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TÄMÄNHETKINEN TILANNE

• Käytännölliset ja tarkat yleiset ohjeet  2007 - 2010 - 2013

•Materiaalivalmistajien ja suunnittelijoiden tiedoissa puutteita

• Kosteudenhallintaan panostaminen kasvanut
–Mittausten määrä kasvanut

–Mittausten keskimääräinen taso noussut (SRKM ja PKM)

–Uusia mittalaitteita kehitellään

• Kuivempaa, mutta edelleen epäonnistuukin (murto-osa)

• pH
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Rakennuslehti 1.3.2019

Rakennuslehti 21.12.2018

Entäpä Ruotsi ja Norja?



YM ASETUS RAKENNUSTEN KOSTEUS-
TEKNISESTÄ TOIMIVUUDESTA (782/2017)

• §5: Rakennuskosteuden on voitava poistua haittaa aiheuttamatta

• §11: Rakennustuotteiden ominaisuuksien on vastattava suunnitelmissa 
esitettyjä vaatimuksia

• §11: Rakennustuotteen on kestettävä asentamisen sekä asennus- ja 
käyttöolosuhteiden aiheuttamat rasitukset 

• §15: Huolehdittava, että rakennuskosteuden kuivumisaste mahdollistaa 
rakenteiden peittämisen kuivumista hidastavalla ainekerroksella 

• §15: Huolehdittava kosteusmittauksin rakenteiden asianmukaisesta 
kosteuspitoisuudesta seuraavaan työvaiheeseen siirtymistä varten
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POSITIIVISIA KOKEMUKSIA

• Yleensä 2 mittaussyvyyttä = kosteusjakaumaa                           
arvioidaan oikeasti

• Tasoitteen kosteuden huomiointi

• Mittausmäärät kasvaneet

• Mittausepätarkkuutta kompensoidaan raja-arvoja laskemalla

• Viiltomittaus ja erisyvyyksien mittaus = vesihöyrynläpäisevyystietoa

• Sovellettuja mittaussyvyyksiä ja raja-arvoja käytetään 
menestyksekkäästi

• Tasoitteella lisäturvaa jo 20 v.
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Esimerkki tapauskohtaisista päällystysrajoista

Esimerkki käytännön vesihöyrynläpäisytestistä 

Alustaan liimattu 

yhtenäinen matto



HUONOJA KOKEMUKSIA / VIRHEITÄ

• Mittauskohdan edustavuus unohdetaan

• Päällysteet tiivistyneet ja rakennevahvuudet kasvaneet
– Vääriä mittaussyvyyksiä

– Ihmetellään, kun kaikki mahdolliset rakenteet eivät yleisissä ohjeissa

• Raja-arvoja ei tulkita suunnittelussa

• Mittaustarkkuutta ei arvioida oikein ennen eikä jälkeen

• Ongelmaselvityksissä annetaan painoarvoa väärille asioille
– Kosteus syvällä

– VOC-pitoisuus vain rakenteessa (pelkkä bulk-näyte) 
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TARKENNETTAVAA

• Mittaustarkkuuden huomiointi ml. monitorointianturit

• Mittauskohtien valintakriteerit ja edustavuus

• Mittaussyvyyksien tarkempi valinta huomioiden kaikki 
rakenteet ja päällysteiden ominaisuudet

• Materiaalien ja materiaalikombinaatioiden 
ominaisuudet sekä vaatimukset käyttöön

• Ylipaksujen tasoitteiden lisäturva ja 
tarkoituksenmukainen käyttö

• Lattialämmityksen huomiointi

• Valmiin rakenteen korjaustarpeen arviointi
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TARKENNUSTARPEEN ON TODENNUT

• Ympäristöministeriö

• Sosiaali- ja Terveysministeriö

• Sisäilmayhdistys

•Rakennusteollisuus

• Betoniyhdistys

• Lattian- ja Seinänpäällysteliitto

TARKOITUKSENMUKAINEN TOIMINTA ON KAIKKIEN ETU 
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Terveet tilat 2028 - ohjelma


