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 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT
0.1 Rakennushankkeeseen ryhtyvä

Nimi: Tampereen kaupunki / Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka
Osoite: PL 487, 33101 Tampere
Yhdyshenkilö: Hankearkkitehti Jarmo Viljakka
Puhelin: 040 806 4105
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tampere.fi

0.2 Tilaaja ja rakennuttamistehtävistä vastaava

Nimi: Tampereen Tilapalvelut Oy
Osoite: PL 1000, 33101 Tampere
Yhdyshenkilö:
Rakennuttamispäällikkö Jukka Kauppinen (050 321 0355) ja projektipäällikkö
Sinikka Vahamaa (040 800 4929)
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tampere.fi

0.3 Kosteudenhallintakoordinaattori

Hankkeen kosteudenhallintakoordinaattorina toimii rakennustöiden valvoja
Jouni Huhtivuo (040 701 6919)
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tampere.fi

 RAKENNUSKOHDE
1.1 Rakennuskohde ja paikka

Lielahden päiväkoti
osoite: Ollinojankatu 6, 33400 Tampere
Rakennuspaikan olosuhteet ovat normaalit ja tilat ovat olosuhteiltaan
tavanomaisia sisätiloja.

 YLEISTÄ
2.1 Sisältö

Tämä asiakirja kertoo hankkeen kosteudenhallinnasta ja sisältää vaatimuksia
kosteudenhallinnasta suunnittelu- ja rakennusvaiheessa sekä toimenpiteitä ja
menettelyjä kosteudenhallinnan vaatimusten varmistamiseksi.

Hankkeessa käytetään RALA:n Kuivaketju 10 – toimintamallia. Suunnittelijat
ja pääurakoitsija ovat velvollisia kirjautumaan ja käyttämään Kuivaketju 10:n
sähköistä järjestelmää, johon rakennuttaja antaa oikeudet.
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2.2 Suunnittelijat

Kaikkien suunnittelijoiden on huolehdittava suunnittelusta niin, että rakennus
käyttötarkoituksensa mukaisesti täyttää kosteustekniselle toimivuudelle
asetetut vaatimukset. Suunnitteluratkaisujen tulee olla toimivia koko
suunnitellun käyttöiän ajan. Kosteusteknisesti tärkeistä liitoksista
suunnitellaan yksityiskohtaiset detaljit. Rakenteet detaljeineen suunnitellaan
mahdollisimman yksinkertaisina ja vikasietoisina.

Suunnittelijat käyttävät suunnitteluvaiheessa Kuivaketju 10 toimintamallia.
Suunnittelussa on noudatettu Tampereen Tilapalvelut Oy:n ohjeita
Rakennussuunnitteluohje 2018 Yleisosa, Rakennussuunnitteluohje 2018
Rakennusosat, RIL 107 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet sekä
RIL 126 Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatus.

Suunnitelmissa tulee huomioida erityisesti.
- maanpintojen korkeusasemat kallistukset rakennuksesta poispäin
- kapillaarikatkot
- salaojien toimivuus, perusmaan/kallion kallistus salaojiin ja

sadevesienpoistojärjestelmän riittävyys
- ulkovaipan tiiveys; liitoksista detaljisuunnitelmat
- vesikaton vedenpoisto
- vesikaton läpimenot ja nostot; detaljisuunnitelmat
- betoniluokkien määritys kuivumisajat huomioiden
- maanvaraisten lattioiden pintamateriaalien valinta
- märkätilojen detaljit (kynnysdetalji)

2.3 Pääurakoitsija

Pääurakoitsija laatii työmaan kosteudenhallintasuunnitelman. Työmaan
kosteudenhallintasuunnitelmassa tulee käsitellä vähintään jäljempänä
kohdissa 3 – 5 esitetyt asiat. Suunnitelma tulee esittää rakennuttajalle ja sen
toteutumista seurataan työmaakokouksissa. Kaikki dokumentit tallennetaan
projektipankkiin.

