ja menettelytavat 

rakentamisvaiheeseen liittämällä nämä tavoitteet, vaatimukset ja menettelytavat 

tarjouspyyntö- ja sopimusasiakirjoihin. Rakennuttajan tai 

kosteudenhallintakoordinaattorin on käytävä läpi päätoteuttajan laatima työmaan 

kosteudenhallintasuunnitelma ja tarkastettava, että se on asianmukaisesti laadittu. 

Rakennuttajan tai kosteudenhallintakoordinaattorin on yhteistyössä suunnittelijoiden 

kanssa perehdytettävä päätoteuttaja kosteudenhallinnan menettelytapoihin. 

Rakentamisvaiheessa rakennuttaja varmistaa valvonnan avulla, että rakentamisessa 

saavutetaan kosteudenhallinnan tavoitteet ja vaatimukset. Kun rakentaminen on valmista, 

kohteen vastaanottotarkastuksessa on varmistettava, että rakennus on terveellinen ja että 

rakennuksen tekniset järjestelmät toimivat suunnitellusti sekä terveellisesti rakennuksen 

käytön aikana. Rakennuksen vastaanoton yhteydessä päätoteuttaja ja suunnittelijat 

luovuttavat rakennuttajalle hankkeen loppudokumentit. 

Käyttöönottovaiheessa rakennuttajan on huolehdittava, että käyttöönottoon liittyvät 

tehtävät suoritetaan asianmukaisesti sekä sovitun mukaisesti ja että rakennukselle 

laaditaan käyttö- ja huolto-ohje. Rakennuksen käyttäjille ja huoltohenkilökunnalle 

järjestetään käytönopastus ja käyttökoulutus. 

Takuuaikana korjautetaan havaitut takuuaikaiset puutteet ja järjestetään tarvittavat 

tarkastukset. 

Asiasanat: kosteusvauriot, kosteudenhallinta, mikrobit, rakennushankkeet, 
rakennuttajat  
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Moisture and microbial damages cause harm not only to the building itself, but also to the 

users of the building and society. The disadvantages can be structural, health related or 

financial. The causes of moisture problems are inappropriate actions of the project parties 

and the deficiencies of the HVAC systems. The causes of moisture problems are also the 

changes that have occurred over the years related to structures, buildings, the way 

buildings are used and construction projects as a whole. Moisture management aims to 

prevent the occurrence of moisture and microbial damages to the building and, thus, also 

to prevent the harm caused by these damages. 

The moisture management of the construction project is extensive as a whole, and all 

parties of the construction project have their own role in the project's moisture 

management. The moisture management of the building is governed by numerous laws, 

decrees, regulations and official instructions. The person undertaking the construction 

project (i.e. the developer in the case of this work) has an obligation to take care of the 

project, so the developer must ensure that the building is designed and built in accordance 

with the construction decrees and regulations and the issued permit. The developer must 

also ensure that the end result of the project is a healthy and safe building. The developer 

must therefore ensure that the moisture management is implemented appropriately in all 

phases of the construction project. 

The developer implements moisture management in the project planning phase by 

enlisting necessary experts, sorting out the project's initial data, setting moisture 

management quality goals for the project, mapping the preliminary moisture risks, 

starting the preparation of the moisture management report and creating a preliminary 



 

schedule for the construction project. The goals and procedures of moisture management 

must be clearly presented in the building design tender documents. 

In the design phase of the building the developer guides the design and, thus, ensures that 

all the goals and requirements of moisture management are taken into account. Here, the 

developer also continues the risk assessment where the difficulty level of the moisture 

technology is defined based on which the moisture risk category of the project will be 

determined. Based on the moisture risk category and the quality goals set by the 

developer, an appropriate moisture managements procedure level is selected. 

The developer can import the objectives, requirements and procedures of moisture 

management into the construction phase by attaching these objectives, requirements and 

procedures to the tender and contract documents. The developer or the moisture 

management coordinator must review the construction site moisture management plan 

prepared by the main contractor and check that it has been properly prepared. Also, the 

developer or the moisture management coordinator must, in cooperation with the 

designers, familiarize the main contractor with the moisture management procedures. 

During the construction phase, the developer ensures with the help of supervision that the 

goals and requirements of moisture management are achieved in the construction. After 

construction, at the acceptance inspection it must be ensured that the building is healthy 

and that the building's technical systems work as planned and in a healthy way during the 

use of the building. Associated with the acceptance of the building, the main contractor 

and the designers hand over the project's final documents to the developer. 

In the commissioning phase, the developer must ensure that the tasks related to 

commissioning are carried out appropriately and as agreed, and that operation and 

maintenance instructions are drawn up for the building. User guidance and training are 

organized for the residents and maintenance staff of the building. 

During the warranty period, the detected warranty-period defects are repaired and the 

necessary inspections are arranged. 

Keywords: moisture damage, moisture management, microbes, construction projects, the 

developers  



 

SISÄLLYSLUETTELO  

TIIVISTELMÄ 
ABSTRACT 

SISÄLLYSLUETTELO 
MÄÄRITELMIÄ 

1 JOHDANTO .................................................................................................................. 7 
2 KOSTEUDENHALLINNAN MERKITYS ................................................................... 8 

2.1 Kosteus rakennuksessa ............................................................................................ 8 
2.2 Kosteus- ja mikrobivauriot ...................................................................................... 8 

2.3 Kosteus- ja mikrobivaurioiden haitat ...................................................................... 9 
2.3.1 Rakenteelliset haitat ....................................................................................... 9 

2.3.2 Terveydelliset haitat ....................................................................................... 9 
2.3.3 Taloudelliset haitat ....................................................................................... 10 

2.4 Kosteusongelmien aiheuttajat ............................................................................... 10 
3 KOSTEUDENHALLINTAAN LIITTYVÄT SÄÄDÖKSET JA OHJEISTUKSET .. 15 

3.1 Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 ................................................................. 16 
3.2 Suomen rakentamismääräyskokoelma (YM) ........................................................ 16 

3.3 Ympäristöministeriön julkaisut ............................................................................. 17 
4 RAKENNUSHANKKEEN VAIHEET JA TEHTÄVÄKOKONAISUUDET ............ 18 

5 RAKENNUTTAJAN TEHTÄVÄT LIITTYEN KOSTEUDENHALLINTAAN ....... 22 
5.1 Rakennuttaja käsitteenä ......................................................................................... 22 

5.2 Rakennuttajan tehtävät .......................................................................................... 23 
5.2.1 Hankesuunnittelu ja kosteudenhallinta ........................................................ 24 

5.2.2 Rakennussuunnittelu ja kosteudenhallinta ................................................... 27 
5.2.3 Rakentamisen valmistelu ja kosteudenhallinta ............................................ 28 

5.2.4 Rakentaminen ja kosteudenhallinta ............................................................. 31 
5.2.5 Käyttöönotto ja kosteudenhallinta ............................................................... 32 

5.2.6 Takuuaika ja kosteudenhallinta ................................................................... 33 
6 YHTEENVETO ........................................................................................................... 34 

LÄHDELUETTELO 
 

 



 

MÄÄRITELMIÄ 

Seuraavat määritelmät ovat peräisin lähteistä RIL 250-2020 Kosteudenhallinnan ja 

homevaurioiden estäminen sekä Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 

205/2009. Määritelmät on täsmällisyyden vuoksi esitetty samalla tavalla, kuin ne ovat 

edellä mainituissa lähteissä. 

 

Kosteusongelma on kosteuden esiintymisestä tai kosteusvauriosta syntynyt ongelma, 

joka voi aiheuttaa esimerkiksi homeongelman tai muun haitan (Suomen 

Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry 2020, s. 287). 

 

Kosteusvaurio tarkoittaa liiallisesta tai pitkäaikaisesta kosteudesta aiheutuvaa 

materiaalin tai rakenteen kosteussietokyvyn ylittymistä ja ominaisuuksien muuttumista 

siten, että rakenne tai rakenteen osa tulee korjata tai vaihtaa (Suomen 

Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry 2020, s. 287). 

 

Mikrobivaurio tarkoittaa bakteerien, homeiden, hiivojen ja lahottajien ymv. haitallista 

esiintymistä rakennuksessa (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry 2020, s. 287). 

 

Päätoteuttaja tarkoittaa rakennuttajan nimeämää pääurakoitsijaa tai pääasiallista 

määräysvaltaa käyttävää työnantajaa taikka sellaisen puuttuessa rakennuttajaa itseään 

(Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 § 2). 

 

Rakennuttaja tarkoittaa henkilöä tai organisaatiota, joka ryhtyy rakennushankkeeseen 

tai muuta, joka ohjaa ja valvoo rakennushanketta taikka jos edellä mainittuja ei ole, 

tilaajaa (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 § 2). 
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1 JOHDANTO 

Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on selvittää, miksi rakennushankkeen 

kosteudenhallinta on tärkeää ja mikä on rakennuttajan rooli rakennushankkeen 

kosteudenhallinnassa. Työssä käydään läpi mitä haittoja pitkäaikaisesta kosteudelle 

altistumisesta on rakennukselle, rakennuksen käyttäjille ja yhteiskunnalle, mitkä ovat 

kosteusongelmien aiheuttajia sekä mitkä ovat rakennuttajan vastuut ja tehtävät liittyen 

rakennushankkeen kosteudenhallintaan. Tämä työ suoritetaan kuvailevana 

kirjallisuuskatsauksena, eli työn sisältö tulee olemaan pääosin eri lähteistä koottu 

kokonaisuus. 

Kosteusongelmista aiheutuu rakenteellisia, terveydellisiä ja taloudellisia haittoja. 

Kosteusongelmat aiheutuvat monista syistä. Syitä voivat olla puutteet rakennushankkeen 

ohjauksessa, suunnittelussa, rakentamisessa, rakennuksen ylläpidossa tai rakennuksen 

käytössä. Kosteusongelmien syitä voivat olla myös vuosien aikana tapahtuneet muutokset 

liittyen rakenteisiin, rakennuksiin, rakennuksen käyttötapoihin ja rakennushankkeisiin. 

Tyypillisesti kosteusongelmat aiheutuvat edellä mainittujen tekijöiden 

yhtenäisvaikutuksesta. (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry 2020, s. 16-19) 

Kosteusteknisesti oikein toimiva rakennus on tietoisen toiminnan tulos ja 

kosteudenhallinta on olennainen osa rakentamisen laatua. Kosteudenhallinta on otettava 

olennaiseksi osaksi rakennushanketta jo hankesuunnitteluvaiheesta alkaen, jotta 

kosteudenhallinta tulisi otettua asianmukaisesti huomioon hankkeen kaikissa vaiheissa. 

(Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry 2020, s. 12, 15) 

Rakennushankkeen kosteudenhallinta perustuu kosteusriskien arviontiin ja analysointiin. 

