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Liitteet
Liite 1: www.pientalonlaatu.fi : kosteudenhallinnantarkistuslista


Rakennuttajankosteudenhallinnanlaaduntavoitetaso/tarkistuslista
1.Tontinmuotoilu,pintavesisuunnitelmajarakennustenkorkeusasema KylläEi





Onkokohteessatehtyerillinenpintavesisuunnitelma?
Onkorakennuspaikalletehtyerillinenpintavaaitus(absol.korko)ennensuunnitteluvaihetta?
Onkorakennuksenviereinenmaanpintaulospäinviettävävähintään1:20,ts.15cm3m:llä?1)
Onkosokkelinjalattianyläpintavähintään30cmvalmiinmaanpinnanyläpuolella?1)
1) joseiole,muttakohdastaontehtyerikoissuunnitelma,onvastaus”Kyllä”


Rakennustaympäröivämaanpintamuotoillaanrakennuksestapoispäinviettäväksi.Kolmenmetrinmatkallasokkelistalaskun
tulee olla vähintään 15 cm.  Kokemusten mukaan useissa valmiissa pientalossa pihojen kallistukset puuttuvat rakennusten
ympäriltä, minkä seurauksena pintavedet eivät poistu rakennuksen viereltä. Tähän ongelmaan on puututtu vaatimalla
rakennuskohteista pintavesisuunnitelma, jonka taustatueksi edellytetään pintavaaitus rakennettavalta tontilta ja lisäksi
vaaituksenonulotuttava6mtontinulkopuolelle.Rakennustenkorkeusasemattuleeesittääselkeästisuunnitelmissajaniiden
onoltavayhteensopivatpintavesisuunnitelmankanssa.


2.

Sadevesien,pintavesienjakattovesienpoisjohtaminenjaviemäröinti
 Onkokattovedetjohdettusuoraanrännikaivoihinjaedelleenehytseinämäiseensadevesiputkeen?
 Onkovarauduttuvarsinaisensadevesijärjestelmäntukkeutuessaestämäänvedenpääsyrakenteisiin?


Vesien poisjohtamisessa ei tule luottaa pelkästään viemäröintiin, vaan maanpinta on muotoiltava siten, että vedet voivat
poistua rakennuksen viereltä myös silloin kun viemäröinti ei toimi. Viemärien toimimattomuus on todennäköisintä kevällä,
jolloinsulamisvesiätuleerunsaastijalumijajäävoivatpadotapoisvirtaavanpintavedenrakennuksenvierellä.Lumiaeisaa
kasata syöksytorvien eteen, jotta pintavedet voivat poistua rakennuksesta poispäin myös maanpintaa pitkin.  Kattovesiä
keskikokoisestaomakotitalostatuleeyli100000litraa,25000litraa/vesiränni.Johdetaankovedethallitustipoisrakennuksen
lähettyviltävailasketaankovedettalonalle,jostaseedelleennouseeylimääräisenäkosteusrasituksenaalapohjarakenteisiin.


3.Kapillaarikatkorakennuksenperustustenalle
 Onkokapillaarikatkomateriaalistatodistus,jokasisältääkapillaarisennousukorkeuden,rakeisuudenjapuhtauden?
 Onkokapillaarikatkoyhtenäinenrakennuksenallaperustuksetmukaanlukienjakatkonalustaulospäinviettävä?
 Onkokapillaarikatkonpäällemahdollisestitulevatäyttökerroserotettusuodatinkankaallakapillaarikatkosta?
Rakennuksenalle,myössokkelinalle,onasennettavakapillaarisenvedennousunkatkaisevarakeinenmaaaineskerros,jonka
toimivuudesta on esitettävä todistus. Suositeltavaa on käyttää 2 – 16 mm pestyä kiviainesta. Kapillaarisen vedennousun
katkaisevankiviaineksenhintaonpromillejatalonkokonaishinnasta.Eiolejärkevääottaapysyvääkosteusriskiäluopumalla
kapillaarikatkosta.Materiaalienvaihtotalonaltamyöhemminonlähesmahdotonta.

4.Vesikiertoisenlattialämmityksentoimintavarmuus







Onkojärjestelmäjaettuhuonekohtaisiintoimintapiireihin?
Onkolattialämmitysputkistopainetarkkailussalattiavalunaikanajasenjälkeenväh.1viikon?
Onkolattialämmitysjärjestelmälläkäyttötilanteentoimintatakuu,väh.5vuotta?
Onkolämmitysjärjestelmässälämpösyöksynestoautomaattisellasulkuventtiilillä?
Onkolämmitysjärjestelmänjäätyminenestetty(lämpöanturit,glykolitäyttötaimuuratkaisu)?
Onko järjestelmä vaihdettavissa tai onko varauduttu korvaamaan järjestelmä asentamalla suojaputkitus vesi tai
sähköjärjestelmälle?
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Vesikiertoinenlattialämmityksenpitkäikäisyyteenjatoimintavarmuuteenonkiinnitettäväerityistähuomiota.Asennusaikaiset
virheet/vauriot, käytössä tapahtuneet lämpösyöksyt ja jäätymiset heikentävät materiaalia, minkä seurauksena järjestelmän
elinkaari lyhenee merkittävästi. Taustatietona ovat vakuutusyhtiöiden vahinkotarkastajien keräämät vahinkotilastot, joiden
mukaan 30 vuoden käyttöiän jälkeen rakenteiden sisällä olevat vesiputkien aiheuttamat vesivuotovahingot lisääntyvät
merkittävästi. Vahinkotapausten taustalla on useasti myös asennusvirheitä, jäätymisiä ja lämpösyöksyjä. Vakuutusyhtiöiden
maksamistakiinteistöjenvahinkokorvauksistanoin60%liittyyvesivahinkoihin.
”Rakenteiden sisällä olevat vesiputket ovat aina kosteusriskejä, jotka alkavat realisoitua vesivuotoina 30 40 käyttövuoden
jälkeen”ontyypillinenvakuutusyhtiönvahinkotarkastajannäkemys.

5.Rakennusvaipanlämpökuvausjailmatiiveysmittaus
 Rakennuksenlämpövuodotjailmatiiveys:Onkotehtykaksivaiheinenlämpökuvausjatiiviysmittaus(norm.paineessaja
50Pa:nali/ylipaineessa)?
 Ulkovaipassa olevat ilmavuodot ja laajat kylmät sisäpinnat altistavat kosteusriskeille. Onko rakennuksen ulkovaipan
ilmavuotolukualle2?