Pääpiirteittäin suunnitelman tulee sisältää:
- kosteudenhallintasuunnitelman laatimisesta ja työmaan

kosteudenhallinnasta vastaavan henkilön nimi
- kaikille työntekijöille perehdytys kosteudenhallinnan periaatteisiin
- kosteudenhallinnan kannalta kriittiset rakennusosat kartoitettuna
- tarvittavat suojaukset
- märkätilojen materiaalit ja liitokset
- kuivumisen edellytykset: seuranta ja mittaustulokset
- kuivumisajat: laskelmat
- kosteusmittaukset: seuranta
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Kohdissa 3 – 5 mainitut toimenpiteet ovat velvoitteita pääurakoitsijalle koskien
kosteudenhallintaa ja siitä tehtäviä toimenpiteitä ja dokumentointia.
Kaikki tarkepiirustukset, valokuvat ja muut dokumentit tulee tallentaa
projektipankkiin.

 ULKOPUOLELTA TULEVA KOSTEUSRASITUS
3.1 Pintavesien hallinta

Rakennuksen korkeusasema tontilla on määritelty niin, että maanpinnat
saadaan kallistettua poispäin rakennuksesta. Lattiapinta on pääosin 300 mm
ylempänä kuin maanpinta, sisäänkäyntien kohtia lukuun ottamatta.
Pääurakoitsijan tulee tarkemitata maanpintojen korot rakennuksen
nurkkapisteissä ja 3 m:n päässä rakennuksesta. Pääurakoitsija laatii
mittauksista tarkepiirustuksen.

3.2 Salaojat

Perusmaan/kalliopinnat tulee kallistaa rakennuksen keskeltä kohti salaojia.
Louhinnan jälkeen rakennuksen alle ei saa jäädä vettä kerääviä painanteita.
Kaivu-/louhintatasot tarkastetaan ennen täyttöjä ja dokumentoidaan
suoritetuksi. Pääurakoitsija mittaa salaojaputkien korkeusasemat kaivoilla ja
laatii tarkepiirustuksen. Pääurakoitsijan tulee huuhdella salaojajärjestelmä ja
näin varmistaa sen toimivuus.

Pääurakoitsija toimittaa todistukset kapillaarisen veden nousukorkeuksista
käytettävistä kapillaarikatkomaa-aineksista. Kapillaarikatkokerrosten sijainti ja
paksuudet tulee tarkastaa ja dokumentoida valokuvin.

3.3 Ulkoseinärakenteen vesitiiveys ja tuuletus

Perusmuurien vedeneristys tarkastetaan ja dokumentoidaan valokuvin.
Valokuvia tulee olla yläreunan kiinnityksestä, alareunan liittymästä anturaan
sekä läpimenoista. Ikkunoiden ja ulko-ovien sekä julkisivun liitokset
tarkastetaan ja dokumentoidaan valokuvin.

Tarkastetaan julkisivuverhouksen tuuletus sekä vedenpoisto ja
dokumentoidaan valokuvin ennen verhouksen asennusta. Eritystä huomiota
tulee kiinnittää pellitysten oikeaan toteutukseen.

3.4 Vesikatto

Vesikatteen nostot (>300 mm) ja läpimenojen liittymät tarkastetaan ja
valokuvataan ennen pellitysten asennusta. Aluskatemateriaalin käyttöiän
tulee olla vähintään vesikatteen käyttöiän pituinen. Tallennetaan
projektipankkiin materiaalivalmistajan dokumentti tuotteen käyttöiästä.
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Vesikaton ulkopuolinen vedenohjaus tulee suunnitella ja toteuttaa niin, että
sadevedet saadaan kaikkialta hallitusti sadevesijärjestelmään.

3.5 Ulkovaipan tiiveys

Kaikkien läpivientien, ikkuna- ja ovikarmienliitosten ja eri rakennusosien
liitosten tiiveys tulee tarkastaa ja dokumentoida valokuvin

Alapohjan liitokset pystyrakenteisiin sekä läpimenojen tiivistykset tulee
tarkastaa ja dokumentoida valokuvin. Maanvaraisen alapohjan liitoksiin
asennettava radon-kaista tulee tarkastaa ja dokumentoida valokuvin.

Rakennusurakoitsija teettää tiiveysmittauksen ja tallentaa mittauspöytäkirjan
projektipankkiin.