Tämä kosteusriskien arviointi ja analysointi pitää sisällään hankkeen lähtötietojen 

selvittämisen, hankkeen kosteusriskiluokan määrittämisen sekä kosteudenhallinnan 

menettelytason valinnan. Nämä edellä mainitut seikat tulevat ohjaamaan 

rakennushankkeen suunnitteluprosessia sekä rakentamista. Näiden seikkojen avulla 

määritellään myös tarvittavat valvontatoimenpiteet. (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto 

RIL ry 2020, s. 27) Riskiarvio tehdään yleensä rakennushankkeen aikaisessa vaiheessa ja 

on yksi rakennuttajan tehtävistä. Voidaan siis sanoa, että rakennuttaja luo edellytykset 

onnistuneelle rakennushankkeen kosteudenhallinnalle hankkeen alkuvaiheessa. 
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2 KOSTEUDENHALLINNAN MERKITYS 

Kosteus- ja mikrobivauriot ovat yleinen ja merkittävä ongelma rakennuksissa. Ne 

aiheuttavat rakenteellisia, terveydellisiä sekä taloudellisia haittoja (Reijula ym. 2012, s. 

9). Rakennuksen kosteudenhallinnalla pyritään estämään haitallisen kosteuden 

kertymistä rakenteisiin ja täten ennaltaehkäisemään kosteus- ja mikrobivaurioita sekä 

niistä aiheutuvia haittoja (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry 2020, s. 12-13). 

2.1 Kosteus rakennuksessa 

Rakennus tulee väistämättä altistumaan kosteudelle elinkaarensa aikana. Rakennus 

altistuu kosteudelle sekä rakennuksen sisä- että ulkopuolella. Sisäpuolinen kosteudelle 

altistuminen tapahtuu rakennuksen normaalin käytön johdosta. Rakennuksen normaali 

käyttö lisää rakennuksen sisäilman kosteuspitoisuutta esimerkiksi peseytymistoimien, 

tekstiilien pesun, siivoustoimien sekä ruoanlaiton seurauksina. Myös rakennuksen 

ulkoilman suuri kosteuspitoisuus ja ihmisten hengitys sekä hikoilu lisäävät sisäilman 

kosteuspitoisuutta. Jos rakennuksen ilmanvaihto ja rakenteiden tuuletus ei ole 

asianmukainen, sisäilmassa oleva kosteus voi tiivistyä rakenteiden pinnoille tai tunkeutua 

ulkoseinärakenteisiin. Näiden lisäksi rakenteissa voi olla jäljellä rakentamisaikaista 

kosteutta tai putki- ja viemärijärjestelmistä aiheutuvaa vuotoa. (Hengitysliitto 2021, s. 12) 

Rakennus altistuu ulkopuoliselle kosteudelle usealla eri tavalla. Sääolosuhteet kuten 

esimerkiksi vesisateet rasittavat katto- ja seinärakenteita, maaperästä tuleva kosteus ja 

sade- sekä pintavedet altistavat rakennuksen perustuksia kosteusrasituksille. 

Rakennuksen ulkovaipparakenteiden kosteuspitoisuudet voivat muuttua ulkoilman 

kosteuspitoisuuden mukana, sillä kun ulkoilman kosteuspitoisuus on korkea, niin 

hygroskooppisista materiaaleista koostuvat ulkovaipparakenteet voivat imeä itseensä 

kosteutta ulkoilmasta. (Sisäilmayhdistys ry 2008 a) 

2.2 Kosteus- ja mikrobivauriot 

Rakenteen tai materiaalin kosteusvaurio on määritelty siten, että kosteusvaurio on 

olemassa, kun rakenteen tai materiaalin kosteuspitoisuus on liian korkea. Rakenteessa tai 

materiaalissa ei täydy olla kosteuden aiheuttamaa, havaittavaa vauriota, jotta 

kosteusvaurio olisi olemassa. Kosteusvaurio on olemassa jo silloin, kun kosteuspitoisuus 

on niin korkea, että rakenteen tai materiaalin vaurioituminen on pitkällä aikavälillä 
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todennäköistä. (Palomäki 2000, s. 497) Jos kosteutta, jolle rakenne tai materiaali altistuu, 

on riittävän paljon ja altistumista kestää riittävän pitkään, rakenteeseen tai materiaaliin 

voi kehittyä mikrobivaurio (Annila 2015, s. 166). Mikrobeja ja itiöitä on kaikkialla, joten 

mikrobivauriona voidaan pitää sellaista tilannetta, jossa rakenteessa tai materiaalissa 

esiintyy ei-toivottua mikrobikasvua tai -solukkoa (Palomäki 2000, s. 497). Rakenteiden 

kastumiset ja kuivumiset ovat yleensä jaksottaisia, joten mikrobivaurioin kehittyminen 

tapahtuu tyypillisesti pidemmän ajan kuluessa (Annila 2015, s. 166). 

2.3 Kosteus- ja mikrobivaurioiden haitat 

Rakennusten kosteus- ja mikrobivaurioista aiheutuu haittoja rakenteille, rakennuksen 

käyttäjille sekä yhteiskunnalle. Haitat voivat olla rakenteellisia, terveydellisiä tai 

taloudellisia. Seuraavana on avattu lyhyesti näitä kosteus- ja mikrobivaurioista aiheutuvia 

haittoja. 

2.3.1 Rakenteelliset haitat 

Pitkäaikaiset ja usein toistuvat kosteusvauriot voivat vaurioittaa rakenteiden visuaalisia 

ja rakenneteknisiä ominaisuuksia. Esimerkkejä näistä visuaalisista vaurioista ovat 

materiaalien värimuutokset, laattojen irtoamiset, tapettien kupruilut, maalin hilseilyt, 

sisustuslevyjen turpoamiset ja pinnoilla näkyvät puuterimaiset, harsomaiset tai 

pistemäiset kasvustot. Puun sekä puupohjaisen materiaalin tapauksessa pitkäaikaisen 

kosteusvaurion seurauksena esiintyy myös lahoamista, joka johtaa materiaalin lujuuden 

heikkenemiseen. (Hengitysliitto 2020, s. 4) 

2.3.2 Terveydelliset haitat 

Kosteus- ja mikrobivaurioituneista rakenteista voi vapautua rakennuksen sisäilmaan 

kaasumaisia epäpuhtauksia ja pienhiukkasia, kuten mikrobien osia tai mikrobien 

aineenvaihduntatuotteita. Näistä sisäilmaan vapautuneista epäpuhtauksista ja 

pienhiukkaisista voi aiheutua silmien, hengitysteiden sekä ihon ärsytystä. Tutkimusten 

avulla on osoitettu, että kosteus- ja mikrobivaurioituneessa rakennuksessa säännöllisesti 

oleskelevilla henkilöillä on suurempi riski hengitysteiden oireiluihin ja sairasteluihin. 

Näitä oireiluita ja sairasteluita ovat esimerkiksi astman syntyminen, astman 

pahentuminen, hengitystieinfektiot ja hengitystieoireilut. Vielä ei kuitenkaan tiedetä 

tarkalleen, mikä nimenomainen mikrobiologinen tekijä toimii oireilun aiheuttajana. 
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Tutkimusten perusteella voidaan kuitenkin sanoa, että voimakas altistuminen 

kosteusvaurion seurauksena syntyneelle mikrobivauriolle lisää oireilua. Loogisena 

vastapainona tutkimukset viittaavat siihen, että kosteus- ja mikrobivaurioiden 

ennaltaehkäisyt sekä rakennusten kosteus- ja mikrobivaurioiden korjaamiset vähentävät 

riskiä oireilulle. (Reijula ym. 2012, s. 89, 91) 

2.3.3 Taloudelliset haitat 

Kosteus- ja mikrobivaurioiden taloudellisia haittoja ovat esimerkiksi rakennusten 

kunnossapito- ja korjaustoimista aiheutuvat kustannukset. Näitä kunnossapito- ja 

korjaustoimia ovat esimerkiksi rakennusten, rakenteiden ja materiaalien ennenaikaiset 

korjaamis- tai vaihtotarpeet. Taloudellisia haittoja ovat myös rakennusten käyttäjien 

lisääntyvät oireilut, jotka johtavat kasvaviin hoitokustannuksiin, menetettyyn 

työpanokseen, tuottavuuden laskuun ja sairauspoissaoloihin. (Reijula ym. 2012, s. 122) 

Rakennuksen käyttäjiin vaikuttavat kosteus- ja mikrobivaurioista aiheutuvat haitat ovat 

taloudellisesti merkittävämpiä kuin rakenteisiin vaikuttavat kosteus- ja mikrobivaurioista 

aiheutuvat haitat. Rakennuksessa oleva, terveyden kannalta merkittävä kosteus- ja 

mikrobivaurio voi johtaa rakennuksen käyttäjien oireiluihin ja sairasteluihin, kuten jo 

todettiin. Tästä voi aiheutua sekä tutkimus- ja hoitokustannuksia, mutta myös työtehon 

laskua, tuottavuuden laskua sekä sairauspoissaoloja. Mikäli työpaikkana toimivassa 

rakennuksessa on terveyden kannalta merkittävä kosteus- ja mikrobivaurio, kyseinen 

rakennus tai sen osa voidaan joutua sulkemaan terveysvaaran vuoksi, kunnes tarvittavat 

korjaustoimet on suoritettu. Tämä voi pahimmillaan lamauttaa yritystoiminnan 

väliaikaisesti, jolloin on nopeasti saatava korvaavia tiloja tai on suoritettava pikaisesti 

korjaustoimenpiteitä, jotta vanhat tilat saataisiin takaisin käyttöön. Aikataulupaineessa 

suunniteltu ja suoritettu korjaustoimenpide voi olla kustannuksiltaan paljon suurempi 

tavanomaiseen ja suunniteltuun korjaustoimenpiteeseen verrattuna. (Reijula ym. 2012, s. 

122) 

2.4 Kosteusongelmien aiheuttajat 

Kosteusongelmat voivat aiheutua useista eri syistä tai olla monen tekijän summa. 

Tyypillisimmät kosteusvaurioihin johtavat syyt liittyvät suunnittelutoiminnan puutteisiin, 

rakentamisen puutteisiin, käytön ja ylläpidon puutteisiin sekä rakenteiden ikääntymiseen. 
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(Reijula ym. 2012, s. 69-70) Kosteusongelmiin johtavia syitä on havainnollistettu 

seuraavassa kuvassa (Kuva 1). 

 

Kuva 1. Mahdolliset kosteusongelmiin johtavat syyt (mukaillen Suomen 

Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry 2020, s. 16). 

Seuraavana on esitetty yleisellä tasolla joitakin kosteusongelmiin johtavia seikkoja. 