Rakennusvaipan lämpökuvaus/ilmatiiveysmittaus korreloi niin kosteudenkestävyyden, energiankulutuksen kuin myös hyvän
sisäilman laadun kanssa. Rakennuksille tehdään kaksivaiheinen lämpökuvaus: Ensimmäisessä vaiheessa rakennuksen
ulkovaippa lämpökuvataan ilman paineeroa, toisessa vaiheessa 50 Pa sisäpuolisella yli/ alipaineella, joiden keskiarvoa
käytetään.Menetelmälläsaadaanselvitettyärakenteissaolevatkylmäsillat,lämpöjakaumatjavaipanilmatiiveys.Em.tekijät
vaikuttavatkosteusriskienmuodostumiseen.Mittauksenensimmäinenjatoinenvaihetehdäänennensisäpinnoitusta,jolloin
tarvittavatkorjaustoimenpiteetovatvielämahdollisia.

6.Katonvedenpoisto;sadevesijärjestelmä,kallistukset,räystäät,vesikatonläpäisyt,sisäkallistuksetjaaluskatteenasennus
 Onko katon sisäpuolisen vedenpoiston varajärjestelmä (ei tarkoita toista kattokaivoa) sellainen, ettei lammikoituvan
vedenpainoylitämitoituslumikuormaakaivojentukkeutuessa?/Vastauson”Kyllä”,joskattomuodossaonulkopuolinen
vedenpoisto.
 Onko aluskate tai aluskatteeton vesitiivis kate ulotettu ulkoseinän ulkopuolelle vähintään 25 cm? /Jos on sisäpuolinen
vedenpoisto,vastauson”Kyllä”
 Onko aluskate vesitiivis (myös läpivienneissä) ja kestävyydeltään määräysten mukainen ja käyttöiältään vähintään
katteenkäyttöiänmittainen?/Joseiolealuskatetta,muttakatteenkäyttöikäonväh.20vuotta,vastauson”Kyllä”.
 Onkovesikatonkatejärjestelmäkokonaisuuseliovatkokatemateriaali,kiinnikkeetjakatonläpiviennityhteensopiviaja
kohteenkattokaltevuuteensoveltuvia?
 Onkovesikattoasentajallamerkkikohtainenvaltuutustaisertifiointi?
 Onkokatteellavähintään5vuodentoimivuustakuu?
 OnkokatonsisäjiirittoteutettuRTohjekorttienmukaisesti?Vastataan,jossisäjiirejäon

Kattovesien poisjohtaminen on toteutettava siten, ettei vesi pääse rakenteisiin. Tasakattomaisten kattojen vedenpoisto on
pohjoisissaolosuhteissaosoittautunuthyvinvirhealttiiksi,minkävuoksikohteetonsuunniteltava,toteutettavaerittäinhyvin.
Veden lammikoituminen on estettävä loiville katoille oleviin kuoppiin, katteen saumoihin, tukkeutuneiden kattokaivojen
ympärille,vesikatonkantavienrakenteidentaipumienaiheuttamiinpainumiintailumenjajäänpatoamiinkohtiin.

Rakennuksen räystäättömyys aiheuttaa lisäkosteusrasituksenseinäpinnoille. Vesikattojen läpiviennit ja sisäkallistukset tulee
tehdähyvin,jottatoimintavarmuussaavutetaanmyöskylmissäääriolosuhteissa,jossajäänjalumenmuodostusonrunsasta.
Aluskatteenasennukseenliittyvätvirheetovatyleisiä–aluskatteenulottaminenriittävänpitkälleseinälinjanulkopuolelleon
ehdoton vaatimus. Lisäksi aluskatteen läpiviennit on tiivistettävä huolellisesti.  Lähtökohtana on aluskatteen
vesitiiveysvaatimus.Vesikatteenasennuksenjakattamistavanonoltavaoikeakatonkaltevuuteennähden.Katemateriaalien
kosteustekninen toimintavarmuus on riippuvainen kattokaltevuudesta. Katemateriaalien alusta ja kiinnikkeiden on oltava
asennusohjeidenmukaiset.

7.Yläpohjanriittävätuuletusjaräystäspituus





OnkoyläpohjantuuletusjärjestettyRIL1072000,kohdan2.12mukaan?
Onkoyläpohjankatvealueiden(esim.sisäjiirit,piiput,kattoikkunatjapäätypoikoset)riittävätuuletusvarmistettu?
Onkoräystäilläjaharjallatuuletusaukkojenmuotoilujasijoitussellainen,etteilumi/vesipääserakenteidensisään?
Onkoseinärakenteellasuojaavaräystäs,vähintään500mmtaijosehtoeitäytyonkoseinärakenteenkosteuskestävyys
varmistettuluotettavasti?
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Yläpohjan riittävä tuuletus on kosteudenkestävyyden kannalta ensiarvoisen tärkeää. Tuuletuksen virtausnopeus on
huomioitava määritettäessä tuulensuojatarve yläpohjaan. Yläpohjassa ei saa olla tuulettumattomia alueita. Rakennuksen
räystäät ja päätyrakenteet on suunniteltava siten, että riittävä yläpohjan tuuletus on mahdollista, rakennus täyttää
palomääräykset ja toisaalta lumen /veden pääsy yläpohjaan estyy. Räystäät ja kattoikkunat on tehtävä siten, että veden ja
lumenpääsyyläpohjaanestyy.

8.Julkisivujenkosteuskestävyys,tuuletusjaoikeatmateriaalivalinnat.
 Onko julkisivupellitysten muotoilu ja asennus sellainen, että seinärakenteiden tuuletus on mahdollinen eivätkä vedet
pääsetunkeutumaanseinänsisään?
 Onkotuuletusrakoavoinkokomatkalta?
 Onkomahdollinenjulkisivulaudoitusvahvuudeltaanvähintään25mm?

Tyypillisiä puutteita ovat pellitysten riittämättömät kallistukset, huono kiinnitys ikkunakarmiin tai seinärakenteeseen,
puutteellisetpellityksenulottumatseinäpinnastajapuutteettippanokassa.Tuuletuksentoiminnankannaltaonhuolehdittava
että pellityksen alla on riittävä ilmarako. Seinärakenteen koolaus on tehtävä siten, että tuuletus toimii yhtenäisesti
suunnitelluntuuletusalueenalareunastayläreunaan.Tyypillisetvirheetovattiilimuurauksenlaastinaiheuttamattuuletusraon
tukkeumatjapystylaudoituksenvaakakoolaukset.