 SISÄPUOLELTA TULEVA KOSTEUSRASITUS
4.1 Märkätilat

Pääurakoitsija tarkastaa yhdessä vedeneristysurakoitsijan kanssa
lattiapintojen kallistukset tiloittain ennen vedeneristystä ja tekee
tarkepiirustukset.
Kaikkien lattian vedeneristyksestä läpi tulevien läpivientien katkaisukorkeudet
mitataan ja tiivistykset tarkastetaan. Katkaisukorkeuden tulee olla vähintään
50 mm valmiista lattiapinnasta mitattuna.

Lattiakaivon liitos vedeneristykseen tarkastetaan ja dokumentoidaan
valokuvin.
Pääurakoitsija varmistaa että vedeneristysjärjestelmällä on vaadittu
tuotesertifikaatti ja asennustyön suorittajalla on henkilösertifikaatti.
Dokumentit tallennetaan projektipankkiin.

Vedeneristeen kuivakalvopaksuudet mitataan ja mittauspöytäkirjat
tallennetaan projektipankkiin. Mittauksia tehdään 1 mittaus seinästä ja 1
mittaus lattiasta / tila. Vedeneristykseen käytettävine materiaalien tulee olla
samaa tuoteperhettä. Pintamateriaalin, lattiakaivon, vedeneristeen ja alustan
tulee olla yhteensopivia.

4.2 Ilmanvaihto

Ilmamäärät ja painesuhteet mitataan ilmastointiurakoitsijan toimesta ja
mittauspöytäkirja tallennetaan projektipankkiin.

4.3 Vesiputket

Käyttövesi- ja lämmitysputkien tiiveyden varmistetaan painekokeilla
putkiurakoitsijan toimesta ja mittauspöytäkirjat tallennetaan projektipankkiin.
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Vesiputkien suojaputkien katkaisukorkeudet ja yhtenäisyys tarkastetaan ja
dokumentoidaan valokuvin. Käyttövesi- ja lämmitysputkien kannakoinnit ja
kiinnitykset tarkastetaan ja dokumentoidaan valokuvin.

 RAKENNUSAIKAINEN KOSTEUSRASITUS
5.1 Betonivalujen kuivuminen

Betonivalujen kuivumisaika-arviot laaditaan julkaisun ”Betonirakenteiden
kosteusmittaus ja kuivumisen arviointi” (Suomen Betonitieto Oy 2002)
mukaan. Betonin suhteellisen kosteuden raja-arvot ennen pintamateriaalin
asennusta on määritelty toimittajan asennusohjeessa,
rakennusselostuksessa ja rakennesuunnitelmissa.

Paksujen betonirakenteiden valujen aikataulutukseen, kuivumisen
seurantaan ja mittauksiin sekä myöhempää myös käytön aikaiseen rakenteen
kuivumisen varmistamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota mm.
väestönsuojarakenteet ja holvien paikallavalualueet.

Delta-palkkien ja paikallavalukaistojen kohdille betonivalun kuivumiseen
kiinnitetään erityistä huomiota. Kuivumisen edistämiseksi valuihin asennetaan
lämmityslangat tai kuivumista tehostetaan muulla tavalla.

Kuivumisaikojen lyhentämiseksi suositellaan nopeasti kuivuvien
betonilaatujen ja pienemmän vesisideainesuhteen käyttöä. Veden lisääminen
työmaalla betonimassaan on ehdottomasti kielletty. Mikäli pintalaatan päällä
joudutaan käyttämään tasoitetta, on sen kuivumisaikaa pidentävä vaikutus
otettava huomioon.
Urakoitsijan on päivittäin seurattava tilojen lämpötilaa ja suhteellista kosteutta
siitä lähtien, kun kuivumisaika-arvion pohjana olevat lämpötila- ja suhteellisen
kosteuden arvot saavutetaan (betonin kuivuminen voidaan katsoa alkavan)
Olosuhteet mitataan kahdesta kohdasta / kerros sekä peruskorjausosasta.
Urakoitsijan on esitettävä suunnitelma aikataulussa pysymiseksi, mikäli
rakenteiden kuivumisaika muodostuu arvioitua pidemmäksi.

Betoniholvien kosteus ennen askeläänieristeiden tai muun sulkevan
rakennusosan asennusta tulee olla RH 85%.

