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Esityksen sisältö

• Mitä, kenelle, miksi, milloin?

• Miten? – Käytännön järjestelyt

• Esimerkkejä sisällöstä

– rakennusfysiikasta

– Rakennustyömaan kosteudenhallinnasta ja 

yleisimmistä kosteusriskeistä

• Hankkeen jatko
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Mitä, 

miksi,

kenelle?

• TAVOITE:  Parempaa asennetta, osaamista 

ja laatua rakennustyömaan toteutusportaalle 

• TARKOITUS: Perehdytystä rakennusfysiikan, 

kosteudenhallinnan ja sisäilman näkökulmista

• KAIKILLE - ei ainoastaan erikoisosaajille!

18.11.2016 4

Kosteudenhallintakortti
rakennustyöntekijälle



Kosteudenhallintakoulutus rakennustyöntekijöille

Miten?

• Samoin kuin työturvallisuuskortti

– Voimassa 5v (alustavasti)
• Pilotointivaiheen kortti voimassa vain 2v 

(koulutusmateriaalin kehittäminen)

– Kohdekohtaisten erityispiirteiden perehdytys 
edelleen työmaan harteilla (käytännön syistä)
• Koulutusmateriaalissa mukana kuitenkin esimerkkejä 

yleisistä ongelmakohdista

• Koulutuksen toivotaan kehittävän yleistä ilmapiiriä 
kosteudenhallinnan huomioimisesta työmailla

• Erityispiirteiden huomiointiin voidaan kehittää 
toimintamalleja myöhemmin?
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Koulutus vahvistunut 

yksipäiväiseksi

• Äänestys verkostopajassa 15.6.:

Koulutus pitäisi järjestää

a) Yksipäiväisenä 70,59 % (36/51)

b) Kaksipäiväisenä 29,41 % (15/51)

c) Ei ollenkaan, täysin hyödytön koulutus 0,00 

% 
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Haaste: Aliurakoitsijoiden 

kouluttaminen

• Piloteissa hyväksytään, että kaikkia ei saada 

yhtä aikaa koulutukseen

• Myöhemmin koulutus on tarkoitus saada 

rullaamaan yhtä sujuvasti kuin 

työturvallisuuskorttikoulutukset

• Pilottivaiheen jälkeen tilaajien tulisi asettaa 

velvoite, että kaikki on koulutettava



Käytäntöjä

• Koulutusmateriaalina pyritään käyttämään 
mahdollisimman paljon muualla tuotettua 
aineistoa
– BUILD UP Skills – motiva.fi (valmiiksi 5 kielellä)

– Kuivaketju10.fi

– Lisäksi muita lähteitä sekä itse tuotettua aineistoa

• Koulutukseen käytetään mahdollisimman paljon 
kuvia (pilottikoulutukset suomeksi, myöhemmin 
myös muilla kielillä)

• Rateko kouluttaa kouluttajat
– Pilottivaiheessa kouluttajat työryhmän sisältä
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Kustannus vs. säästö?

• Kouluttajan palkkio mitätön urakan 

kokonaisbudjetissa

• Koulutuspäivä on pois osallistujien muusta 

työstä (merkittävämpi kustannus)

• TOISAALTA yhdenkin virheen välttäminen voi 

säästää koko henkilöstön kouluttamiseen 

käytetyn rahasumman 
(ja pelastaa tulevan käyttäjän sairastumiselta)
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Sisällön pääpiirteet

• Johdanto, aiheeseen herättelevä esimerkki (uutisista)mistä kyse,miksi?

• ¼ yleistä teoriaa, rakennusfysiikkaa
– Suhteellinen kosteus (RH,%) vs absoluuttinen kosteus (g), 

kyllästyskosteus (kastepiste&kondenssi)

• ¼ työmaan kosteudenhallinta
– Suojaaminen, kuivattaminen ja kuivanapito

• ¼ Case-esimerkkejä ja niiden vaikutuksia
– Esim syy-seuraus vuotavasta vesiletkustamahdollinen

homevaurioterveydellinen altistumisriski (ilmayhteys&alipaine)

• ¼ tentti & oikeiden vastausten läpikäyminen
– Lisätehtävä ryhmätyönä on pohtia oman työmaan 3-5 

keskeisintä kosteudenhallintaan liittyvää riskiä (tai työmaalla 
noudatettavaa pelisääntöä)

• Motivointi osa kaikkia em. kohtia

Kastuminen/

kosteuslähteet



Rakennusfysiikan 

tärkeimmät perusteet esim.

• Kosteuden siirtymismuodot
– Konvektio (kosteus kulkeutuu ilmavirtojen mukana)

• Ilmansulku, ilmanvuotoreitit umpeen!
Tiiveys ja detaljit tärkeitä, reiät (läpiviennit) ja liitokset

– Vesihöyryn diffuusio rakenteen läpi
• Suuremmasta vesihöyrypitoisuudesta pienempään

• Yleensä sisältä ulos (pl. Maanvastaiset rakenteet)

Sen takia höyrynsulkumuovi lämpimällä puolella

– Kapilaarivirtaus (yleensä maaperästä)
• Kapilaarikatko, kosteudeneristys

– Paineenalainen &painovoimainen siirtyminen (vuodot)
• Sadevesi (valuminen, tuulella myös ylöspäin seinää pitkin)

• Vedenpaineeneristys vs vedeneristys, vikasietoisuus (tuuletus)
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Ei opeteta ketään 

tekemään työtään, mutta 

koulutetaan ymmärrystä 

siitä miksi asiat tehdään 

niin kuin on suunniteltu
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Kuvat: BUILD UP Skills

http://www.motiva.fi/files/11193/Energiatehokkaan_rakentamisen_tyomaaopas.pdf



Työmaan kosteudenhallinta

• Varastoiminen, materiaalien säilyttäminen 
työmaalla

– Materiaalit ei saa kastua varastoinnin aikana

– Säilytys irti maasta, samoin irti 
betonirakenteista
• Eivät saa estää rakenteiden kuivumista (holvilla)

• Ovi- ja ikkuna-aukot suojattava (sade & lumi)

• Sääsuojat ja olosuhdehallinta (ymmärrettävä 
kuivumisen edellytykset (ilman RH) )
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Kuivaketju10.fi (Oulu)

-työmaan näkökulmasta
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Koulutuksen pääpaino niissä asioissa mihin 

jokainen työntekijä voi toiminnallaan 

vaikuttaa



BUILD UP Skills: Korjausrakentaminen
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Case esimerkeissä

• Mitä kosteus voi aiheuttaa

– Konkreettiset vaikutukset 
• Irrottaa pintoja, aiheuttaa päästöjä

– Ja niiden seuraamukset
• Kustannukset

• Terveydellinen merkitys (rakentajan huolimattomuuden 
seurauksena käyttäjä voi sairastua vasta vuosien 
jälkeenkin)

• Jokainen hoitaa oman osansa kunnolla, koko 
ketju on vain niin vahva kuin sen heikoin lenkki 
(suunnittelu, toteutus, asennukset, ylläpito yms)
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Oppimateriaali

• Tulostettava pdf-vihko
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Hankkeen jatko

• Työryhmän seuraava kokous 19.12.2016

– Asiasta kiinnostuneet, erityisesti tilaajat, voi 
ilmoittautua mukaan ;)

• Pilotointi 2017

• Pilotoinnin tulokset sisäilmastoseminaarissa 
2018?

• Yleiseksi käytännöksi? 2018->

• Itsestäänselvyydeksi parin vuosikymmenen 
päästä?? 
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KIITOS!

Kommentteja tai kysymyksiä?
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