Rakennushankkeen kokonaishallinnan epäonnistuminen 

Kosteusongelmat voivat pohjautua rakennushankkeen juurille, eli ongelmien aiheuttajana 

voi olla rakennushankkeen epäonnistunut johtaminen, ohjaus ja hallinnointi. 

Rakennushankkeeseen ryhtyvä voi olettaa, että suunnittelijat ja toteuttajat suorittavat 

automaattisesti suunnittelu- ja rakentamistyöt kosteudenhallinnan kannalta oikein. Tämä 

ei kuitenkaan välttämättä pidä paikkansa ja olettamus voi johtaa siihen, että 

rakennushankkeen aikana ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota kosteudenhallintaan. 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulisi huolehtia, että kosteudenhallintaan kiinnitetään 

riittävästi huomiota hankkeen kaikissa vaiheissa. (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto 

RIL ry 2020, s. 16) Mikäli kosteudenhallintaa ei aleta toteuttamaan jo rakennushankkeen 

aikaisessa vaiheessa, voi käydä esimerkiksi niin, että hankkeen aikataulutuksessa ei 

huomioida rakenteiden kuivumisaikoja, sääolosuhteita tai muita mahdollisia aikatauluun 

vaikuttavia ja kosteuteen liittyviä tekijöitä, jolloin kosteudenhallintaa ei aikataulupaineen 

takia suoriteta asianmukaisesti. (Reijula ym. 2012, s. 70-71). 
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Suunnittelutoiminnan virheet 

Suunnitteluvaiheeseen sisältyy oleellinen riski kosteus- ja mikrobivaurioalttiin 

rakennuksen muodostumiselle. Mikäli suunnittelutyön merkitystä aliarvioidaan ja 

suunnittelua toteutetaan asiaankuulumattomasti, kosteudenhallinnan kannalta kriittisten 

kohtien suunnitelmat voivat olla puutteellisia tai ne voivat jäädä kokonaan tekemättä. 

Käytännön rakentaminen tapahtuu rakennus- ja rakennesuunnitelmien mukaan ja 

suunnitelmien ollessa puutteellisia myös toteutus tulee todennäköisesti olemaan 

vastaavanlainen. (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry 2020, s. 16-17) 

Rakentamisen virheet 

Rakennustyömailla on aina kosteutta ja rakennus tulee altistumaan kosteudelle 

rakentamisen aikana useassa eri vaiheessa. Työmaan kosteudenhallintaa ei välttämättä 

huomioida tarpeeksi, eikä työmaalla tapahtuvaa kosteudenhallintaa ole välttämättä 

ohjeistettu riittävästi. (Hatakka 2014, s. 153) Rakennustyömaalla tapahtuvat 

kosteudenhallinnan puutteet liittyvät rakennusmateriaalien ja rakenteiden varastointiin, 

sääsuojauksiin, suorittamattomiin kosteusmittauksiin, rakenteiden riittämättömiin 

kuivumisaikoihin, liian aikaisiin pintarakenteiden asennuksiin sekä aikataulukiireisiin 

(Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry 2020, s. 17). Rakentamisessa aiheutuvat 

kosteusongelmat johtuvat työvirheistä ja välinpitämättömyydestä. Suurin syy 

rakentamistoiminnassa aiheutuviin kosteusongelmiin on kiire. Rakentamisen aikataulut 

ovat tiukat, eikä rakenteiden kuivumiselle ole välttämättä varattu riittävästi aikaa. 

Aikataulupaineista ja välinpitämättömyydestä johtuen rakenteita voidaan pinnoittaa, 

vaikka ne eivät olisi asianmukaisesti kuivuneet, jolloin kosteus jää rakenteisiin. Nykyinen 

hyvän rakentamistavan käsitys on erilainen kuin entisaikaan ja työmailla tyypillinen 

ajatusmalli ”Näin on tehty ennenkin ja näin tehdään nytkin” voi johtaa kosteusongelmiin. 

(Hatakka 2014, s. 153) 

Käytön ja ylläpidon puutteet 

Rakennuksen valmistuttua vastuu rakennuksen ylläpidosta siirtyy sen omistajille. 

Rakennuksen omistajat voivat laiminlyödä ylläpitovelvollisuuksiaan ja rakennuksen 

käyttäjät voivat käyttää rakennusta epäasianmukaisesti, jolloin luodaan edellytykset 

kosteusongelmien syntymiselle. (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry 2020, s. 17) 
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LVI-järjestelmien puutteet 

Vesi-, viemäri- tai lämpöputkien virheellisestä asennuksesta tai materiaalien 

vaurioitumisesta voi aiheutua putkivuotoja, jotka taas voivat johtaa kosteusongelmiin 

(Sisäilmayhdistys ry 2008 b). 

Ilmanvaihtojärjestelmän avulla säädellään rakennuksen sisälämpötilaa ja sisäilman 

kosteuspitoisuutta. Ilmanvaihdon tehottomuus sekä ilmanvaihdosta johtuvat virheelliset 

painesuhteet voivat aiheuttaa rakenteisiin kosteusongelmia. Ilmanvaihtojärjestelmän 

ollessa virheellisesti säädetty siten, että rakennus on ulkoilmaan nähden ylipaineistettu, 

sisäilmassa oleva kosteus voi ylipaineen seurauksena tunkeutua rakenteisiin. Rakenteiden 

lämpötilojen laskiessa, rakenteissa oleva kosteus voi tiivistyä kylmien rakenneosien 

pinnoille ja täten aiheuttaa kosteusvaurioita. (Sisäilmayhdistys ry 2008 b) 

Ilmanvaihtokanavien puutteellisesta lämmöneristyksestä voi aiheutua kosteuden 

tiivistymistä putkistoihin, joka voi johtaa kosteusongelmiin. Ilmanvaihtokoneeseen ja sen 

suodattimiin kulkeutunut vesi tai lumi voi aiheuttaa kosteusongelmia. Mikäli 

ilmanvaihtokoneessa on mikrobivaurio, haitalliset epäpuhtaudet voivat levitä laajalle 

rakennukseen. (Sisäilmayhdistys ry 2008 b) 

Rakenteisiin liittyvät muutokset 

Rakenteiden muutoksista nykyaikaista vastaaviksi johtuen rakenteista on tullut riski- ja 

virhealttiimpia. 1900-luvun alkupuolella suosittiin enemmän yksiaineisia rakenteita, 

kuten esimerkiksi massiivitiili-, kevytbetoni- ja hirsiseinärakenteita, kun taas 

nykypäivänä rakenteet ovat enemmän kerroksellisia. Kerroksellisten rakenteiden 

suunnittelussa, toteutuksessa ja käytössä tapahtuu herkemmin virheitä. Kriittisinä kohtina 

tällaisissa kerroksellisissa rakenteissa ovat kerrosten rajapinnat. Nykypäivänä käytetään 

myös erityyppisiä lämmöneristeitä, joiden rakennusfysikaaliset ominaisuudet eroavat 

toisistaan, eikä niitä täten voida käyttää toisiaan korvaavina tuotteina. Uusien 

rakenneratkaisujen kosteudenhallinta on ollut puutteellista sekä suunnittelussa että 

rakentamisessa mutta myös käytössä ja ylläpidossa. (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto 

RIL ry 2020, s. 17-18) 
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Rakennuksiin ja sijainteihin liittyvät muutokset 

Rakennusten ilmanvaihtojärjestelmät ovat kehittyneet painovoimaisista järjestelmistä 

koneellisiin järjestelmiin. Koneellisten järjestelmien käyttö ja ylläpito voi olla haastavaa 

ja mikäli järjestelmiä ei ole säädetty oikein, rakenteisiin voi kohdistua kosteusrasituksia. 

Nykypäivänä asutus keskittyy lähinnä kaupunkeihin, joten rakentamista toteutetaan 

enemmän sijainnin kuin rakennusmaan ideaalisten kosteusolosuhteiden vuoksi. Tämä 

edellyttää vaativampaa kosteudenhallintaa. (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry 

2020, s. 18) 

Rakennusten käyttötapoihin liittyvät muutokset 

Rakennusten käyttötavat ovat muuttuneet vuosien saatossa. Peseytymistoimet toteutettiin 

aikaisemmin erillisessä ulkorakennuksessa, kun nykyään nämä toiminnat on sisällytetty 

asuintilojen yhteyteen. Tämä lisää asuintiloihin kohdistuvia kosteusrasituksia. Talouksiin 

on tullut astian- ja pyykinpesukoneita, jotka ovat alttiita vuodoille ja vahingoille. 

Kellaritiloja on otettu asumiskäyttöön, vaikka niitä ei ole tällaiseen suunniteltu. Ilman 

asianmukaisia muutostöitä, kellarin kosteudenhallinta ei ole välttämättä riittävällä tasolla 

asumiskäytön kannalta. Rakennusten käyttöön liittyvät muutokset ja muutoksien 

seurauksesta lisääntyneet kosteusrasitukset ovat tapahtuneet nopeasti, eikä muutosten 

kosteusteknillisiä vaikutuksia ole tutkittu riittävällä tasolla, jotta rakennuksen, 

rakenteiden ja LVI-järjestelmien yhteistoiminta olisi kosteudenhallinnan kannalta 

tasapainossa. (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry 2020, s. 18) 

Rakennushankkeisiin liittyvät muutokset 

Rakennushankkeen tehtävät on nykypäivänä jaettu monien hankkeessa toimivien 

osapuolten kesken. Tehtävien jakaminen johtaa vastuun hämärtymiseen ja toimenpiteiden 

valvonnan vaikeutumiseen. Talous ohjaa rakennustoimintaa, joten rakennushankkeista on 

pyritty tekemään kustannustehokkaampia. Kustannustehokkuuden parantamista on tehty 

esimerkiksi tiukentamalla aikatauluja, joka taas voi johtaa laadun heikkenemiseen. 

(Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry 2020, s. 18) 
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3 KOSTEUDENHALLINTAAN LIITTYVÄT SÄÄDÖKSET 
JA OHJEISTUKSET 

Rakennusten terveellisyyden ja kosteudenhallinnan ohjaus tapahtuu lukuisten lakien, 

asetusten, määräysten ja viranomaisohjeiden toimesta. Kaikki nämä muodostavat laajan 

kokonaisuuden, jota on havainnollistettu seuraavassa kuvassa (Kuva 2). (Suomen 

Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry 2020, s. 313) 

 
 
Kuva 2. Rakennusten kosteudenhallintaa säätelevien lakien, määräysten, asetusten ja 

ohjeiden muodostama kokonaisuus (mukaillen Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL 

ry 2020, s. 313). 
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Lakien, asetusten, määräysten ja ohjeiden tiedostaminen sekä noudattaminen on tärkeää 

erityisesti rakennuttajan kannalta, sillä rakennuttajalla on hankkeen 

huolehtimisvelvollisuus ja täten vastuu rakennushankkeesta sekä kaikkien säädösten ja 

ohjeiden noudattamisesta (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry 2020, s. 314). 

