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Miksi?

• Kosteudenhallinnan (ja asetuksen toteuttamisen) 
jalkauttaminen ruohonjuuritasolle

• Rakennusfysiikan perusteiden ja
työmaan kosteudenhallinnan
ymmärtämistä ja osaamista kaikille
rakennustyömaalla toimiville

• Työturvallisuuskortin kaltainen päiväkoulutus, jonka
tärkein tavoite on asennekulttuurin kehittäminen

• Tilaajien tulisi edellyttää koulutuksen järjestämistä
• yksikin vältetty virhe voi säästää merkittävästi

kustannuksia!
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Asenne ja tieto ratkaisee!

Kosteudenhallinnan 

osaaminen

• rakennustyömaan koko toteutusportaalle

• perehdytystä rakennusfysiikan, 

kosteudenhallinnan ja sisäilman näkökulmista

Vastaavat toimintatavat ovat nostaneet 
laatua, turvallisuutta ja terveellisyyttä 
ennenkin…

Hyvätkään suunnitelmat ja säädökset eivät auta, 
jos niitä ei syystä tai toisesta noudateta… Osaaminen kuuluu kaikille.



Yhteistyössä

• Taitorekisteri, pätevyys voimassa 5 vuotta.
• Mallia ePerehdytyksestä

• Materiaalia myös muista hankkeista:



HANKKEEN TAUSTA

• Valtioneuvoston kanslian (VNK) rahoittama  

AVATER-tutkimushanke (09/2015-04/2017)

• Vastuuministeriö, hankkeen ohjaus: 

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

• Tutkimuskonsortion johtaja: tutkimusprofessori Anne 

Hyvärinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 

• Koulutusta koskeneen työpaketin toteutus: 

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) ja ulkopuolisista 

asiantuntijoista koostunut työryhmä

• Jatkohanke/pilotointi (2017-03/2018)

• Ulkopuolisena rahoittajana Ympäristöministeriö (YM)

• Työryhmän jäsenet osallistuneet oman työnantajansa 
työajalla



Työryhmä

• projektitutkija Tero Marttila, TTY

• projektipäällikkö Jommi Suonketo, TTY, 

• johtava asiantuntija Helmi Kokotti, Suomen Sisäilmakeskus Oy, 

• toimialapäällikkö Timo Turunen, Ramboll Oy, 

• koulutuspäällikkö Arja Vainio, RATEKO, 

• asiamies Jani Kemppainen, Rakennusteollisuus RT ry, 

• työpäällikkö Hannu Pekkarinen, Lujatalo Oy, 

• asiantuntija Petri Mannonen, Vahanen Rakennusfysiikka Oy, 

• lehtori Pekka Väisälä, Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), 

• lehtori Hannu Kääriäinen, Oulun ammattikorkeakoulu (OAMK), 

• johtaja Kalle Laine, TTS Työtehoseura, 

• vanhempi asiantuntija Sari Paukku, Granlund Consulting Oy 

• projektipäällikkö Timo Marttila, Espoon Asunnot Oy

• koulutuskoordinaattori Ninna Kokko, RATEKO

• projektitutkija Paavo Kero, TTY (ja FCG) 



KOSTEUDENHALLINTAKOULUTUS 
RAKENNUSTYÖMAALLE

”Kosteusturvallisen 
rakentamisen palkinto jaettu

Kolmatta kertaa jaettu 
Kosteusturvallisen 
rakentamisen palkinto on 
myönnetty rakennustyömaan 
kosteudenhallintakoulutukselle 
ja sitä kehittäneelle 
työryhmälle.

Voittajan valinnassa 
painotettiin tällä kertaa 
koulutusta, jonka merkitys on 
korostumassa yhä enemmän 
kosteusturvallisten rakennusten 
toteutuksessa.”

RIL



Kosteuden
-hallinta

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ v1 

8.00-9.00 Johdanto & esimerkkejä seuraamuksista

Kahvitauko 15 min

9.15-10.05 Rakennusfysiikan perusteet

Tauko 10 min

10.15-11.30 Työmaan kosteudenhallinta ja rakenteiden vaurioituminen

Lounastauko 45 min

12.15-13.00 Keskustelua kosteudenhallinnasta ja käytännön esimerkkejä

Kahvitauko 15 min

13.15-14.05 Esimerkkejä todellisista kohteista

Tauko 10 min

14.15-14.45 Tentti

14.45-15.15 Oikeiden vastausten läpikäyminen

15.15-16.00 Loppukeskustelu & palaute

kalvo: Tero Marttila, TTY9

Rakennus-
fysiikka

esimerkit

tentti



Rakentamisen laadulla
on väliä! Näin vältytään 

takuukorjauksilta
ja tulevien käyttäjien 

sairastumiselta.