Laastitukkeumatvoidaanvälttääpoistamallasisäpuolinenlaastipursomuurauksenyhteydessäjalisäksituuletusraotvoidaan
sijoittaa toiseen tai kolmanteen tiilivarviin. Pystylaudoituksen yhteydessä tulee käyttää aina ristikoolausta siten, että ensin
asennetaanpystykoolausjasenpäällevaakakoolaus.


9.Märkätilojenrakenneyksityiskohdat
 Onkomärkätilojenrakenneyksityiskohdistaesitettyselkeätleikkauspiirroksetkoskienjuuriko.kohdetta?
 Onkorakennusselityksessäkuvattuselkeästimärkätilojenrakennusjaeristystyötkoskienjuuriko.kohdetta?

Märkätilojen moitteettoman toiminnan peruslähtökohta on oikea rakennusfysikaalinen suunnittelu. Rakenneyksityiskohtien
tuleeollaselkeitäjanetuleeesittääleikkauspiirroksissa.Tuleevälttääratkaisuja,jotkaovatkosteusteknisestiriskirakenteita.
Materiaalienjatyömenetelmienvalinnoissatuleeottaakantaajosuunnitteluvaiheessa.


10.Sertifioituvedeneristysjärjestelmäjahenkilösertifioituasennustyö
 Käytetäänkösertifioituavedeneristysjärjestelmää?
 Käytetäänköhenkilösertifioitujaasentajia?
 Täyttävätkö märkätilan rakenteet vedeneritysjärjestelmän edellyttämät vaatimukset jäykkyyden, tiiveyden,
elämättömyydenjne.suhteen?

Märkätilojen vedeneristykseen käytettävän vedeneristyksen ja siihen liittyvien rakenteiden tulee kuulua sertifioituun
vedeneritysjärjestelmään. Vedenerityksen tekijöiden tulee olla henkilösertifioituja märkätilaasentajia. Märkätilan rakenteet
tuleetehdämateriaalivalmistajanantamienohjeidenmukaisestijasoveltaenRT8410759.


11.Märkätilanvedeneristyksenlaadunvarmennus

 Onkovarmistettupohjanpinnoitettavuuskosteuspitoisuudensuhteen?
 Varmistetaankomittaamallavedeneristyksenriittäväkuivakalvonpaksuus?
 Varmistetaankovedeneristyksenilmatiiveysalipainekalvopumpullasuihkunurkastajalattiakaivonläheisyydestä?
 Varmistetaankolattiakaivonjavedeneristyksenliittymäntiiveys?
 Onko mahdollista selvittää pinnoitteita ja rakenteita rikkomatta vedeneristetyn vaipan taustan kosteuspitoisuutta? Eli
käytetäänkö rakenteisiin asennettuja kosteusilmaisimia tai hälyttimiä tai mahdollisuutta ”kurkata” tai mittauttaa
rakenteentaustaa.

Märkätilan vedeneristyksen laadunvarmistuksella varmistetaan vedeneristyksen kestävyys, tiiveys ja riittävä kalvopaksuus.
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Lähtökohtana hyvälle laadulle on sertifioitu kosteusmittaus ja asennus sekä yhteensopivat vedeneristysmateriaalit. Ennen
vedeneristystä alusrakenteen kosteuspitoisuus on varmistettavamittauksin ja pinnan tasaisuus ja riittävä jäykkyys onmyös
todettava. Vedeneristystyön jälkeen mitataan vedeneristyksen kuivakalvopaksuudet ja määritetään vedeneristyksen tiiveys
alipainekalvopumpulla.

Seinän ja lattian liitoskohta on vedeneristettävä erityisen hyvin, liitoksessa käytettävä materiaalitoimittajan määräämiä
materiaaleja. Putkiläpiviennin tiivistämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, jottei vesi pääsee rakenteisiin. Märkätilat
tulisisuunnitellajatoteuttaasiten,ettäonmahdollistaselvittääpinnoitteitajarakenteitarikkomattavedeneristetynvaipan
taustan kosteuspitoisuus. Ratkaisuna voi olla esim. kosteushälyttimet, ilmaisimet, mahdollisuus avata ja nähdä rakenteen
tausta,tarvittaessateettääkosteusmittaus.


12.Märkätilanlattialämmitysjailmanvaihtoympärivuotisessakäytössä
 Onkoympärivuotisessakäytössäolevalattialämmitys?
 OnkomärkätilanilmanvaihtotehostettavissaRHanturillakosteuspitoisuudenmukaan?
 KohdistuukotehostettuilmanvaihtovainmärkätilaanRHohjatunpoistoventtiilinavulla?

Märkätilan kosteudenkestävyyden varmistamiseksi ei riitä yksistään hyvin tehty vedeneristys, vaan tarvitaan myös
ympärivuotisessa käytössä oleva lattialämmitys. Lattialämmityksen käytöllä varmistetaan laattojen pintojen ja saumojen
kuivatus. Sisäilman suhteellisen kosteuspitoisuuden hallintaan tarvitaan lisäksi nopeatehoinen ilmanvaihto. Märkätilan
ilmanvaihdon on oltava riittävän tehokas ylimääräisen kosteustuoton tasaamiseen. Ilmastointia olisi ensisijaisesti ohjattava
venttiilikohtaisillaRHohjaimella.

Suihkussa käynnin jälkeen lattialle jäänyt vesi on suuri kosteusrasitus koko huonetilalle. Lattian kuivaaminen vähentää
kosteusrasitustamerkittävästijajatkuvakäyttöinenlattialämmitysjakosteuspitoisuuteenreagoivailmanvaihtohoitavattilan
lopullisen kuivaamisen. Lattialämmityksen yhteydessä on huolehdittava riittävästä alapohjan eristyksestä, jottei lämmitetä
maaperää. Kosteusriski syntyy kun pitkään käytössä ollut lattialämmitys katkaistaan, jollin diffuusio siirtää maakosteuden
maavaraiseenalapohjarakenteeseentiiviinvedeneristyksentaipinnoitemateriaalinalle.


13.Vesikalusteidenjaputkienasennustapajasijaintisiten,ettärikotaanvedeneristyksiämahdollisimmanvähän
 Onkovesikalusteidenkiinnityssellainen,ettävedeneristysontiivisasennuksenjälkeen?
 Tuodaankovesiputketmärkätilaanpintaasennuksenayläkautta,jolloineirikotavedeneristystä?

Märkätilan kalusteiden kiinnityskohdat on tehtävä vesitiiviiksi. Vesikalusteiden kiinnitykseen on kehitetty menetelmiä, joilla
vedeneristystäeirikota.Vesiputkettulisituodayläkautta,jolloinseinänvedeneristykseeneituleputkienlävistyksiä.