3.1 Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 

Maankäyttö- ja rakennuslaki tuli voimaan vuonna 2000. Lakiin on sittemmin tullut 

muutoksia vuosien varrella. Maankäyttö- ja rakennuslaki koskee alueiden käyttöä ja 

rakentamista. (Ympäristöministeriö a) Maankäyttö- ja rakennuslaissa määritellään yleiset 

rakentamista koskevat edellytykset, rakennuksille asetettavat olennaiset tekniset 

vaatimukset sekä rakentamisen lupamenettely ja viranomaisvalvonta. 

(Ympäristöministeriö b) Maankäyttö- ja rakennuslain 1 § määrittelee lain yleisen 

tavoitteen. Pykälän mukaan maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena on järjestää alueiden 

käyttö ja rakentaminen niin, että luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle ja 

edistetään kestävää kehitystä ekologisesta, taloudellisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta 

näkökulmasta. Lisäksi maankäyttö- ja rakennuslailla pyritään turvaamaan kansalaisten 

osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun sekä turvaamaan suunnittelun laatu ja 

suunnittelun vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus ja avoin tiedonkulku 

käsiteltävinä oleviin asioihin liittyen. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999/132 § 1) 

Maankäyttö- ja rakennuslain pykäliä, jotka liittyvät olennaisesti kosteudenhallintaan 

rakennuttajan kannalta, ovat esimerkiksi 117 § Rakentamiselle asetettavat vaatimukset, 

117 c § Terveellisyys, 117 i § Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje ja 119 § 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuus. 

3.2 Suomen rakentamismääräyskokoelma (YM) 

Suomen rakentamismääräyskokoelmaa ylläpitää Ympäristöministeriö. Suomen 

rakentamismääräyskokoelma sisältää asetuksia ja ympäristöministeriön ohjeita. 

Rakentamismääräyskokoelmaan on koottu tarkemmat rakentamista koskevat ohjeet ja 

säännökset. Rakentamismääräyskokoelman määräykset koskevat lähinnä 

uudisrakentamista, mutta korjaus- ja muutosrakentamisessa näitä määräyksiä sovelletaan 

siltä osin, kuin toimenpiteen laatu ja laajuus sekä rakennuksen tai sen osan käyttötavan 

muutos edellyttävät, ellei määräyksissä ole toisin määrätty. (Ympäristöministeriö b) 
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Suomen rakentamismääräyskokoelma uudistui kokonaisuudessaan vuonna 2018. 

Uudistuksen tarkoituksena oli selkeyttää rakentamista koskevaa sääntelyä, helpottaa 

säädösten soveltamista sekä vähentää sääntelyä heikentämättä rakentamisen laadun 

vaatimustasoa. Uudistuksen johdosta korjausrakentaminen otettiin uutena 

kokonaisuutena mukaan rakentamismääräyskokoelmaan.  (Ympäristöministeriö 2017) 

Kosteudenhallintaan olennaisesti liittyviä asetuksia on Suomen 

rakentamismääräyskokoelman osassa Terveellisyys. Tämän kyseisen osan asetuksia ovat 

esimerkiksi Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 

782/2017 ja Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja 

ilmanvaihdosta 1009/2017. 

3.3 Ympäristöministeriön julkaisut 

Ympäristöministeriön julkaisut sisältävät raportteja, tutkimuksia, selvityksiä, esitteitä, 

oppaita, katsauksia ja työryhmämietintöjä. Sähköiset julkaisut ovat löydettävissä 

valtioneuvoston yhteisestä julkaisuarkistosta Valtosta ja ennen 1.3.2016 ilmestyneet 

julkaisut löytyvät myös Helsingin yliopiston ylläpitämästä HELDA-julkaisuarkistosta. 

(Ympäristö.fi 2020) 

Ympäristöministeriön julkaisemista oppaista kosteudenhallintaan liittyvät esimerkiksi 

Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus (2016) sekä Kosteus- ja 

mikrobivaurioituneiden rakennusten korjaus (2019). 
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4 RAKENNUSHANKKEEN VAIHEET JA 
TEHTÄVÄKOKONAISUUDET 

Rakennushanke on jaettavissa vaiheisiin ja tehtäväkokonaisuuksiin, jotka on esitetty 

seuraavassa kuvassa (Kuva 3). 

 
Kuva 3. Rakennushankkeen vaiheet (mukaillen RT 10-11224, Talonrakennushankkeen 

kulku. Rakennushankkeen vaiheet ja osittelu, s. 1). 

Tämän osion tarkoituksena on esittää rakennushankkeen tehtäväkokonaisuuksien sisällöt 

lyhyesti, mutta kuitenkin siten, että sisällöistä ei jäisi uupumaan mitään olennaista. 

Lähteenä tähän osioon on käytetty Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen 

tehtäväluetteloa HJR12. Jotta tässä osiossa on saatu esitettyä hankkeen 

tehtäväkokonaisuuksien sisällöt lyhyesti jättämättä mitään olennaista mainitsematta, ovat 

tehtäväkokonaisuuksien sisällöt samankaltaisia, kuin ne ovat edellä mainitussa lähteessä. 

Seuraavana on avattu lyhyesti rakennushankkeen tehtäväkokonaisuuksien sisältöjä, 

rakennuttamisen näkökulmasta. 

Tarveselvitys 

Tarveselvitysvaiheessa perustellaan hankkeen tarpeellisuus, kuvataan alustavasti 

tarvittavat tilat ja niille asetettavat vaatimukset. Tutkitaan tilojen vaihtoehtoiset 

käyttömahdollisuudet ja arvioidaan eri vaihtoehtoja tilatarpeiden täyttämiseksi. 

Tarveselvitys tehdään hankesuunnittelun pohjaksi. Tarveselvitysvaiheen tuloksena on 

hyväksytty tarveselvitys ja vaiheen lopuksi tehdään hankepäätös. (RT 10-11107, 

Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo HJR12, s. 5) 
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Hankesuunnittelu 

Hankesuunnitteluvaiheessa asetetaan rakennushankkeelle yksityiskohtaiset laajuutta, 

toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat tavoitteet. Hankkeelle 

määritetään myös rakennuspaikka ja alustava toteutusmuoto. Hankesuunnitteluvaiheessa 

muodostetaan hankesuunnitelma, joka koostuu projektiohjelmasta ja hankeohjelmasta. 

Projektiohjelmassa esitetään hankkeen läpiviennille asetetut tavoitteet. Hankeohjelmassa 

esitetään hankkeen suunnittelulle asetetut tavoitteet. Toimeksiantajan investointipäätöstä 

varten kootaan rakennushanketta koskevat tiedot ja laaditaan rakennussuunnittelun 

tavoitemäärittely. Hankesuunnitteluvaiheen tuloksena on hyväksytty hankesuunnitelma, 

jonka perusteella tehdään investointipäätös. (RT 10-11107, Hankkeen johtamisen ja 

rakennuttamisen tehtäväluettelo HJR12, s. 6) 

Suunnittelun valmistelu (Hankesuunnittelu / Ehdotussuunnittelu) 

Suunnittelun valmisteluvaiheessa organisoidaan suunnittelu sekä liitetään hankkeeseen 

suunnittelijat. Tätä varten on laadittava tarvittavat asiakirjat. Suunnittelijoiden liittäminen 

hankkeeseen voidaan tehdä kilpailuttamalla. Käydään tarvittavat neuvottelut, valitaan 

suunnittelijat ja tehdään sopimukset. Suunnittelun valmisteluvaiheen tuloksena tehdään 

suunnittelupäätös, eli käynnistetään suunnittelu. (RT 10-11107, Hankkeen johtamisen ja 

rakennuttamisen tehtäväluettelo HJR12, s. 10)  

Ehdotussuunnittelu 

Ehdotussuunnitteluvaiheessa laaditaan vaihtoehtoisia suunnitteluratkaisuja, joilla 

voitaisiin saavuttaa hankkeelle asetetut tavoitteet. Tässä vaiheessa toteutetaan 

suunnittelun ohjausta, jolla varmistetaan, että suunnitteluprosessissa huomioidaan 

hankkeelle asetetut tavoitteet ja että nämä tavoitteet saavutetaan. Suunnittelun ohjauksella 

varmistetaan myös, että suunnittelun tuloksena saadaan toiminnallisesti, taloudellisesti, 

esteettisesti, teknisesti, ympäristöllisesti ja muilta vaatimuksiltaan hyväksyttävät 

suunnitelmat. Ehdotussuunnitteluvaiheen lopuksi tehdään ehdotussuunnitelman 

valintapäätös. Tämä valittu ehdotussuunnitelma tulee toimimaan pohjana 

jatkosuunnittelua varten. (RT 10-11107, Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen 

tehtäväluettelo HJR12, s. 15) 
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Yleissuunnittelu 

Yleissuunnitteluvaiheessa kehitetään valittu ehdotussuunnitelma toteutuskelpoiseksi 

yleissuunnitelmaksi. Tässä vaiheessa keskitytään rakennuksen perusratkaisuihin ja tila-

alueiden suunnitteluun. Yleissuunnitteluvaiheessa on vielä mahdollista muodostaa 

erilaisia vaihtoehtoja tilaratkaisujen osalta. Tässä vaiheessa toteutetaan suunnittelun 

ohjausta, jolla varmistetaan, että suunnitteluprosessissa huomioidaan hankkeelle asetetut 

tavoitteet ja että nämä tavoitteet saavutetaan. Suunnittelun ohjauksella varmistetaan 

myös, että suunnittelun tuloksena saadaan toiminnallisesti, taloudellisesti, esteettisesti, 

teknisesti, ympäristöllisesti ja muilta vaatimuksiltaan hyväksyttävät suunnitelmat. 

Yleissuunnitteluvaiheen tuloksena saadaan hyväksytty yleissuunnitelma ja hankkeen 

pääpiirustukset. (RT 10-11107, Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo 

HJR12, s. 16) 

Rakennuslupatehtävät (Yleissuunnittelu / Toteutussuunnittelu) 

Rakennuslupatehtäviin kuuluu hankkeen edellyttämien lupamenettelyjen selvittäminen. 

