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• Kosteusteknisen toimivuuden ja kosteudenhallinnan kannalta kriittiset 

asiat on pystyttävä tunnistamaan riittävän varhaisessa vaiheessa

• Tilaajan määrittelemät laatutavoitteet voivat kustannuspaineissa 

"unohtua" hankkeen edetessä

• Konkretisoida olemassa olevia ohjeita kosteudenhallinnan ja Terve 

talo -toteutuksen osalta

• Luoda toimintamalli kosteudenhallinnan ohjausta varten koko 

rakennushankkeen ajaksi

• KOKONAISUUDEN HALLINTA

TAUSTAA JA TAVOITTEET



KOSTEUDENHALLINTAA KOSKEVAN OHJEISTUKSEN HISTORIAA

1970-luku, 

RakMK C2

• rakenteisiin 
kerääntyvä kosteus 
ja sen poistaminen 
ei saa aiheuttaa 
kohtuutonta 
haittaa rakenteille 
tai rakennuksessa 
olijoille

1980-luku,     

RIL 107

• hyvin usein kos-
teuden vaikutus 
rakenteisiin on 
pelkästään 
esteettinen

• betonin kosteus 
kehotettiin 
mitattavaksi ennen 
lattianpäällysteiden 
asennusta

1990-luku, 

RakMK C2

• rakennusosat on 
suojattava haital-
liselta kastumi-
selta rakentamisen 
aikana. 

• rakennuskosteu-
den on annettava 
kuivua tai raken-
teita on kuivatet-
tava riittävästi 
ennen niiden 
päällystämistä.

2000-luku,     

RIL 107

• homeen haju- ja 
terveydellisten 
haittojen 
mainitseminen 
(kaasumaisten 
emissioiden 
liiallinen pääsy 
sisäilmaan)



1. Ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä, 15§

• kosteudenhallintasuunnitelma tulee olla laadittuna kaikesta luvanvaraisesta 
rakennustyöstä

• tieto toimenpiteistä, joilla rakennusaineet ja –tuotteet sekä rakennusosat suojataan 
sään aiheuttamilta tai työmaan olosuhteista johtuvilta haittavaikutuksilta sekä

• tieto toimenpiteistä, joilla rakennusaineiden ja –tuotteiden sekä rakennusosien 
kosteudensuojaus toteutetaan ja rakenteiden kuivuminen varmistetaan

2. Rakennusvalvontaviranomaiset ovat alkaneet edellyttää kosteudenhallintaselvitystä 
lupahakemuksen liitteeksi

3. Kosteusteknistä suunnittelua koskeva määräys on uudistumassa (RakMK C2)

4. Betonirakenteiden kosteusmittauksista on olemassa riittävä ohjeistus

KOSTEUDENHALLINTAA KOSKEVAN OHJEISTUKSEN NYKYTILANNE
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• Rakennuksen laajuustiedot

• kerrosala 37 850 kem2

• bruttoala noin 47 700 brm2

• tilavuus noin 229 000 m3

• Kahdeksan kerrosta, kellarikerros ja 
IV-konehuone vesikatolla

• Suunnittelu alkoi syksyllä 2013

• Projektinjohtourakoitsija valittiin 
kesällä 2014

• Perustustyöt alkoivat huhtikuussa 
2015

• Rakennus toteutetaan lohkoittain

UUSI LASTENSAIRAALA 2017



• Rakennesuunnittelutehtäviin sisältyy 
kosteudenhallintasuunnittelu

• Suunnitelmia ja työmaatoteutusta mietitty 
poikkeuksellisen tiiviissä yhteistyössä 
suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kesken 

• Rakennuslupahakemuksen liitteeksi laadittiin 
kosteudenhallintaa koskeva selvitys

• Erilliset Terve Talo-kokoukset noin 2 kk välein

• Hitaasti kuivuvat paksut pilarilaatat välipohjissa

• Korkeat kaupunkikuvalliset vaatimukset

• Runsaasti käännettyjä kattoja, joiden alapuolel-
la sairaalan toiminnan kannalta tärkeitä tiloja 

• Elementtirakenteiset kylpyhuoneet

UUSI LASTENSAIRAALA 2017, ERITYISPIIRTEITÄ



• Betonirakenteiden kuivumisaika-arviot 
(rakennuslupahakemuksen liitteessä)

• Rakennusosakohtainen riskitarkastelu

• Ulkoseinäelementit (ikkunat valmiina, ulkokuoren 
saumaus) => vaippa sadeveden- ja 
lämmönpitäväksi kerralla

• Lohkojen rajoille lämmöneristetty suojaseinä, 
kuivumisolosuhteiden hallinta

• Käännetyt vesikatot tehdään huputettuina

• Betonivalujen kuivumisen seurantamittaukset 
rakenteisiin asennettujen antureiden avulla sekä 
rakentamisen että käytön aikana

• Betonirakenteiden päällystettävyysmittaukset 
näytepala- ja porareikämenetelmillä

KUIVUMISOLOSUHTEIDEN HALLINTA



• Vasta aivan 1990-luvun lopussa alettiin ymmärtää kosteuden aiheuttavan mikrobiologisia 
ja kemiallisia vaurioita ja että näillä voi olla vaikutusta sisäilman laatuun

• Tilaajan hankkeen alussa asettamat kosteudenhallintaa koskevat tavoitteet ja 
vaatimukset ”unohtuvat” hankkeen aikana eli kokonaisuuden hallinta on vaillinaista

• Uusi ympäristöministeriön asetus velvoittaa laatimaan kosteudenhallintasuunnitelman

• Uusi Lastensairaala 2017 -hankkeessa kosteudenhallintasuunnittelu oli määritelty omaksi 
suunnittelutehtäväkseen => korostettu asian merkitystä jo suunnittelijoita valittaessa

• ULS 2017-hankkeessa suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden sitoutuminen kosteuden-
hallintaan on ollut kiitettävää => vaatimukset täyttäviä ja toteuttamiskelpoisia ratkaisuja 
on etsitty yhdessä

POHDINTAA



KIITOS