14.Suojaputkienoikeaasennus
 Onkolämpöjavesijohtojensuojaputkienalempipäälattiakaivollisessatilassajaväh.100mmtoistapäätäalempana?

Pientalojen vahinkotilastossa merkittävän osuuden muodostaa putkivuodot ja suojaputken vuotaminen huonetilojen
lattiapinnoitteen alle, koska huonetilassa suojaputki on katkaistu lattiatasossa ja teknisessä tilassa suojaputki nousee
ylemmäksi.


15.Jääkaapin,pakastimenjapesukoneensekäallaskaapinallekaukalo/kosteushälytin
 Onko kuivaan vesieristämättömään tilaan sijoitetun pesuallaspöydän alla vesieristetty kaukalo tai muovimatto, joka
nouseereunoistamuodostaenedestäavoimenkaukalon(mahdollinenvuotovesivälittömästinäkyviin)?
 Onko kuiviin vesieristämättömiin tiloihin sijoitettujen kylmäkoneiden alla vesieristetty kaukalo tai muovimatto, joka
nouseereunoistamuodostaenedestäavoimen
 Onko kuiviin vesieristämättömiin tiloihin sijoitettujen astian ja pyykinpesukoneiden alla vesieristetty kaukalo tai
muovimatto,jokanouseereunoistamuodostaenedestäavoimenkaukalonkaukalon(mahdollinenvuotovesivälittömästi
näkyviin)?
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Kodinkoneiden alle tulee asentaa kaukalo tai vesieristys sekä on suositeltavaa asentaa kosteushälytin, jotta mahdollinen
vesivuotohavaitaannopeasti.

16.Rakenteidensisälleasennettavatvesijohdotjateknisentilanvedeneristys
 Onkovesijohdotasennetturakenteisiinniin,ettämahdollinenvuotovesituleenäkyviin?Esim.käyttämälläsuojaputkia.
 Onkoteknisentilanlattiassavedeneristys,jokaonnostettuseinälleväh.50mm?
 Onko varoventtiilien poistoputket ja ilmanvaihtokojeen kondenssivesiputki johdettu lattiakaivoon johtavaan NS 32
putkeentaialtaaseenniin,etteivesivalulattialle?
Paineellistenputkiensijoittaminensuljettuihinkoteloihin,välipohjiinjne.eiole kiellettyjä,muttamahdollinenvesivuotoon
nähtävänopeastivuodonilmaisimientaikosteushälyttimienavulla.

17.Automaattinenpaineellisenvedenvuotohälytys
 Onkovesijohtoverkostonvuotojenautomaattinenhälytysvesimittaristajärjestetty?
 Onkolämmitysverkostonvuotojenautomaattinenhälytysverkostopaineestajärjestetty?
 Onkomahdollistasulkeapaineellinenvesiulkoovenvieressäsijaitsevantalonkeskitetynohjauksenavulla?
 VoikotalossaGSMverkonvälitykselläohjatavedenpainettajalämmitystä?
 Voikohälytykset,esim.vesivuodot,lämmityshäiriöt,palo,murtohälytykset,ohjataGSMverkkoon?
Paineellisen veden vuoto on suhteellisen helppo tunnistaa suljetusta järjestelmästä. Vesijohtoverkoston äkillinen runsas
vuoto voidaan paikallistaa virtausmittauksella ja automaattinen seurantajärjestelmä sulkee pääsulun ja antaa
vuotohälytyksen. Suurempi ongelma on tihkuvan vuodon paljastaminen vesijohtoverkostossa, minkä mittaaminen
luotettavasti ei ole vielä nykytekniikalla mahdollista. Riskiä voidaan merkittävästi pienentää asentamalla vesiputket
suojaputkiin,käyttämällävuodonilmaisimiaputkienkoteloissajne…

Vesivuotojen välttämiseksi olisi oltava mahdollisuus sulkea talon keskitetyllä ohjausjärjestelmällä  vesijohtoverkon
paineellinen vesi. GSMverkon tehokas käyttö mahdollistaa hälytysten ohjaamisen talon ulkopuolelle. Lisäksi verkon kautta
talotekniikan säätöjä voidaan muuttaa. Lämmitysjärjestelmässä on paineellinen vesi, jonka vuotoa on helppo seurata
painemittarilla.Paineenalentuessasäädetynrajanalleantaajärjestelmävuotohälytyksenlämmitysjärjestelmässä.

18.Rakennustyömaanolosuhdehallinta
 Onkorakennustyömaallavalmiskosteudenhallintasuunnitelmaennentyömaankäynnistymistä?
 Onko varauduttu rungon suojaamiseen kastumiselta? esim. järkevä työjärjestys, sadesuojataanko keskeneräiset
rakenteet,onkosadesuojiariittävästikäytettävissä?
 Onkomateriaalitvarastoituirtimaastajasuojattusateeltasekätoimiikotuuletus?
 Onko ennen valuja tehty betonirakenteiden kuivatussuunnitelma, joka sisältää tavoiteolosuhteiden määrittämisen,
kuivumisaikaarvion, ulkoilman olosuhteiden huomioonottamisen, rakennuksen oman lämmitysjärjestelmän
hyödyntämisenjalisälämmitystarpeenarvioinnin?
Rakennustyömaan kosteudenhallinnan tavoitteena on estää kosteusvaurioiden synty, varmistaa että rakenteet kuivuvat
tavoitekosteustilaansa ilman aikatauluviivytyksiä sekä vähentää rakenteiden kuivatustarvetta ja materiaalihukkaa. Hyvin
suunnitellullajatoteutetullakosteudenhallinnallavoidaanpienentäähuomattavastirakennuskustannuksia.

Kosteudenhallinta koostuu, rakennuttajan laatimasta kosteudenhallinnan tavoitetasosta, ennakkosuunnittelusta, työmaan
toimenpiteistä, dokumentoinnista ja valvonnasta. Kosteudenhallintasuunnitelma tehdään yksilöllisesti kullekin työmaalle.
Suunnitelmaalaadittaessakiinnitetäänerityistähuomioitarakenteidenkosteustekniseentoimivuuteen,kuivatustarpeeseen,
materiaalienkosteudensietokykyynsekäkosteusteknisestikriittistenrakenneosientoteuttamiseen.

