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Kukaan ei (kai) tilaa, suunnittele, toteuta, 
käyttöönota tai valvo rakennushanketta, jonka 
tavoitteena on märkä talo???

• Kuivaketju10 on helpoin tie vähentää merkittävästi kosteusvaurioiden 
riskiä!

• Kuivaketju10 on helpoin tapa varmistaa, että ketjuun ei jää heikkoja 
lenkkejä!

• Kuivaketju10 on helpoin tie täyttää viranomaisten nykyiset (ja tulevat) 
vaatimukset!



▪Kuivaketju10:n taustaa – (sananen säädöksistä)

▪Kuivaketju10 luontevaksi osaksi rakennushankkeita 
– toimintamalli eri toimijoiden näkökulmasta

▪Pilottien kokemuksia (Pitkin koulutusta)





Maankäyttö- ja rakennuslaki



Maankäyttö- ja rakennuslain muutokset taustalla

MRL I
1.1.2013->
(MRL 117 §, 117 

a-g §)

MRL II
1.9.2014->

(suunn. ja 
työnjoht. 

kelpoisuudet, 
suunn.teht. 
vaativuus)

Asetukset
2013-2017

(VNa + YMa; 
vaatimukset, 
kelpoisuudet)

YM:n ohjeet
(suositukset)

Suomen rakentamis-
määräyskokoelma

Rakentamismääräyskokoelmaan 
kootaan alalle helppolukuisessa 

muodossa kutakin nykyistä 
määräyskokoelman osaa vastaavasti 

asianomainen MRL-säännös
olennaisista teknisistä vaatimuksista, 

asiaa koskeva asetus sekä siihen 
liittyvät ohjeet.

www.ym.fi/rakentamismaaraykset

Muiden valtion 
viranomaisten 

antamat 
rakentamista 

koskevat 
säädökset



Asetusten ulkonäkö muuttuu

Katja Outinen

Vanhat määräykset 
ja ohjeet
- määräyksiä
- ohjeita
- selostuksia 

Uusi asetus
- vain velvoittavia 

säännöksiä



Rakennushankkeen kosteudenhallintaselvityk-
sen laatiminen ja sisältö (12 §) (luonnos 21.7.2017) 

• Pääsuunnittelijan on huolehdittava rakennushankkeen 
kosteudenhallintaselvityksen laatimisesta. 

• Rakennushankkeen kosteudenhallintaselvitykseen on 
sisällyttävä hankkeen yleistiedot, vaatimukset 
kosteudenhallinnalle hankkeen eri vaiheissa, 
toimenpiteet ja menettelyt kosteudenhallinnan 
vaatimusten varmentamiseen sekä 
kosteudenhallinnan henkilöresurssit. 

• Rakennushankkeen kosteudenhallintaselvitykseen on 
sisällyttävä myös tieto hankkeen kosteudenhallinnan 
valvonnasta vastaavasta henkilöstä. 
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• Vastaavan työnjohtajan on huolehdittava työmaan 
kosteudenhallintasuunnitelman laatimisesta 
rakennushankkeen kosteudenhallintaselvitykseen 
pohjautuen. 

• Työmaan kosteudenhallintasuunnitelman sisältöön 
sovelletaan rakentamisen suunnitelmista ja 
selvityksistä annetun ympäristöministeriön asetuksen 
(216/2015) 15 §:ää. 

• Sen lisäksi työmaan kosteudenhallintasuunnitelmaan 
on sisällyttävä tiedot rakennustyömaan 
kosteudenhallinnasta vastaavista rakennusvaiheen 
vastuuhenkilöistä. 

Työmaan kosteudenhallintasuunnitelman 
laatiminen ja sisältö (13 §) (luonnos 21.7.2017) 
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Miksi Kuivaketju10:ä tarvitaan

• Liikaa kosteus- ja homevaurioituneita rakennuksia

• Valtaisat, jopa miljardiluokan vuosittaiset kustannukset, joista iso 
osa tulee SOTEn puolelta

• Tulevat ja osin nykyiset viranomaisasetukset nostavat vaatimustasoa



Kuivaketju10:n taustat

▪ Vuonna -15 alettiin kehittämään koko rakennusprosessin kosteudenhallinnan 
toimintamallia.

