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Kirjelmä käynnisti Kuivaketju10:n kehitystyön



Kuivaketju10:n taustat

▪ Vuonna -15 alettiin kehittämään koko rakennushankkeen 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



Rakennusala on itse kehittänyt Kuivaketju10-toimintamallin 
koko rakennushankkeen kosteudenhallintaan

• Useat rakennusalan toimijat ovat jo 
sitoutuneet sen käyttöön.

• Liikkeelle on lähdetty ilman 
viranomaisten määräämistä.

• Mallista on muodostumassa alan 
yleinen tapa toimia.







Mihin ryhtyvä ilmoituksellaan sitoutuu?





Sananen 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”

Koordinaattori



















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 vaatimukset

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



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



Tilannekatsaus - 2018

• Kuivaketju10:stä puhutaan paljon, mutta aina ei ymmärretä mistä puhutaan
• Koulutusta järjestetään jatkuvasti – tarve on valtaisa

• Kaikki eivät ole oikeasti sitoutuneet mallin käyttöön lupauksesta huolimatta
• Alan kannettava vastuuta, jotta yhteisesti hyväksytty malli riittää jatkossakin

• Toimintamallissa on jatkokehitystarvetta erityisesti käyttö/ylläpito-osuudessa ja osin 
myös korjausrakentamisosuudessa

• Kuivaketju10:n sähköisen järjestelmän kehitystä jatketaan RALAssa



Tulevaisuuden visio

• Kuivaketju10 on alan yleinen käytäntö toimia – myös rakennusten 
käytön/ylläpidon osalta

• Kuivaketju10 on jatkuvan kehityksen alla

• Muut sisäilmaongelmia aiheuttavat teemat on sisällytetty omina moduuleinaan 
mukaan -> Lääkärit+tutkijat+insinöörit saman pöydän ääreen

• Kuivaketju10:stä -> Sisäilma10







Laatu on tietoinen valinta.

Kiitos!
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