19.Rakennuksenkäytönjahuollonopastus
 Onkohuoltokirjassaesitettyrakennuksenkäytönkosteusriskitjahuoltotoimenpiteet?
 Onkokäyttäjille/asukkaillejärjestettyrakennuksenkäytönjahuollonhenkilökohtaistaopastusta?

x
rakennuksenkäytönaikaisetkosteushälyttimet
x
märkätilanpintojenmekaaninenkuvausjatilantuuletus
x
vesivuototilanteisiinvarautuminen:
o vuotovesinäkyviin,sulutjahälyttimet
o asukkaillekäyttökoulutus,johonsis.näyttökoe!!
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x
x
x
x
x

muodostetaan rakennuksen kunnon arvioinnin ja seurannan hallintajärjestelmä helpolla käyttäjäliitännällä.
Järjestelmäänliitetäänjatkuvarakennuksenteknisenlaadunmittauskäyttöjahuoltoohjeidenlisäksi
vaurioalttiidenjasäännöllistätarkastustavaativienrakenteidenjatarkastusjaksojenmäärittäminen
järjestelmänvastuuhenkilöidenmäärittäminen
tietojenesitysmuoto,tarkastustenraportointi
tarvittavatkunnostustoimenpiteetjaarvioseuraavastatarkastusjaksosta.


20.Käytön/asumisenaikainenkosteudenhallinta

 Onko käyttäjät/asukkaat henkilökohtaisesti opastettu toimimaan vesivuototilanteissa? Esim. sulkemaan paineellisen
veden
 Onkokäyttäjät/asukkaatopastettusuihkunjälkeenmekaanisestikuivaamaankastuneetpinnat?
 Onko käyttäjät/asukkaat opastettu siivouksen yhteydessä ja mahdollisen veden kaatumisen jälkeen kuivaamaan
nopeastijatarkastikaikkivesipois,erityisestiseinienjakalusteidenviereltä.




34
Liite 2: Rakennushankkeen kosteudenhallintasuunnitelma
(soveltuusuuriinrakennuskohteisiin,soveltuvinosinpientalokohteisiin)



Kohde:

As Oy Esimerkki

Työnumero:


Suunnitelmanlaatijoidenyhteystiedot: 


Rakennuttaja:

Pääsuunnittelija:

Vastaavatyönjohtaja/työmaamestari:

Kosteusmittaaja:




1.RAKENNUTTAJANTARKISTUSLISTA
Kohta
Suunnittelussa ja työmaalla huomioitavat vaatimukset sekä
sovitutratkaisutjatoimenpiteet
1.   Tontin 
muotoilu,

pintavesisuunnitel Kohteessatehtyerillinenpintavesisuunnitelma
ma ja rakennusten Rakennuspaikalletehtyerillinenpintavaaitus
korkeusasema
(absol.korko)ennensuunnitteluvaihetta

Rakennuksenviereinenmaanpintaulospäin

viettävävähintään1:20,ts.15cm3m:llä?

Sokkelinjalattianyläpintavähintään30cm

valmiinmaanpinnanyläpuolella?


2.
Sadevesien,  Kattovedet johdetaan  suoraan rännikaivoihin ja edelleen
pintavesien
ja ehytseinämäiseensadevesiputkeen
 On  varauduttu varsinaisen sadevesijärjestelmän tukkeutuessa
kattovesien
poisjohtaminen ja estämäänvedenpääsyrakenteisiin?
viemäröinti

jne……..
2.KOSTEUSRISKIENKARTOITUS
Kohta
Työmaalla huomioitavat vaatimukset sekä sovitut ratkaisut ja
toimenpiteet
1.1
Huolehditaan,ettäsalaojaputkienasennusonsuunnitelmienmukainen.
Salaojat
Laaditaantarkekuvat.

Salaojituskerros tehdään maaaineksesta, joka läpäisee vettä ja jossa
veden kapillaarinen nousu on vähäistä.  Anturan läheisyydessä sekä
maanvaraisen laatan alle tulee kapillaarisen vedennousun katkaisevaa
maaainesta,esim.sepeli630mm.

pääsuun/vtj
Päivämääräjakuittaus


Käytyläpi
Päivämääräjakuittaus
Korot
työmaalla
tarkastettu.

Maaaineksen
laatu
tarkastettu
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Salaojaputkea ympäröivän salaojituskerroksen tulee olla putken alla ja
sivuilla vähintään 0,1 m ja päällä vähintään 0,2 m. Kellarin seinää vasten
olevankerroksentuleeollavähintään0,2m.

Tarkastuskaivot puhdistetaan ennen rakennustöiden loppukatselmusta.
Salaojaputkien toiminta tarkistetaan ja putkistot puhdistetaan
juoksuttamallaniidenläpivettäniinkauan,ettävesituleeuloskirkkaana.

1.2
Maata vasten olevien seinien ulkopintaan tulee vedeneriste
Perustus
(kumibitumimatto). Vedeneristystyössä kiinnitetään erityistä huomiota
rakenteet saumakohtien tiiviyteen ja koko eristeen eheyteen. Vedeneristeen
ja
mekaanista rasitusta vähennetään suojaamalla seinärakenne
maanpaine vedeneristyksen jälkeen patolevyllä (levyä ei saa kuitenkaan kiinnittää
seinät
vedeneristeenläpi).

Anturan ja perustusrakenteiden välissä tulee olla kapillaarikatko (esim
bitumisively) erityisesti, jos salaojaputken ja kapillaarisen vedennousun
katkaisevanmaaaineksensijoittamienanturanalapuolelleeikäytännössä
toteudu. Jos anturan alle ei tule salaojituskerrosta, anturan läpi tulee
tehdä poikkisuunnassa reikiä, jotta vesi rakennuksen alta pääsee
virtaamaansalaojaputkiin.

Kellarin seinärakenteen ja sokkeleiden vedenpoiston tulee toimia myös
rakennuksen käytönaikana (ei saa tukkia esim vedeneristystyössä).
Vedenpoistoreikien eteen asennetaan yhtenäinen patolevy, ettei
painevesi pääse tunkeutumaan reikiä pitkin seinään. Veden pääsyn
estämiseen elementtien eristetilaan tulee myös työaikana kiinnittää
erityistähuomiota(sääsuojaus).Myösesitetilantuuletuksentuleetoimia
(eisaatäyttyätyöaikana)


Seiniensisäpintoihinsuositellaanhyvinvesihöyryäläpäiseviämateriaaleja.
(poikkeuspesuhuoneenvedeneritys)

Rakennekosteuden tulee poistua riittävästi ennen seinien päällystämistä
taipinnoittamista.