Tässä vaiheessa varmistetaan suunnittelijoiden kelpoisuus ja pääpiirustusten 

hyväksyttävyys. Laaditaan rakennuslupahakemus ja rakennuslupahakemuksen 

edellyttämät asiakirjat. Rakennuslupavaiheen tuloksena saadaan viranomaisen 

lupapäätös. (RT 10-11107, Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo 

HJR12, s. 1, 17) 

Toteutussuunnittelu 

Toteutussuunnitteluvaiheessa kehitetään yleissuunnitelma edellytysten mukaisiksi, 

mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuotemäärittelyiksi. Tuotesuunnitteluvaiheeseen sisältyy 

myös tuote- ja järjestelmäosasuunnittelu. Tässä vaiheessa toteutetaan suunnittelun 

ohjausta, jolla varmistetaan, että suunnitteluprosessissa huomioidaan hankkeelle asetetut 

tavoitteet ja että nämä tavoitteet saavutetaan. Suunnittelun ohjauksella varmistetaan 

myös, että suunnittelun tuloksena saadaan toiminnallisesti, taloudellisesti, esteettisesti, 

teknisesti, ympäristöllisesti ja muilta vaatimuksiltaan hyväksyttävät suunnitelmat. 

Toteutussuunnitteluvaiheen tuloksena saadaan hyväksytyt toteutussuunnitelmat. (RT 10-

11107, Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo HJR12, s. 19)  
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Rakentamisen valmistelu (Toteutussuunnittelu / Rakentaminen) 

Rakentamisen valmisteluvaiheessa organisoidaan rakentaminen ja kilpailutetaan 

rakennusurakka. Kilpailutusta varten on laadittava tarvittavat asiakirjat. Käydään 

tarvittavat neuvottelut, valitaan päätoteuttaja ja tehdään sopimukset. Rakentamisen 

valmisteluvaiheen tuloksena tehdään rakentamispäätös. (RT 10-11107, Hankkeen 

johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo HJR12, s. 21)  

Rakentaminen 

Rakentamisvaiheessa varmistetaan, että toteutus on sopimuksenmukainen ja että kohde 

valmistuu sovitussa aikataulussa. Rakentamisen aikana huolehditaan toimeksiantajan 

eduista sekä rakennuttajavelvoitteista. Tässä vaiheessa teetetään täydentävät ja muut 

muutostyösuunnitelmat. Rakentamisen lähestyessä valmistumista varmistetaan, että 

lopputulos täyttää tavoitteet ja varmistetaan tarvittavat käyttö- ja ylläpitovalmiudet. 

Rakentaminen päättyy kohteen vastaanottoon, jossa todetaan rakennuksen 

valmistuminen. Vastaanoton yhteydessä tarkistetaan, että rakennus on tehty 

suunnitelmien mukaisesti ja toimii suunnitellulla tavalla. Rakentamisvaiheen lopuksi 

tehdään vastaanottopäätös ja vastaanotetaan rakennusurakka. (RT 10-11107, Hankkeen 

johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo HJR12, s. 24) 

Käyttöönotto 

Käyttöönottovaiheessa varmistetaan, että rakennuksen järjestelmät toimivat 

asianmukaisesti. Rakennuksen käyttöhenkilökunnalle annetaan käytön opastus. 

Käyttöönottovaiheen lopuksi rakennus otetaan käyttöön. (RT 10-11107, Hankkeen 

johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo HJR12, s. 30) 

Takuuaika 

Takuuaikana seurataan rakennuksen toimivuutta ja tehdään tarvittavat takuuajan säädöt. 

Takuuaikana pidetään myös tarvittavat tarkastukset ja korjataan havaitut puutteet. 

Takuuaikavaiheen lopuksi palautetaan takuuajan vakuus, kuitenkin vasta sen jälkeen, kun 

takuuajan velvoitteet on hyväksytysti suoritettu. (RT 10-11107, Hankkeen johtamisen ja 

rakennuttamisen tehtäväluettelo HJR12, s. 31) 
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5 RAKENNUTTAJAN TEHTÄVÄT LIITTYEN 
KOSTEUDENHALLINTAAN 

Rakennushankkeen kosteudenhallinnan avulla hallitaan rakennuksen kosteusteknistä 

suunnittelua sekä rakentamisen ja rakennuksen käytön aikaisia kosteusrasituksia. 

Rakentamisen valmistuttua, kosteudenhallinta jatkuu rakennuksen asianmukaisilla 

käyttö- ja ylläpitotavoilla. Kosteudenhallintaa tulee toteuttaa koko rakennushankkeen ja 

rakennuksen elinkaaren ajan, hankesuunnittelusta rakennuksen käyttövaiheeseen saakka. 

(Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry 2020, s. 25-26) Rakennushankkeen 

kosteudenhallinta on kokonaisuutena laaja ja kaikilla rakennushankkeen osapuolilla on 

roolinsa hankkeen kosteudenhallinnassa. Tässä osiossa on esitetty rakennuttajan tehtäviä 

ja vastuita liittyen kosteudenhallinnan toteuttamiseen rakennushankkeessa. 

Tässä osiossa rakennushankkeen vaiheita on selkeyden vuoksi yhdistelty. Tarveselvitys, 

hankesuunnittelu ja suunnittelun valmistelu -vaiheet on yhdistetty hankesuunnittelu  

-kokonaisuuteen. Ehdotussuunnittelu, yleissuunnittelu, rakennuslupatehtävät ja 

toteutussuunnittelu -vaiheet on yhdistetty rakennussuunnittelu  -kokonaisuuteen. Täten 

hankkeen vaiheita ovat hankesuunnittelu, rakennussuunnittelu, rakentamisen 

valmistelu, rakentaminen, käyttöönotto ja takuuaika. 

5.1 Rakennuttaja käsitteenä 

Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 mukaan rakennuttajalla 

tarkoitetaan ”henkilöä tai organisaatiota, joka ryhtyy rakennushankkeeseen tai muuta, 

joka ohjaa ja valvoo rakennushanketta taikka jos edellä mainittuja ei ole, tilaajaa” 

(Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 § 2). Rakennuttaminen 

voidaan toteuttaa kokonaan rakennushankkeeseen ryhtyvän omilla resursseilla, tai 

rakennushankkeeseen ryhtyvä voi vaihtoehtoisesti teettää osan tai kokonaan 

rakennuttamisesta ulkopuolisilla rakennuttajapalveluilla (rakennuttajakonsulteilla). 

Mikäli rakennushankkeeseen ryhtyvä käyttää ulkopuolisia rakennuttajapalveluita 

(rakennuttajakonsultteja), niin rakennushankkeeseen ryhtyvästä tulee rakennushankkeen 

tilaaja. Rakennuttamistehtävien suorittajasta käytetään nimitystä rakennuttaja, joka 

huolehtii rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuuksien toteuttamisesta. (Suomen 

Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry 2020, s. 59-60) Tässä työssä puhutaan selvyyden 

vuoksi vain rakennuttajasta. 
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5.2 Rakennuttajan tehtävät 

Maankäyttö- ja rakennuslain 119 § mukaan rakennuttajan on huolehdittava siitä, että 

rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten 

sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Lisäksi rakennuttajan on huolehdittava siitä, että 

rakennushankkeen suunnittelijat, työnjohtajat ja muut hankkeessa toimivat osapuolet 

täyttävät kelpoisuusvaatimukset ja omaavat riittävän asiantuntemuksen sekä 

ammattitaidon. Myös rakennuttajalla on oltava riittävät edellytykset rakennushankkeen 

toteuttamiseen. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999/132 § 119) 

Maankäyttö- ja rakennuslain 117 c § mukaan rakennuttajan on huolehdittava, että 

hankkeen lopputuloksena saadaan rakennus, joka on terveellinen ja turvallinen 

rakennuksen sisäilma, kosteus-, lämpö- ja valaistusolosuhteet sekä vesihuolto huomioon 

ottaen. Rakentamisessa on käytettävä rakennustuotteita, joista ei niiden suunnitellun 

käyttöiän aikana aiheudu sisäilmaan, talousveteen tai ympäristöön haitallisia päästöjä. 

Rakennuksen järjestelmien ja laitteistojen on sovelluttava käyttötarkoitukseensa ja 

ylläpidettävä terveellisiä olosuhteita. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999/132 § 117 c) 

Maankäyttö- ja rakennuslain 117 i § mukaan rakennuttaja vastaa siitä, että rakennukselle 

laaditaan käyttö- ja huolto-ohje. Käyttö- ja huolto-ohje on laadittava myös silloin, jos 

rakennukselle tehdään korjaus- ja muutostyötä ja toimenpide edellyttää rakennuslupaa. 

(Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999/132 § 117 i) 

Rakennuttajalla on täten kokonaisvastuu hankkeen kosteudenhallinnasta. Rakennuttaja 

liittää rakennushankkeeseen hankkeen laajuutta ja tavoitteita vastaavat osapuolet. 

Rakennuttajan on varmistettava, että hankkeessa toimivilla osapuolilla on riittävät 

pätevyydet ja kelpoisuudet myös kosteudenhallinnan näkökulmasta. 

Rakennushankkeen hankesuunnitteluvaiheessa luodaan edellytykset kosteusteknisesti 

oikein toimivalle rakennukselle. Rakennuttajalta vaaditaan johtamis- ja ihmislähtöistä 

otetta, jotta hankkeen osapuolten toiminta ja yhteistyö olisi tehokasta sekä laadukasta. 

(Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry 2020, s. 59) 

Rakennuttajan on epäedullista tavoitella vähäisiä kustannushyötyjä tinkimällä 

suunnittelusta ja kosteusturvallisten ratkaisujen tasosta, rakentamisvaiheen 

kosteudenhallinnasta tai rakentamisen laadun tasosta. Kun kosteudenhallinnan 
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laatuvaatimukset ja vaativuustaso on määritelty selkeästi tarjouspyyntöasiakirjoihin, 

saadaan käsitys kosteudenhallinnan aiheuttamasta kustannustasosta ja 

kosteudenhallinnan hyödyistä. (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry 2020, s. 62-

63) 

Seuraavassa kuvassa (Kuva 4) on havainnollistettu rakennuttamisen ja toimivan 

kosteudenhallinnan kokonaisuutta. 

 

Kuva 4. Rakennuttamisen ja toimivan kosteudenhallinnan kokonaisuus (mukaillen 

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry 2020, s. 61). 

Seuraavana on esitetty kosteudenhallintaan liittyviä rakennuttajan tehtäviä 

rakennushankkeen eri vaiheissa. Lähteinä on käytetty pääosin internetsivustoa 

Kosteudenhallinta.fi sekä teosta RIL 250-2020 Kosteudenhallinta ja homevaurioiden 

estäminen, osa sisällöstä on kuitenkin peräisin muista lähteistä. 