▪ Perusperiaatteiden linjaamisen jälkeen kehitystyössä olivat mukana mm:
▪ Rakennusalan toimijat (tilaajat, suunnittelija, urakoitsijat, säädön ja 

mittauksen ammattilaiset, huoltohenkilökunta ja käyttäjät)
▪ Rakennusalan järjestöt (RTY, RAKLI, SKOL, RT ja RALA)
▪ Useat rakennusvalvonnat
▪ Pilottihankkeita

▪ Järjestettiin workshoppeja ja useita seminaareja

▪ Kaksi laajaa lausuntokierrosta



Kuivaketju10:n pääteesit





Kuivaketju10-toimintamalli

▪ Toimintamallin käyttö pohjautuu ohjekortteihin tai sähköiseen 
verkkopalveluun

▪ Pohjimmiltaan kyse laadukkaan rakentamisen prosessista, jonka 
tilaaja ottaa hankkeessa käyttöön

▪ Ei voi ostaa mistään -> Malli on ilmainen!

▪ Materiaali saatavissa www.kuivaketju10.fi ja kk10.rala.fi

http://www.kuivaketju10.fi/
kk10.rala.fi






Kuivaketju10 luontevaksi osaksi 
rakennushankkeita
Mikä on Kuivaketju10-toimintamalli



Tilaamisvaihe
Tilaaminen on tärkein vaihe sitä saa mitä 
tilaa!



Hyödyt tilaajalle

• Perinteinen tilaaja:

• Pilottihankkeen tilaajan kommentti: ”Kun tilaaja on vastaanottanut rakennuksen, hän 
yleensä vastaa siitä seuraavat 50-100 vuotta”

• Onko Kuivaketju10:n kustannusvaikutukset jo rakennushankkeen aikana +-0?
• Entä elinkaarikustannukset?

• Perustajaurakoitsija:

• Markkinahyöty ja maineen kehittyminen?

• Takuutöiden määrä?

• Molempien osalta on helpompi ottaa käyttöön valmis malli kuin kehittää oma









Kosteuskoordinaattori







Vastaavan työnjohtotehtävän 
vaativuusluokka

Poikkeuksellisen vaativa

Vaativa

Tavanomainen

Koordinaattorilta vaadittava FISEn
valvojapätevyys

Ylivalvoja

RAVS

Rakennusvalvoja

RAV

Paikallisvalvoja









Huomioita koordinaattorin tehtävästä
• Tulee olla riittävä tilaajan mandaatti tehtävän hoitamiseen

• Tärkein tehtävä varmistaa, että muut hoitavat tonttinsa kunnolla - yhteistyössä

• Ei vähennä tai muuta muiden lakisääteisiä vastuita

• Voi olla eri henkilö hankkeen eri vaiheissa – joskus suositeltavaakin

• Tehtävät voivat olla hankkeessa laajempia ja osaaminen kovempaa kuin Kk10:ssä 
määritelty ”minimi”



Riskilista ja todentamisohje













Huomioita Kuivaketju10-riskilistasta

• Lähtötaso, jota tulee hankekohtaisesti tarkentaa 

• Saa lisätä, ei vähentää

• ”Todentamisohjeessa” eniten tarkennettavaa

• Suunnittelijoiden tulee tuottaa hankekohtainen tarkennettu riskilista



Suunnitteluvaihe









Hyödyt suunnittelijoille

Riittävästi aikaa suunnitella kunnolla!

Kattavat tsekkilistat!