1.3
Alapohjat

Salaojituskerroksen
paksuustarkastettu


Tarkastus ja puhdistus
tehty

Vedeneristeen tiiviys
tarkastettu




Veden
kapillaarinen
nousu
perustusrakenteisiin
estetty



Seinärakenteen
vedenpoisto
varmistettu

Vedenpääsy
seinärakenteeseen
minimoitu



Rakenteiden
kosteusrajaarvot
selvitetty







Maanvaraisen laatan alla tulee olla vähintään 200 mm kapillaarisen Maanvaraisen laatan
vedennousunkatkaisevaasepeliä(630mm).Laatanallatuleelisäksiolla kosteustekninen
kauttaaltaanlämmöneriste.Laatanallamenevätmahdollisetputkettulee toimivuusvarmistettu
eristääniin,etteivätnelämmitämaaperää.
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Laattaa ei saa valaa kiinni seinärakenteeseen. Rakennetta ei suositella
päällystettävän tiiviillä kosteusherkällä materiaalilla. Rakennekosteuden
onpoistuttavariittävästiennenlattianpäällystämistä.Koskalattiaantulee
lattialämmitysputkia,kosteusmittauspisteettuleemerkitäetukäteen.


Ryömintätilan maanpinnan muotoillaan salaojiin päin ja varmistetaan
ettei tilaan jää vettä kerääviä painanteita. Maaperän kosteustuottoa
ryömintätilaanrajoitetaansepelikerroksella(200mm).

Ryömintätilassatuleeollatuuletus(optimiilmanvaihto1..2l/h).

Ryömintätilaan on järjestettävä tarkastusmahdollisuus ja pääsy kaikkialle
tilaan.(korkeusvähintään0,8m)

Ryömintätilassa ei saa olla rakennusjätettä eikä lahoavaa orgaanista
ainetta

1.4
Julkisivut



Maanvaraisen
lattiarakenteen
kuivattaminen
huomioitu(kohta2)

Ryömintätilan
maanpinnan
laatu
tarkastettu

Ryömintätilan
tuuletuksen toimivuus
tarkistettu



Ryömintätilassa
ei
orgaanistajätettä.
Vedenpääsynestämiseksirakenteisiin,betoniulkoseiniensaumaustyöhön Saumaukset ja liitokset
jaliitosrakenteisiintuleekiinnittääerityistähuomiota.
tarkistettu.


Työaikaisen kastumisen estämiseksi seinärakenteet tulee suojata 
kuljetuksen ja asennuksen aikana. Erityistä huomiota tulee kiinnittää Kevyiden
seinien
kevyidenseiniensääsuojaamiseenasennusaikana.
kastumisriskihuomioitu


Varmistetaan, että betoniulkoseinän ja tiiliseinän liittymässä on 
kauttaaltaanvedenpoistohuopa.



Tiilimuuratuissa seinissä huolehditaan, ettei muurauslaasti tuki 
tiilimuurauksen takana olevaa tuuletusrakoa sekä varmistetaan, että 
kahdellaalimmallatiilirivilläjokakolmaspystysaumaonauki.
Julkisivun tuuletusrako
Kevyissä ulkoseinissä huolehditaan, että höyrysulku on tiivis ja suunnitelmien
mahdollisesti vaurioituneet (esim kastumisen seurauksena) kipsilevyt mukainen,
ei
korvataanuusilla.
laastipurseita.


Tuulensuojavillalevytasennetaantiiviistijalimitetäänkerroksittain.



Julkisivunseinienjaikkunoidenyksityiskohdissa(vesipellitystenkaltevuus, 
kittaukset jne) tulee olla erityisen huolellinen, ettei viistosade pääse 
tunkeutumaanrakenteisiin.






1.5
Tarkastetaan,ettähöyrynsulkumuovionehjä.
Yläpohja ja 

Yläpohjatarkistettu.
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vesikatto

Mineraalivillalevyttuleeasentaatiiviistijalimittääkerroksittain.
Lämmöneristeeisaakastua.

Vesikattotöitä ei tule tehdä sateessa. Keskeneräiset rakenteet tulee
suojatakastumiselta.

1.6
Välipohjarakenne asuinhuoneiden puolella: 200 mm ontelolaatta + 50
Välipohjat mmstyrox+50mmpintabetonilaatta.Ontelolaatastontuleekuivuaalle
90% RH:een ja pintojen tulee olla puhtaat ennen styroxin asennusta.
Rakennekosteuden tulee poistua riittävästi (ks.rajaarvot) ennen
pintamateriaalin asennusta.. Rakenteen kuivattamisesta tarkemmin
kohdassa2.

Kosteiden tilojen kohdalla kallistusvalu (60110mm) tehdään suoraan
ontelolaatanpäällenormaalibetonista.Rakenteeseentuleelattialämmitys
RakenteentuleekuivuavedeneristeenedellyttämänRHarvonalapuolelle
ennen vedeneristeen levitystä. Kosteusmittauskohdat merkitään ennen
pintavaluaRakenteenkuivattamisestatarkemminkohdassa2.

Väestösuojan katto kosteusteknisesti kriittinen. Runkolaatan pintaosien
tulee olla kuivat ja puhtaat ennen kevytsorakerroksen asennusta.
Kevytsorakerrokseen ei saa päästä vettä. Kerrokseen asennetaan
salaojaputkistatyömaaaikainenkuivatus.

1.7
Seiniin ja lattioihin tulee siveltävä vedeneriste ja keraamiset laatat.
Märkätilat Varmistetaan vedeneristeen pitkäaikaiskestävyys ja hyväksyntä. Ennen
vedeneristeen asennusta betonin tulee kuivua vedeneristemateriaalin
edellyttämän RH arvon alapuolelle (90%). Lattialämmitystä tulee käyttää
ennen vedeneristeen asennusta. Lämpö suljetaan ennen asennusta ja
asennuksenjälkeenkytketäänuudelleenpäällelisätenlämpöävähitellen.

Varmistetaanettälattioidenkallistuksetovatvähintään1:100,lattiakaivon
läheisyydessä 1:50.  Vedeneristeen ja lattiakaivon yhteensopivuus tulee
varmistaa. Lattiakaivon korokerenkaiden rakenteeseen ja liitoksen
tiiviyteentuleekiinnittääerityistähuomiota.
Rakenteiden nurkat, kulmat ja läpiviennit vahvistetaan ja tiivistetään
hyväksytyllävedeneristysvahvistuksellajamassalla.