5.2 Materiaalien ja tarvikkeiden käsittely

Rakennusmateriaalit eivät saa kastua kuljetuksen ja varastoinnin aikana.
Pääurakoitsijan on ennakkoon selvitettävä tuleva materiaalivirta ja
suunniteltava sen vastaanotto, välivarastointi, suojaus ja siirto kohteeseen.

Käsittelyssä noudatetaan Sisäilmaluokitus 2018 -asiakirjaa (RT 07-11299)
sekä kohteen puhtaudenhallintaohjetta. Sivu-urakoitsijalle varataan sääsuojat
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varastointia varten ja niistä vastaa pääurakoitsija urakkarajaliitteen 2.2.
mukaan.

5.3 Kastumisen estäminen

Runkorakenteiden ja eristeiden kastuminen sadevesistä ja lumesta on
estettävä. Runkoasennuksen jälkeen asennetaan sääsuoja, jonka alla
rakennetaan ulkoseinät ja vesikatto valmiiksi.

Sääsuoja tulee asentaa välittömästi, kun runko on ylhäällä.
Sääsuojan saa purkaa, kun julkisivut ja vesikatto liittymineen on valmis ja
katselmoitu.

Laastiasemien alusta on suojattava muovilla/kaukalolla. Urakoitsijan on
tarkastettava alustan kosteus pintakosteusosoittimella ennen
pintamateriaalien asennusta. Tasoitetöissä ja muurauksissa tarvittavat
vesiletkut kytketään irti vesijohdosta työajan ulkopuolella, jotta vältytään
vesivahingoilta. Vesiletkujen eheyttä on seurattava ja vuotavat letkut on
vaihdettava välittömästi. Työmaalle on hankittava vesi-imuri, jolla poistetaan
suojaustoimenpiteistä huolimatta holveille päässyt vesi.

Rakenteita ja putkistoja ei saa päästää jäätymään.

5.4 Kosteusmittaukset

Pääurakoitsija laatii kosteusmittaussuunnitelman. Suunnitelma laaditaan
julkaisujen ”Betonirakenteiden kosteusmittaus ja kuivumisen arviointi”
(Suomen Betonitieto Oy, 2015) ja ”Betonirakenteiden päällystämisen ohjeet”
(Suomen Betonitieto Oy, 2008) mukaan. Suunnitelmasta tulee ilmetä
aikataulu, laajuus, mittauspisteiden sijainnit ja mittaussyvyydet. Suunnitelma
tulee esittää rakennuttajalle ennen valujen aloittamista.

Betonin suhteellinen kosteus mitataan porareikämittauksena RT 14-10984
mukaan minimi 3 kpl / valukerta; mittauskohdat sovitaan erikseen
pidettävässä palaverissa (huomioitava lattialämmitysputkisto).

Pääurakoitsija mittaa betonin kosteuden pintakosteusosoittimella jokaisesta
tilasta (huoneesta) vähintään neljästä kohdasta juuri ennen pintamateriaalin
asennusta. Tulokset merkitään pohjapiirustuksiin.
Pääurakoitsija on velvollinen mittaamaan betonin suhteellisen kosteuden
porareikämittauksin kohdista, joiden epäillään kastuneen rakennustyön
aikana. Pääurakoitsija mittaa betonin suhteellisen kosteuden laaditun
suunnitelman ja em. ohjeen mukaan ennen rakenteiden pinnoittamista.

Rakennuttaja ja hänen edustajansa tekee urakoitsijan tekemien mittausten
lisäksi tarkastusmittauksia rakenteiden pinnoituskelpoisuuden selvittämiseksi.
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Mittausten tulokset kirjataan rakenneosittain, kukin rakenne- ja
päällysteyhdistelmä erikseen, päällystettävyyspäätöksen perusteeksi.

Tehdyt kosteudenhallintatoimenpiteet ja työmaalla mahdollisesti sattuneet
vesivahingot on kirjattava asianmukaisesti. Kuivumisolosuhteiden
seurantamittausten tulokset dokumentoidaan. Suositellaan käytettäväksi
ulkopuolista pätevöitynyttä kosteudenmittaajaa.