Työmaatoteutus











Hyödyt urakoitsijalle

• Laajasti detaljisuunnittelua

• Riskipaikat tunnistettu ennakkoon

• Suunnittelun ja työmaatoteutuksen yhteistyön lisääntyminen

• Selusta turvattu -> riskipaikkojen onnistunut toteutus dokumentoitu



Käyttöönotto









Käyttöönottovaiheen yhteenveto

•Riittävästi aikaa käyttöönotolle

•Säädetään ja mitataan



Käyttö









Yhteenveto käytöstä ja ylläpidosta

•Prosessi rakennuksen käytön ajalle on laadittu -> 
tarvitsee vielä lisää konkretiaa

• Loppujen lopuksi päätös on rakennuksen omistajan…



Kukaan ei tilaa, suunnittele, toteuta, 
käyttöönota tai valvo rakennushanketta, jonka 
tavoitteena on märkä talo
• Kuivaketju10 on helpoin tie vähentää merkittävästi kosteusvaurioiden riskiä!

• Kuivaketju10 on helpoin tie täyttää viranomaisten nykyiset (ja tulevat) 
vaatimukset!

• Kuivaketju10 on helpoin tapa varmistaa, että ketjuun ei jää heikkoja lenkkejä!



Siksi Kuivaketju10!

• Pystytään vähentämään merkittävästi kosteus- ja homevaurioista aiheutuvia 
kustannuksia

• Hyödyt ovat ilmeiset rakennushankkeen kaikille toimijoille

• Oiva mahdollisuus maineen korjaamiseksi – Edelläkävijät voittavat eniten







Mikään ei ole koskaan täysin 
valmista

Tulevaisuuden haasteet ja kehityskohteet



▪RALAn rooli Kuivaketju10:ssä

▪Kuivaketju10:n sähköinen järjestelmä

▪Haasteet ja kehityskohteet





RALA ja Kuivaketju10

▪ Rakentamisen Laatu RALA ry on ottanut vetovastuun 
Kuivaketju10:n jatkokehittämisestä ja sähköistämisestä.

▪ Alkuperäisistä kehittäjätahoista on muodostettu 
ohjausryhmä varmistamaan kehityksen suunta.

▪ Alkuperäisen Kuivaketju10-hankkeen projektipäällikkö on 
siirtynyt töihin RALAan.



Kuivaketju10:n jatkokehitys 

▪ RALAn tavoitteet Kuivaketju10:n jatkokehityksestä vuoden 2017 aikana:

▪ Käytettävyyden lisääminen – Kuivaketju10:n käyttö mahdollista sähköisen järjestelmän 
kautta

▪ Läpinäkyvyyden lisääminen – Julkinen tietokanta Kuivaketju10-hankkeiden seurantaan

▪ Lisäarvon tuottaminen – Onnistuneesti toteutettu rakennus saa Kuivaketju10-
statuksen, jonka tilan voi tarkistaa RALAn julkisesta tietokannasta. Statuksen tilannetta 
päivitetään rakennuksen käytön perusteella.

▪ Edellä kuvatut palvelut ovat hankkeiden käytössä maksutta.

▪ RALAn tarjoamat Kuivaketju10-palvelut eivät ole pakollisia, mutta ne tukevat 
toimintamallin toteutusta.



Syksyn/talven 2017-2018 tavoitteet

▪ Kerätään palautetta pilottihankkeilta

▪ Jatkokehitetään järjestelmää

▪ Avataan rajapinnat dokumentointityökalujen kanssa – alkuvuosi 2018

▪ (Avataan rajapinnat projektipankkien kanssa – vuoden 2018 aikana)

▪ Pyritään estämään tuplatyön syntyminen

▪ Pilottivaiheessa voi olla vaikea välttää kokonaan





Jatkokehityksen aikataulu

▪ Järjestelmän pilotointi on aloitettu kesän 2017 alussa. 
Pilotointiin tarvitaan edelleen sekä alkamassa olevia että jo 
käynnistyneitä hankkeita.

▪ Pilotointiin halukkaat voivat ottaa yhteyttä 
sami.saari@rala.fi ja puh. 0503009199.