Keraamisten
laattojen
kiinnittämiseen
tulee
käyttää
muodonmuutoskykyistälaastia.Laattojennurkkasaumoihinsekäseinäja
lattialaatoituksenvälisiinsaumoihinkäytetäänsaniteettisilokonia.

Vedeneristystyön suorittamiseen kiinnitetään erityistä huomiota (pätevä
työntekijä)


Ontelolaatan kosteus
alle 90%Rh ennen
ääneneristyslattian
tekoa.

Pintabetonin kosteus
alle 85 % ennen
parketinasennusta.

Betonin kosteus alle 90
%
ennen
vedeneristemassan
asennusta.


Vss
katon
kevytsorakerroksen
kuivatustarve
huomioitu.


Aineiden
yhteensopivuus
varmistettu.
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Varmistetaan, että suihkun läheisyydessä on poistoilmaventtiili ja että
kylpyhuoneeseensaadaankorvausilmaa.

Parvekkeiden työaikaiseen veden poistoon kiinnitetään erityistä 
1.8
huomiota,etteivettäpääsekulkeutumaanseinärakenteisiin.

Parvekkeet Lopullisenvedenpoistojärjestelmäntoimivuustuleevarmistaa
1.9
Varmistetaan,ettäpintavedetjakattovedetohjautuvatpoisrakennuksen 
Pintavesien vierustoilta eikä niitä ohjata salaojaverkostoon ja että rakennuksen
ohjaamine seinustoillaonvettäpidättäväseinästäpoispäinkaltevakerros.
n
ja
kuivatus
järjestelmä
t
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3.RAKENTEIDENKUIVUMISAIKAARVIOT/PÄÄLLYSTÄMINEN
Rakenne
Sijainti
Päällyste
Tavoite Kuivumisaikaarviotjatoimenpiteet
materiaali
Kosteus 
RH(%)
AP1
Kosteattilat Vetonit
90%
n.70mmpaksubetonirakenne,allastyrox.Olosuhteet:
4viikkoakosteassa,eikastu,sittenn.50%RHjaT20°C.

vedeneriste 
+keraamiset

Normaali betoni K30 (v/c= 0,7), kuivuminen 90%RH:n
laatat
noin7viikkoa,85%:nRH:nnoin12viikkoa.

Nesteytetty kuitubetoni, jonka v/c =0,5 kuivuminen
90%RHarviolta4viikkoaja85%:nRH:nnoin7viikkoa,
=> lattiarakenteilla on aikataulun puitteissa hyvät
mahdollisuudet kuivua tavoitekosteuteen, kun
huolehditaan, että kohteessa on riittävästi lämpöä
(n.20°C) ja riittävän alhainen sisäilman RH (n.50 %).
Lattialämmityksen mahdollisimman varhaisella käyttöön
otolla edistetään kuivumista. Lattialämmitystä tulee
käyttää ennen vedeneristeen asennusta betonin
asianmukaisenjälkihoidonjälkeen.
VP1

Asuinhuoneet Kelluva
Runko
lautaparketti 90%,
pintalaat
ta85%

AP4

Vss



Ontelolaatan RH:n tulee olla alle 90% (3 cm syvyydeltä
mitattuna) ja pintojen tulee olla puhtaat ennen
äänieristyslattian tekoa. Kosteustason saavuttaminen
aikataulun mukaisesti edellyttää, että ennen viikkoa 30
laatalla mahdollisesti oleva vapaa vesi poistetaan ja
lisäveden pääsy estetään sekä että kuivatusajaksi
kohteeseen saadaan riittävä lämpö (n.18°C) ja noin 50
60%RH..

Mikäli runkolaatta täyttää edellä mainitut ehdot,
pintalaatan kuivumisessa  tavoitekosteuteen ei pitäisi
tullaaikatauluongelmia.
Betoni+maali pintakuiv 200 mm paksun maanvaraisen laatan kuivuminen K30
a
betonistavalettaessajaolosuhteidenollessa50%RHjaT
20°C(eikastumista)kestää90%:nRHnoin20viikkoaja
85%RH:n yli 30 viikkoa. Rakennetta ei suositella
päällystettäväksikosteusherkällämateriaalilla.
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4.OLOSUHDEHALLINTA
4.1Kastumisenestäminen/suojaukset


Osaalue
Työmaalla huomioitavat vaatimukset sekä sovitut ratkaisut ja
toimenpiteet
Rungon suojaaminen Elementtiensaumavaluttehdäänmahdollisimmanpiantiiviiksi
kastumiselta
Tiivistetäänyläpuolisenholvinaukot
Materiaalinen
Sovitaantoimitustenoikeaaikaisuus.
kastumisen
Edellytetäänkuljetuksenaikaistasuojausta.
estäminen
Suunnitellaanvarastointipaikatjamenetelmätajoissa.
Noudatetaanvalmistajanantamiaohjeitavarastoinninsuhteen.
Keskeneräisten
Suojataan keskeneräiset rakenteet kastumiselta. Erityistä huomiota tulee
rakenteidensuojaus kiinnittääkevyidenulkoseiniensuojaamiseen.
Vesivahingot
Vesivahingonsattuessarakenteisiinpäässytvesipoistetaanvälittömästi.
Työmaallehankitaanvesiimuri.
Varmistetaan
kuivatuslaitteiden
nopea
saatavuus.
Esim
askeläänieristettyjen lattioiden eristetilaan päässeen veden poistaminen
edellyttääyleensäkoneellistakuivausta(imupuhallus)
Valistetaan
työmaahenkilökuntaa
ja
aliurakoitsijoita
veden
”vaarallisuudesta”, jotta he kukin osaltaan huolehtisivat, ettei heidän
työsuorituksensa seurauksena rakenteisiin pääse ylimääräistä kosteutta
(esimtimanttiporaukset).

4.2Rakenteidenkuivatus

Osaalue
Työmaalla huomioitavat vaatimukset ja reunaehdot sekä sovitut
ratkaisutjatoimenpiteet
Tavoiteolosuhde
Kunrakennuksenvaippaontiivis,pyritäänsaamaantiloihinnoin
(sisäilmanTjaRH)
+20°C:nlämpötilajaalle50%ilmansuhteellinenkosteus
Ulkoilman olosuhteiden Kuivatusjaksoajoittuuheinäjoulukuulle(rungonkuivatusjaksoheinä
vaikutus
elokuulle). Ajanjakso alku on kuivattamisen kannalta hankalin, sillä
juuri loppukesällä ja syksyllä ulkoilman kosteussisältö on
suurimmillaan.UlkoilmansuurenkosteussisällönvuoksisisäilmanRH
voi olla vaikea saada tavoitetasolle ilman erityistoimenpiteitä.
Ulkoilman viilentyessä myös sen kosteussisältö pienenee, jolloin
sisäilman suhteellinen kosteus saadaan usein riittävän alhaiseksi
huolehtimallariittävästälämmityksestäjailmanvaihdosta.
Rakennuksenoman
Oma lämmitysjärjestelmä pyritään saamaan toimintakuntoon
lämmitysjärjestelmän
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Sovitaan asiasta LVI
hyödyntäminen
urakoitsijankanssa.