5.2.1 Hankesuunnittelu ja kosteudenhallinta 

Hankesuunnitteluvaiheessa rakennuttaja – yhdessä asiantuntijoiden kanssa – selvittää 

hankkeen olosuhteet ja lähtötiedot, asettaa hankkeelle kosteudenhallinnan laatutavoitteet, 

kartoittaa alustavasti kosteusriskit, asettaa hankkeelle alustavan aikataulun ja aloittaa 

kosteudenhallintaselvityksen laatimisen (Kosteudenhallinta.fi 2015 b). 

Rakennushankkeen kosteudenhallinta alkaa kosteudenhallinnan tavoiteasettelulla, eli 

määrittämällä kosteudenhallinnan laatutavoitteet (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto 
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RIL ry 2020, s. 31). Rakennuttajan tulee koota rakennuspaikkaan ja kohteeseen liittyvät 

lähtötiedot, joiden perusteella muodostetaan hankkeelle kosteudenhallinnan 

laatutavoitteet (Kosteudenhallinta.fi 2015 d). Rakennuttajan tulee asettaa selkeä 

kosteudenhallinnan laadun tavoitetaso, jonka tulee olla korkeampi kuin määräysten 

vähimmäistaso. Nämä rakennuttajan asettamat kosteudenhallinnan laatutavoitteet tulevat 

sitomaan ja ohjaamaan suunnittelua, rakentamista sekä rakennuksen käyttöä ja ylläpitoa. 

Kosteudenhallinnan tavoiteasetteluun sisältyy kosteudenhallinnan kriittisten 

laatutekijöiden hallintaa. Näitä kriittisiä laatutekijöitä on kuvattu enemmän teoksessa RIL 

250-2020 Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen. Tavoiteasettelua voidaan 

päivittää hankkeen edetessä. (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry 2020, s. 31, 33) 

Hankesuunnitteluvaiheessa rakennuttajan on mahdollista valita, tullaanko hankkeessa 

hyödyntämään tunnettua kosteudenhallinnan toimintamallia, kuten esimerkiksi 

Kuivaketju10 tai Terve Talo (Kosteudenhallinta.fi 2015 d). 

Rakennuttaja voi olla myös tuleva rakennuksen käyttäjä tai käyttäjien edustaja. 

Rakennuttajan on täten toteutettava tavoiteasettelut, päätöksenteot sekä ratkaisujen 

hyväksynnät siten, että rakennuksen käyttö- ja ylläpito otetaan huomioon. (Suomen 

Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry 2020, s. 61) 

Hankesuunnitteluvaiheessa laaditaan alustava riskiarvio, jonka avulla määritetään 

esimerkiksi alustavat kosteusriskit. Riskien kartoitus sekä niihin liittyvien toimenpiteiden 

määrittelyt jatkuvat koko hankkeen ajan, tarkempi riskiarvio ja riskianalyysi suoritetaan 

yleensä rakennussuunnitteluvaiheessa. (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry 2020, 

s. 31, 36-38, 62) Alustava riskiarvio ja hankkeen laatutavoitteet toimivat lähtötietoina, 

kun hankkeelle valitaan kosteudenhallinnan menettelytasoa (Kosteudenhallinta.fi 2015 

e). 

Rakennuttajan on huolehdittava, että rakennushankkeessa laaditaan 

kosteudenhallintaselvitys. Selvityksen vetovastuu voi kuitenkin olla rakennuttajan 

nimeämällä asiantuntijalla, jolla on edellytykset kosteudenhallintaselvityksen 

laatimiseen. Ei ole tarkkaan määritelty, milloin kosteudenhallintaselvitys tulee laatia, 

mutta rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttää kosteudenhallintaselvitystä 

rakennuslupavaiheessa. Kosteudenhallintaselvityksen avulla asetetaan hankkeelle 

kosteudenhallinnan tavoitteet ja kosteudenhallintaselvitys tulee olemaan olennainen osa 

koko rakennushankkeen kosteudenhallintaa, joten kosteudenhallintaselvityksen 
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laatiminen on suositeltavaa aloittaa jo hankesuunnitteluvaiheessa. Selvitystä voidaan 

tarkentaa hankkeen edetessä. Kosteudenhallintaselvityksen tulee sisältää rakennuttajan 

vaatimuksia, menettelyjä ja resursseja, joiden avulla saadaan hankkeen lopputuloksena 

terveellinen rakennus. Olennaista on kuvata, millä toimenpiteillä varmennetaan 

kosteudenhallinnan vaatimusten toteutuminen hankkeen eri vaiheissa. 

Kosteudenhallintaselvityksen laajuus riippuu rakennushankkeen kosteusriskiluokasta. 

Mikäli hankkeessa käytetään Kuivaketju10-toimintamallia, siitä on tehtävä kirjaus 

kosteudenhallintaselvitykseen. Kosteudenhallintaselvitys tulee kuulumaan 

tarjouspyyntö- sekä sopimusasiakirjoihin ja kosteudenhallintaselvitys tulee toimimaan 

lähtötietona työmaan kosteudenhallintasuunnitelmalle. (Suomen Rakennusinsinöörien 

Liitto RIL ry 2020, s. 50-51) Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä 

toimivuudesta 782/2017 mukaan kosteudenhallintaselvityksestä on käytävä ilmi 

hankkeen yleistiedot, vaatimukset kosteudenhallinnalle hankkeen eri vaiheissa, 

toimenpiteet ja menettelyt kosteudenhallinnan vaatimusten varmentamiseen, 

kosteudenhallinnan henkilöresurssit sekä tieto hankkeen kosteudenhallinnan valvonnasta 

vastaavasta henkilöstä (Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä 

toimivuudesta 782/2017 § 12). Kosteudenhallinnan valvonnasta vastaavasta henkilöstä 

käytetään nimitystä kosteudenhallintakoordinaattori. Kosteudenhallintakoordinaattorin 

tehtävänä on ohjata, valvoa ja varmentaa laadukkaan kosteudenhallinnan toteutumista 

koko rakennushankkeen ajan. (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry 2020, s. 63) 

Rakennuttajan on suositeltavaa ottaa kosteudenhallintakoordinaattori mukaan 

rakennushankkeeseen jo hankesuunnitteluvaiheessa (Kosteudenhallinta.fi 2015 b). 

Rakennuttaja muodostaa hankesuunnitteluvaiheessa rakennushankkeelle alustavan 

aikataulun. Hankkeen aikataulutuksessa tulee varata riittävästi aikaa kosteusturvallista 

suunnittelua, rakentamista ja rakennuksen käyttöönottoa varten. Rakentaminen tulisi 

aikatauluttaa siten, että rakentaminen tapahtuisi mahdollisimman kuivaan vuodenaikaan. 

Rakennushankkeen kosteudenhallinnan kannalta on olennaista, että rakennuttaja asettaa 

rakentamiselle välitavoitteita. Välitavoitteita ovat esimerkiksi rakennuksen 

ulkovaipparakenteen eristäminen ja ulkovaipparakenteen valmistuminen vedenpitäväksi 

sekä rakennuksen lämmityksen aloittaminen. (Kosteudenhallinta.fi 2015 c) 

Suunnittelun valmistelun yhteydessä, suunnittelun tarjouspyyntöasiakirjoissa tulee esittää 

selkeästi hankkeen kosteudenhallinnan tavoitteet, vaatimukset ja menettelytavat. Nämä 

käyvät ilmi esimerkiksi kosteudenhallintaselvityksestä, joka kuuluu 
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tarjouspyyntöasiakirjoihin. Tarjousneuvotteluissa on varmistettava, että tarjoaja on 

ottanut kosteudenhallintaan liittyvät asiat huomioon tarjouksessaan, ymmärtänyt ne ja 

kykenee noudattamaan esitettyjä menettelytapoja. Sopimuksessa on sitoutettava 

osapuolet esitettyihin menettelytapoihin ja määritellä, miten toimitaan 

laiminlyöntitilanteissa. Sopimuksessa on myös sitoutettava suunnittelijat laatimaan 

omalta osaltaan rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen. (Suomen Rakennusinsinöörien 

Liitto RIL ry 2020, s. 62, 191) Suunnittelun aikatauluttamisessa tulee ottaa huomioon 

tuotannon ja hankinnan aikataulut siten, että aikataulut sopisivat yhteen ja mukailisivat 

hankkeen kosteusteknistä toteutusta (Kosteudenhallinta.fi 2015 c). 

5.2.2 Rakennussuunnittelu ja kosteudenhallinta 

Rakennuttajan tehtävänä on osallistua aktiivisesti rakennuksen suunnitteluprosessiin, 

ohjata suunnittelua sekä varmistaa, että suunnittelussa huomioidaan hankkeelle asetetut 

kosteudenhallinnan laatutavoitteet ja laatuvaatimukset. Kosteudenhallinnan kannalta 

suunnittelun ohjauksessa tavoitellaan kosteusriskittömiä suunnitteluratkaisuja. 

Suunnittelun ohjauksessa tulee varmistaa, että suunnitelmiin sisällytetään 

kosteudenhallinnan kannalta olennaiset ja vaadittavat seikat. Rakennuttajan on annettava 

suunnittelijoille riittävät lähtötiedot, jotta suunnittelua voidaan toteuttaa asianmukaisesti. 

Rakennuttajan on myös kyettävä tekemään nopeita päätöksiä. Keskeistä on avoin 

tiedonkulku ja hyvä yhteistyö osapuolten välillä sekä nopea reagointi lähtötietotarpeisiin 

ja esille nouseviin ongelmiin. On myös hyvä varautua mahdollisiin, vasta 

rakentamisvaiheessa ilmi tuleviin suunnitelmien ristiriitaisuuksiin. 

Hankesuunnitteluvaiheen aikana laadittua kosteudenhallintaselvitystä täydennetään 

rakennussuunnitteluvaiheessa. Suunnitteluprosessin aikana on hyvä pitää palavereita, 

joihin voidaan mahdollisesti kutsua mukaan myös urakoitsija. Palavereissa voidaan 

esimerkiksi käydä läpi rakenteiden kosteusturvallista toteuttamista tai voidaan 

koordinoida tulevia töitä. (Kosteudenhallinta.fi 2015 k) 

Rakennussuunnitteluvaiheessa jatketaan hankesuunnitteluvaiheessa laadittua alustavaa 

riskiarviota. Riskiarvion tarkoituksena on tuoda esille rakennushankkeen riskialttiita 

kohtia ja luoda perusteet laadunvarmistustoimenpiteille. Rakennussuunnitteluvaiheessa 

tehtävän riskiarvion perusteella määritellään rakennushankkeen kosteustekninen 

vaativuus. Kosteusteknisen ja kosteudenhallinnan vaativuuden mukaisesti määräytyy 

rakennushankkeen kosteusriskiluokka. Kosteusriskiluokan määrittelyyn voi vaikuttaa 

myös mahdollisen kosteusvahingon aiheuttama seuraamusten taso. Kosteusriskiluokan 
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määrittelyllä saadaan rakennushankkeen osapuolet tietoisiksi hankkeen riskeistä, jolloin 

osapuolten on mahdollista kiinnittää riittävästi huomiota riskien selvittämiseen ja riskien 

hallintaan. Kosteusriskiluokan perusteella suoritetaan myös rakennuksen 

rakennusfysikaalinen suunnittelu. Kosteusriskiluokkia on kolme (1-3), joista 

kosteusriskiluokka 3 on vaativin. Kosteusriskiluokka vaikuttaa hankkeelle asetettavan 

kosteudenhallinnan menettelytason valintaan. Toinen kosteudenhallinnan menettelytason 

valintaan vaikuttava tekijä on rakennuttajan asettamat laatutavoitteet. 