▪ Ensimmäisen vaiheen pilotoitu järjestelmä on käytössä 
vuoden 2017 loppuun mennessä

mailto:sami.saari@rala.fi


Muu jatkokehitys

▪ Mikään ei ole koskaan täysin valmis

▪ Myös itse Kuivaketju10-toimintamalli vaatii jatkokehitystä

▪ Nyt lähtee paljon uusia hankkeita käyntiin

▪ Palautetta ja kehitysehdotuksia tarvitaan edelleen lisää



Sähköinen järjestelmä

kk10.rala.fi

http://kk10.rala.fi/


Tulevaisuuden haasteet
Koulutus



Osataanko Kuivaketju10:ä?

• Asiasta puhutaan, mutta ymmärretäänkö mistä puhutaan??

• Pelkona on mm., että ”Kuivaketju10-tehtävä” annetaan urakoitsijalle

• Prosessi ei lähde alusta liikkeelle tai ei etene oikein

• Koulutushaaste koskettaa rakennusalaa kauttaaltaan



Kuivaketju10-roadshow – RT, RALA ja RTY



Tulevaisuuden haasteet
Kosteudenhallintakoordinaattorin 

pätevyys



Tarvitaanko erillistä pätevyysvaatimusta?

•Osan mielestä pakko olla!

•Toisten mielestä ei missään nimessä tarvita!



Eikä siinä vielä kaikki?

• Kuka voi toimia luotettavasti koordinaattorina gryndihankkeissa?

• Miten työmaan tarkastusasiakirjat kytkeytyvät Kk10:n dokumentointivaatimuksiin?

• Miten projektin dokumentointijärjestelmät kytkeytyvät Kk10:n dokumentointivaatimuksiin?

• Miten Kk10:ä sovelletaan korjausrakentamiseen?
• Ohjeistukset kuntotutkimuksista ja rakennusfysikaalisista tarkasteluista.

• Onko työmaan olosuhdehallinnan osalta saatavilla esimerkkiliitteitä?

• Onko kertarakentajalle ja isolle rakentajalle oma ohje Kk10:n toteutukseen?

• Millaista koulutusta Kk10:stä tulee järjestää?

• Miten suurimpien rakennusvalvontojen käytännöistä saataisiin yhteneväisempiä?

• Jos koordinaattorina toimii eri henkilö hankkeen eri vaiheissa, kuinka tiedonkulun 
katkeamattomuus varmistetaan?

• Kuinka valvojan ja koordinaattorin työt sovitetaan yhteen?



Haasteista huolimatta malli 
on otettu hyvin käyttöön



Kokemuksia Kuivaketju10:stä
▪ ”Kuivaketju10 otetaan ehdottomasti 

käyttöön kaikissa yrityksen 
uudisrakennuskohteissamme ja myös 
soveltuvin osin 
korjausrakennushankkeissamme. ”

▪ ”Kuivaketju10 toimii hyvänä työkaluna 
kohti rakentamisen parempaa laatua, 
jonka pitäisi olla tavoitteena kaikilla 
alalla toimivilla osapuolilla. ”

▪ ”Kuivaketju10:llä ei ole ollut myöskään 
rakennuskustannuksiin merkittävää 
vaikutusta, kysymyshän on vain 
paremmasta suunnittelusta, 
huolellisemmasta työn toteutuksesta 
sekä hyvistä työmaakäytännöistä. ”

Oulun Sivakka Oy

Kari Puotiniemi, 
rakennuttajapäällikkö



Pilottien kokemuksia

▪ Yhdessä tehden toimijat ovat 
sitoutuneet Kuivaketju10:iin. Kaikissa 
käynnissä olevissa piloteissa on arvioitu, 
että Kuivaketju10 vähentää merkittävästi 
takuutöiden määrää ja parantaa 
rakennusten elinkaariedullisuutta.



Kokemuksia sähköisestä järjestelmästä



Kauhavan monitoimitalo



Limingan päiväkoti



Lähde: HILMA 4.4.2017



Kuivaketju10-status



Hyödyt statuksesta

•Markkinahyöty – Oma asuntotuotanto

•Viesti loppukäyttäjälle – Julkiset rakennukset

•Tilaajalle ”todistus” tahtotilan toteutumisesta









Laatu on tietoinen valinta.

Kiitos!

sami.saari@rala.fi
Puh. 0503009199
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