Vastuuhenkilö
/
kuittaus






Vastuuhenkil
ö/kuittaus
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Lisälämmitysja
kuivatuslaitteiden
tarpeenmääritys

Kuivatussuunnitelma



Kohteessa tulee mittauksin seurata sisäilman RH:ta ja lämpötilaan. 
Mikäli tavoitetasoa ei saavuteta normaali toimenpiteillä, käytetään
tarvittaessa lisälämmitys ja kuivatuslaitteita. Lisälämmitystarvetta
voi olla myös kesällä. Ilman kiertoa voidaan lisätä erilaisilla
puhaltimilla. Ilman kuivaustarvetta voi esiintyä erityisesti 1.
kerroksessa (kylpyhuoneissa). Ilmankuivaajia käytettäessä on
ehdottoman tärkeää huolehtia, että kuivatettava tila on tiivistetty
huolellisesti (ettei kerätä kosteutta ulkoa). Kuivaajien käyttötarve
määritetäänsisäilmankosteusmittaustulostenperusteella(josRH:ta
eimuutensaadalähelletavoitetta)
Kohteeseen ei tarvita erillistä alueellista kuivatussuunnitelmaa. 
Kuivatustoimenpiteistä
päätetään
tapauskohtaisesti
kosteusmittaustulostenperusteella.
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5.KOSTEUSMITTAUSSUUNNITELMA
Toimenpide


Suoritettavatmittaukset

Mittausmenetelmän
laitteistonvalinta

ja

Varmistetaan,
että
mittalaitteetonkalibroitu
Valitaan
mittaustyöntekijä
Suunnitellaan mittausten
laajuusjaajankohta

Tulostenkäsittely










Vastuuhen
kilö/kuitta
us
Sisäilman suhteellinen kosteus RH(%) ja lämpötila tavoiteltavien 
kuivumisolosuhteidensaavuttamisenvarmistamiseksi.
Ontelolaattojenkosteusennenääneneristyslattiantekoa.
Kosteiden tilojen lattian kosteus noin 4 viikkoa ennen arvioitua
vedeneristystyön
aloitusta
(seurantamittaus)
sekä
päällystettävyysmittausennenvedeneristystyönaloitusta.
Kosteidentilojenbetoniseinätennenvedeneritystyönaloitusta.
Ääneneristyslattian eristetilan ja pintalaatan kosteusmittaukset
(seurantamittauksetjapäällystettävyysmittaukset)
Väestösuojankattorakenteenkosteusmittaukset
Mahdollisestikastuneidenulkoseinärakenteidenmittaukset.
Sisäilmamittaukset ja rakennekosteusmittaukset tehdään suhteellisen 
kosteudenmittaukseentarkoitetuillalaitteilla.
Päällystettävyysmittauksiaeitehdäpintakosteudenosoittimilla.
Suhteellisen kosteuden mittalaitteilla tulee olla enintään kuuden 
kuukaudenikäinentodistuskalibroinnista
Mittaajallatuleeollariittävättiedotmittalaitteidentoimintaperiaatteista 
ja niihin vaikuttavista tekijöistä, mitattavan rakenteen toimivuudesta
sekämitattavanmateriaalinominaisuuksienvaikutuksestamittaukseen.
Ensimmäinen rakennekosteusmittaus tehdään pian sen jälkeen kun

kohteen vaippa on ummessa ja lämpöpäällä, jolloin saadaan käsitys
rakenteiden kosteustilasta ja kuivatustarpeesta. Seuraava mittaus
vähintään 2 viikkoa ennen aiottua päällystystyön aloitusta ja viimeinen
(kattavampi)mittausvähänennenpäällystystyötä
Mittaustulosten perusteella todetaan rakenteiden riittävä kuivuminen.

Varmistetaan, että päällystettävät betonirakenteiden kosteus alittaa
päällystemateriaalienedellyttämänsuhteellisenkosteudenarvon.
Mittausraportit liitetään työmaaasiakirjoihin. Mittausraporteissa tulee
tulosten lisäksi olla tarkka mittausmenetelmäkuvaus (mittalaitteet,
mittausajat,mittauspisteetjne.)
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6.KÄYTÖNAIKAINENKOSTEUDENHALLINTA
Käyttöjahuoltokirja
Toimenpide






Kuittaus/
pääsuun.
Rakennusvaiheen kosteudenhallinnan toteutuksesta muodostunut 
dokumentointi – tekniset piirustukset, kosteudenmittauspöytäkirjat, 
rakenneosien /talotekniikan tuotemallit ja vastuuhenkilöiden
allekirjoituksella varmennetut tarkistuslistat. Rakennuksen käytön ja
huollon ohjeet, jotka tuottavat suunnittelijat ja täydentävät
työmaatoteutus.

Seuraavistaasioistatuleeollakäyttöjahuoltoohje:
rakennuksenkäytönaikaisetkosteushälyttimet
märkätilanpintojenmekaaninenkuvausjatilantuuletus
vesivuototilanteisiinvarautuminen:
vuotovesinäkyviin,sulutjahälyttimet
asukkaillekäyttökoulutus,johonsis.näyttökoe!!
muodostetaan rakennuksen kunnon arvioinnin ja seurannan
hallintajärjestelmä helpolla käyttäjäliitännällä. Järjestelmään liitetään
jatkuva rakennuksen teknisen  laadun mittaus käyttö ja  huolto
ohjeidenlisäksi
vaurioalttiiden ja säännöllistä tarkastusta vaativien rakenteiden ja
tarkastusjaksojenmäärittäminen
järjestelmänvastuuhenkilöidenmäärittäminen
tietojenesitysmuoto,tarkastustenraportointi
tarvittavat
kunnostustoimenpiteet
ja
arvio
seuraavasta
tarkastusjaksosta.






Kosteudenhallintasuunnitelmanhyväksyntä

_______________________
Päiväysjapaikkakunta

_______________________ __________________________________________
Pääsuunnittelija

Vastaavatyönjohtaja Rakennuttaja 