Kosteudenhallinnan menettelytasoja ovat kosteudenhallinnan normaalimenettely ja 

kosteudenhallinnan tehostettu menettely. Näitä edellä mainittuja menettelytasoja on 

kuvattu tarkemmin teoksessa RIL 250-2020 Kosteudenhallinta ja homevaurioiden 

estäminen. (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry 2020, s. 31, 36-38, 62) 

Suunnitteluvaiheessa laaditaan myös riskianalyysi, joka sisältää kosteusteknisen 

riskianalyysin. Riskianalyysissa kuvataan ja tarkennetaan hankekohtaiset riskit liittyen 

esimerkiksi olosuhteisiin, rakennuksen osakokonaisuuksiin, rakennusosiin ja hankkeen 

vaiheisiin. Riskianalyysissa otetaan huomioon yleisiä sekä hankekohtaisia kriittisiä 

laatutekijöitä. Riskianalyysissa kuuluu myös tuoda esille esitettyjen riskien hallintaa. 

Riskianalyysin avulla havaittuja riskejä varten määritellään laadunvarmistustoimenpiteet. 

Kosteusteknisen riskianalyysin laatii yleensä rakennusfysiikan suunnittelusta vastaava 

henkilö. Kosteusteknisessä riskianalyysissa keskitytään hallitsemaan 

kosteusolosuhteisiin sekä sisäympäristöön vaikuttavia teknisiä seikkoja. Riskianalyysin 

avulla havaittujen riskien laadunvarmistustoimenpiteiden laajuus ja sisältö sekä 

riskianalyysin avulla havaitut hankkeen kosteudenhallinnan kannalta riskilliset vaiheet 

kirjataan selkeästi hankkeen asiakirjoihin, esimerkiksi kosteudenhallintaselvitykseen ja 

työmaan kosteudenhallintasuunnitelmaan. (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry 

2020, s. 31, 36-38) 

5.2.3 Rakentamisen valmistelu ja kosteudenhallinta 

Rakennuttaja saa vietyä rakennushankkeen kosteudenhallintaan liittyvät tavoitteet, 

vaatimukset, menettelytavat ja laadunvarmistustoimenpiteet rakentamisvaiheeseen 

liittämällä edellä mainittuihin seikkoihin liittyviä asiakirjoja rakennusurakan 

tarjouspyyntö- ja sopimusasiakirjoihin. Kosteudenhallintaan liittyvät tavoitteet, 

vaatimukset ja menettelytavat tulee kirjata selkeästi kosteudenhallintaselvitykseen 

tarjouspyyntövaiheessa, sillä kosteudenhallintaselvitys kuuluu urakan tarjouspyyntö- ja 

sopimusasiakirjoihin. (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry 2020, s. 62) 
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Tarjouspyyntöasiakirjoissa tulee asettaa kelpoisuusvaatimukset päätoteuttajan 

avainhenkilöille. Tarjouspyyntöasiakirjoihin tulee sisällyttää yksityiskohtainen 

laatimisohje työmaan kosteudenhallintasuunnitelmalle sekä ilmoittaa 

vähimmäisvaatimukset kaikkien työmaalla toimivien urakoitsijoiden 

kosteudenhallintasuunnitelmien laatimista ja sisältöä varten. Jos kyseessä on korjaus- tai 

muutosrakentaminen, niin kohteessa tehdyt kosteus- ja rakennustekniset kartoitukset ja 

tutkimukset tulee sisällyttää tarjouspyyntöasiakirjoihin, jotta niiden sisällöt voidaan ottaa 

huomioon tarjouksissa. (Kosteudenhallinta.fi 2015 i) Kun rakennuttaja on määritellyt 

tarjouspyyntöasiakirjoihin selkeät kosteudenhallinnan laatuvaatimukset ja 

vaativuustasot, rakennuttaja saa havainnollistettua kosteudenhallinnasta aiheutuvat 

kustannukset ja kosteudenhallinnan hyödyt (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry 

2020, s. 63). 

Tarjousneuvotteluissa on varmistettava, että tarjoaja on ottanut tarjouksessaan huomioon 

kosteudenhallintaan liittyvät asiat, ymmärtänyt ne ja kykenee noudattamaan 

kosteudenhallintaan liittyviä menettelytapoja (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL 

ry 2020, s. 62). 

Sopimuksen laadintavaiheessa on varmistettava, että kosteudenhallinnan vaatimukset ja 

menettelytavat ovat selkeästi kirjattuna sopimukseen tai sopimuksen liitteenä oleviin 

asiakirjoihin. Sopimukseen tulee kirjata osapuolten sitoutuminen esitettyihin 

menettelytapoihin, velvoitteet menettelytapojen viemisestä yksilötasolle, määritellä 

menettelytapojen valvontatoimenpiteet sekä määritellä toimenpiteet 

laiminlyöntitilanteissa. Sopimuksessa on myös sitoutettava päätoteuttaja laatimaan 

omalta osaltaan rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen. (Suomen Rakennusinsinöörien 

Liitto RIL ry 2020, s. 62, 191) 

Valitun päätoteuttajan on laadittava työmaan kosteudenhallintasuunnitelma. Työmaan 

kosteudenhallintasuunnitelma laaditaan rakennuttajan tekemän 

kosteudenhallintaselvityksen perusteella. Työmaan kosteudenhallintasuunnitelman on 

oltava valmis ennen rakentamisen aloittamista. Työmaan 

kosteudenhallintasuunnitelmassa kuvataan mitä toimenpiteitä työmaalla tehdään 

kosteudenhallinnan tavoitteiden saavuttamiseksi. Työmaan 

kosteudenhallintasuunnitelmassa on myös tuotava esille toimenpiteet ja vastuurajat 

tilannetta varten, jossa rakennustarvikkeita, rakennusosia tai rakenteita kastuu. Esille 
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tuotavia asioita ovat esimerkiksi kuivaustoimenpiteet, seurantamittauskäytännöt, 

reunaehdot kastuneiden rakenteiden tai tarvikkeiden kuivaamiselle ja jälleenkäytölle sekä 

rakennusosan tai rakenteen kastumisen seurauksesta koituvat taloudelliset vastuurajat. 

Työmaan kosteudenhallintasuunnitelmaa tulee päivittää tarpeen mukaan. Kaikki 

työmaalla toimivat urakoitsijat on velvoitettava laatimaan omat 

kosteudenhallintasuunnitelmansa sekä toimittamaan ne työmaan päätoteuttajalle. 

(Kosteudenhallinta.fi 2015 i) Rakennuttajan tai kosteudenhallintakoordinaattorin on 

käytävä läpi päätoteuttajan laatima työmaan kosteudenhallintasuunnitelma ja 

tarkastettava, että se on asianmukaisesti laadittu (Kosteudenhallinta.fi 2015 j). 

Rakennuttajan tai kosteudenhallintakoordinaattorin – yhteistyössä suunnittelijoiden 

kanssa – on perehdytettävä päätoteuttaja kosteudenhallinnan menettelytapoihin ja 

kosteudenhallintaan liittyviin suunnitelmiin (Kosteudenhallinta.fi 2015 g). Päätoteuttajan 

on otettava työmaan suunnittelussa ja organisoinnissa huomioon rakennuttajan 

ohjeistukset esimerkiksi sääsuojien käyttöön liittyen. Päätoteuttajan on hyväksytettävä 

rakennuttajalla kriittisten rakenteiden kuivumisaika-arviot sekä aikataulu kriittisten 

rakenteiden kuivumiselle. Päätoteuttajan on myös hyväksytettävä rakennuttajalla 

suunnitelmat liittyen työmaan olosuhteiden hallintaan kuten esimerkiksi 

sääsuojaussuunnitelma ja aluesuunnitelma, varastotilat, rakennustarvikkeiden 

varastoinnin aikainen kosteus- ja sääsuojaus sekä kosteusmittaussuunnitelma. 

(Kosteudenhallinta.fi 2015 i) 

Rakennuttaja on tehnyt hankesuunnitteluvaiheessa alustavan aikataulun rakentamiselle, 

jota voidaan tässä vaiheessa viimeistellä tarpeen mukaan. Alustavan aikataulun 

toteutusmahdollisuudet on tarkastettava osapuolten kesken rakentamisen 

valmisteluvaiheessa. Päätoteuttajan laatimassa aikataulussa tulee esittää rakentamisen 

kannalta tärkeimmät vaiheet ja kosteudenhallinnan kannalta olennaiset välitavoitteet. 

Päätoteuttajan laatimassa rakentamisen aikataulussa esitettäviä asioita ovat esimerkiksi 

kuivumisajat, teknisten tilojen asennusvalmiusajankohdat, lämmön päällekytkemisen 

ajankohta, toimintakokeiden suoritusten ajankohdat, koekäyttöjen alkamisajankohdat 

sekä eri työvaiheiden alkamiset, päättymiset ja suoritusjärjestykset. (Kosteudenhallinta.fi 

2015 h) Rakennuttaja voi edellyttää, että rakentamisen aikatauluun merkitään myös 

kosteusmittausten ajankohdat (Kosteudenhallinta.fi 2015 c). Kosteudenhallinnan 

kannalta olennaista on, että rakentamisen aikataulussa esitetään ajankohta, jolloin 

rakennuksen oma lämmitysjärjestelmä saadaan kytkettyä päälle. Rakennuksen oma 
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lämmitysjärjestelmä tulisi saada mahdollisimman nopeasti käyttöön. Rakennuksen 

vaipparakenteen ollessa tiivis, huonetiloihin pyritään saamaan noin + 20 oC lämpötila ja 

alle 50 % ilman suhteellinen kosteus. Näin luotaisiin hyvät olosuhteet kuivumiselle sekä 

kosteuden poistumiselle. Lämmittämällä huonetiloja ja rakenteita ehkäistään 

kosteusvaurioita ja kuivatetaan rakenteita pinnoituksia varten. (Kosteudenhallinta.fi 2015 

h) Ennen eri rakennusvaiheiden alkamista, työmaalla voidaan järjestää 

aikataulusuunnittelupalavereita, joissa varmistetaan, että kyseiseen rakennusvaiheeseen 

kuuluvien työtehtävien edellytykset ovat kunnossa ja kosteudenhallinnan toimenpiteet 

(esimerkiksi suojaukset, mittaukset, tarkistukset) on ajoitettu oikein hankkeen muut 

tehtävät huomioon ottaen (Kosteudenhallinta.fi 2015 c). 

5.2.4 Rakentaminen ja kosteudenhallinta 

Rakennuttajan on huolehdittava siitä, että rakentamista valvotaan asianmukaisesti ja että 

rakennustyömaalla pidetään rakennustyön tarkastusasiakirjaa, johon rakennusvaiheiden 

vastuuhenkilöt ja työvaiheiden tarkastajat merkitsevät tekemänsä tarkastukset. 

Rakennustyöt on tarkastettava ja todennettava sekä on varmistettava, että käytettävät 

rakennusmateriaalit täyttävät kelpoisuusvaatimukset. (Kosteudenhallinta.fi 2015 a) 

Rakennuttajan on valvottava, että rakentamisessa saavutetaan kosteudenhallinnalle 

asetetut tavoitteet ja vaatimukset. Jotta rakennuttajan järjestämä valvonta olisi tehokasta, 

rakennuttajan on suositeltavaa laatia valvontasuunnitelma. Rakennuttajan järjestämän 

valvonnan suorittavat ammattitaitoiset valvojat ja tarkastajat. Myös 

rakennusvalvontaviranomainen valvoo, että rakentamisessa noudatetaan rakentamista 

koskevia säädöksiä ja ohjeita. (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry 2020, s. 63) 

Rakennuttaja, tai kosteudenhallinnan menettelytasosta (normaali tai tehostettu) riippuen 

myös rakennusvalvontaviranomainen, valvoo kosteudenhallinnan suunnitelmien 

toteutumista rakentamisessa sekä rakennuksen terveellisyyden kannalta olennaisten 

tavoitteiden ja vaatimusten saavuttamista ja todentamista. Näiden seikkojen valvonta 

tapahtuu rakennusluvassa määrättyjen rakennustyönaikaisten katselmusten yhteydessä tai 

erillisten, ainoastaan kosteudenhallintaan liittyvien työmaakäyntien yhteydessä. 

(Kosteudenhallinta.fi 2015 j) 

Rakentamisen ollessa valmista vähäisiä viimeistelytöitä lukuun ottamatta, kohteessa 

pidetään vastaanottotarkastus. Vastaanottotarkastuksessa on varmistettava ja osoitettava, 
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että rakennus on terveellinen ja että rakennuksen tekniset järjestelmät toimivat 

suunnitellusti sekä terveellisesti rakennuksen käytön aikana. Kosteudenhallinnan 

kannalta tärkeää on tarkastaa rakennus- ja taloteknisten kriittisten laatutekijöiden 

sopimuksenmukaisuus. Vastaanottotarkastuksessa todetaan sopimuksesta poikkeavat 

toteutukset sekä rakennuksen viat ja puutteet. Tarkastuksessa sovitaan myös näiden 

korjaamisesta. Vastaanottotarkastuksesta laaditaan pöytäkirja, johon kirjataan 

tarkastuksessa läpikäydyt ja sovitut asiat. Rakennuttajan on suositeltavaa ottaa valvojat 

sekä muut mahdolliset asiantuntijat mukaan vastaanottotarkastukseen. 

Vastaanottotarkastuksen yhteydessä myös rakennuksen ylläpidosta vastaava huoltoyhtiö 

tekee oman tarkastuksena rakennukseen, ellei kyseinen huoltoyhtiö ole tehnyt tarkastusta 

jo aiemmassa vaiheessa. Rakennuksen vastaanoton yhteydessä päätoteuttajan on 

luovutettava rakennuttajalle urakkaan liittyvät loppudokumentit, kuten esimerkiksi 

viranomaisasiakirjat, rakennuslupa-asiakirjat, takuutodistukset sekä materiaalien, 

rakenteiden ja koneellisten järjestelmien käyttö- ja huolto-ohjeet. Vastaanoton yhteydessä 

myös suunnittelijoiden ja mahdollisten muiden osapuolten on luovutettava 

rakennuttajalle tarvittavat loppudokumentit. Viranomaistarkastusten on oltava 

hyväksytysti tehty ennen kuin rakennus voidaan vastaanottaa. (Suomen 

Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry 2020, s. 63, 180-181) 

5.2.5 Käyttöönotto ja kosteudenhallinta 

Rakennuttajan on huolehdittava siitä, että käyttöönottoon liittyvät tehtävät suoritetaan 

asianmukaisesti ja että kaikki osapuolet hoitavat heille kuuluvat velvollisuutensa sovitun 

mukaisesti (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry 2020, s. 181). 

Rakennuksen luovutuksen yhteydessä, rakennuksen tuleville käyttäjille ja rakennuksen 

ylläpidosta vastaavalle huoltohenkilökunnalle järjestetään käytönopastus. 

Käytönopastukseen osallistuvat myös kosteudenhallintakoordinaattori, LVI-

suunnittelija, päätoteuttaja sekä mahdollisesti suunnittelijat. Käytönopastuksessa 

tutustutetaan rakennuksen käyttäjät ja huoltohenkilökunta rakennukseen sekä niihin 

toimenpiteisiin, joita vaaditaan rakennuksen asianmukaiseen ylläpitoon. Käyttäjien ja 

huoltohenkilökunnan tietoisuuteen tuodaan suurimmat käytönaikaiset riskit, laitteiden ja 

järjestelmien toiminta sekä tarvittavat huoltotoimenpiteet liittyen rakennukseen, 

rakenteisiin, laitteisiin ja järjestelmiin. (Kosteudenhallinta.fi 2015 f) 

Käyttöönottovaiheessa kosteudenhallinnan kannalta olennaisia asioita ovat ylläpitoon ja 

huoltoon liittyvät toimenpiteet. Rakennuksen käyttäjiä ja huoltohenkilökuntaa on 
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opastettava rakennuksen kosteudenhallinnan kannalta tärkeistä asioista, joita ovat 

esimerkiksi salaojien, vesikaton, julkisivujen ja LVI-järjestelmien toimivuus. Tärkeää on 

tuoda esille rakennukselle erityiset ominaisuudet, kuten esimerkiksi maapohja, 

pihaolosuhteet, katto- tai julkisivurakenteet sekä poikkeukselliset kosteusrasitukset, jotka 

vaativat kosteudenhallintaan liittyen enemmän huomiota. Lisäksi käyttäjille ja 

huoltohenkilökunnalle on opastettava oikeat siivoustavat. (Suomen Rakennusinsinöörien 

Liitto RIL ry 2020, s. 181) 

Rakennuttajan vastuulla on huolehtia siitä, että rakennukselle laaditaan käyttö- ja huolto-

ohje. Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen laativat urakoitsijat ja suunnittelijat, kunhan 

käyttö- ja huolto-ohjeen laatiminen on sisällytetty suunnittelun sekä urakan 

tarjouspyyntö- ja sopimusasiakirjoihin. Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje toimii 

tärkeänä oppaana rakennuksen käyttäjille ja rakennusta ylläpitävälle taholle. 

Rakennuksen käyttäjille ja huoltohenkilökunnalle järjestetään myös käyttökoulutus, 

varsinkin laitteiden ja järjestelmien osalta. Käyttökoulutuksen pitäminen voidaan antaa 

esimerkiksi urakoitsijan, suunnittelijan tai tuoteosatoimittajan tehtäväksi. (Suomen 

Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry 2020, s. 181, 191) 

5.2.6 Takuuaika ja kosteudenhallinta 

Takuuaikana kerätään rakennuksen käyttäjiltä tiedot takuuaikaisista puutteista ja muista 

havainnoista sekä korjautetaan havaitut, rakennuksen käyttöä haittaavat viat. 

Takuuaikana järjestetään tarvittavat tarkastukset valmisteluineen, kokouksineen ja 

jälkitarkastuksineen. Näitä tarkastuksia ovat esimerkiksi takuuajan välitarkastukset ja 

takuuajan päättyessä järjestettävä takuutarkastus. (RT 10-11107, Hankkeen johtamisen ja 

rakennuttamisen tehtäväluettelo HJR12, s. 31) 
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6 YHTEENVETO 

Kosteudenhallintaan on alettu nykypäivänä kiinnittämään enemmän huomiota 

rakennusalalla. Tähän viittaa esimerkiksi Ympäristöministeriön asetus rakennusten 

kosteusteknisestä toimivuudesta 782/2017, joka astui voimaan 1.1.2018. 

Kosteudenhallinnalla voidaan ennaltaehkäistä rakenteellisia, terveydellisiä ja 

taloudellisia haittoja. Varsinkin terveydellisten haittojen ennaltaehkäisy on tärkeää, sillä 

terveydellisistä haitoista aiheutuvat rakennuksen käyttäjien terveysongelmien lisäksi 

merkittävät taloudelliset haitat sekä yksilöille, että yhteiskunnalle. 

Kosteudenhallintaa ohjataan lakien, asetusten, määräysten ja viranomaisohjeiden avulla 

ja täten kosteudenhallinta on välttämätöntä rakennushankkeessa, mikä on tietenkin hyvä 

asia. Varsinkin rakennuttajan kannalta näiden säädösten ja ohjeistusten noudattaminen on 

tärkeää, sillä rakennuttajalla on lain mukaan rakennushankkeen huolehtimisvelvollisuus, 

joka velvoittaa rakennuttajan huolehtimaan siitä, että rakennus rakennetaan rakentamista 

koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Rakennuttajan on 

myös huolehdittava, että hankkeen lopputuloksena saatava rakennus on terveellinen ja 

turvallinen. 

Rakennuttaja luo edellytykset rakennushankkeen kosteudenhallinnalle ja 

kosteusteknisesti oikein toimivalle rakennukselle aktiivisella, huolellisella ja 

asianmukaisella työskentelyllä asiantuntijoita apunaan käyttäen. Rakennushankkeen 

lähtötietojen selvitys sekä hankesuunnittelu- ja rakennussuunnitteluvaiheessa laadittava 

riskiarvio ovat hankkeen kosteudenhallinnan kulmakivet. Myös kosteudenhallintaselvitys 

on yksi hankkeen kosteudenhallinnan kantavista pilareista. Rakennuttajan ei ole 

kannattavaa tavoitella vähäisiä kustannushyötyjä tinkimällä kosteudenhallinnasta 

missään hankkeen vaiheessa, sillä pitkällä aikavälillä tarkasteltuna kustannukset tulevat 

olemaan suuremmat, jos kosteudenhallinnasta tingitään. 
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