Kosteuden
-hallinta

KOSTEUDENHALLINNAN 
TOP5
1. Ilmatiiviit rakenteet ja liitokset

Läpiviennit tulee tiivistää, höyrynsulkua ei saa puhkoa!

2. Sääsuojaus & kuivumisolosuhteet oltava kunnossa
Aukot umpeen jo ennen ikkunoiden asennusta! Lämmitys & tuuletus

3. Välivarastointi & säilytys
Materiaalit suojattu ja irti alustasta

4. Nolla lammikkoa rakennuksessa
Vuotavaan vesiletkuun pitää puuttua

5. Asenne ja huolellisuus

Tee niin kuin itsellesi tekisit!

kalvo: Tero Marttila, TTY10

Rakennus-
fysiikka

esimerkit



Pilottikoulutukset 
joulukuussa 2017

• 14.12. Lujatalon työmaalla
• 14 henkilöä

• 3 heistä puhuivat äidinkielenään muuta, mutta 
ymmärsivät suomea

• 15.12. Työtehoseuran (TTS) 
täydennyskoulutusryhmälle
• 15 henkilöä
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Pilotit -osallistujat

• 2017 piloteissa osallistujilla oli aika hyvät 
pohjatiedot ja heiltä saatiin erinomaisesti 
palautetta
• hyvä niin, mutta vielä tarvittaisiin pilotointia 

sellaisille, joille materiaali on ensisijaisesti 
suunnattu

• eli niille, joille asia ei ole yhtä tuttua ennestään. 
Esim. ammattikouluryhmä



Pilotit -koulutusmateriaali

• Positiivista palautetta & hyviä kehitysehdotuksia
• Pieniä muokkauksia materiaaliin on tehty palautteiden 

perusteella ja tehdään vielä lisääkin

• Koulutusmateriaali vaikutti pääpiirteissään melko 
toimivalta ja muuntojoustavalta
• Hieman betonipainotteinen, joten lisätään esim. 

kosteudenmittaaminen puusta

• Korjausrakentamisen erityispiirteet ovat selitettävissä



Pilotit -aikataulu

• Ensimmäisessä pilotissa oltiin kokoajan 
edellä aikataulua

• Toisessa pysyttiin aikataulussa ja lopuksi 
hieman hypättiin yli esimerkkejäkin, koska 
läpi koko koulutuksen käytiin paljon 
keskustelua ja esiin nousseita esimerkkejä



Visio

Lounas

K
H

K

kokopäivä-koulutus, 
lähiopetus 4h

Keskustelu & 
lisäesimerkit

1h

Paperitentti & 
tarkistus 2h

Sähköinen
tentti

Puolipäivä-koulutus, 
lähiopetus 4h

Sähköinen tentti

Sähköinen koulutus
4x 45 min

Sähköinen tentti

= Motivointi!?



Kosteuden
-hallinta

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
-keskusteleva kokopäiväkoulutus

8.00-9.00 Johdanto & esimerkkejä seuraamuksista

Tauko 15 min

9.15-10.00 Rakennusfysiikan perusteet

Tauko 15 min

10.15-11.00 Työmaan kosteudenhallinta

Tauko 15 min 

11.15-12.00 Vaurioituminen, puhtaudenhallinta ja terveysvaikutukset

Lounastauko 60 min

13.00-14.00 Keskustelua kosteudenhallinnasta ja lisää käytännön esimerkkejä 
todellisista kohteista (esim kouluttajan omia)

Tauko 15 min

14.15-15.00 Tentti + palautteenanto

Kouluttaja tarkastaa tentit loppuun tauon aikana 

15.15-16.00 Oikeiden vastausten läpikäyminen & Loppukeskustelu

kalvo: Tero Marttila, TTY16

Rakennus-
fysiikka

esimerkit

tentti



Kosteuden
-hallinta

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ 
–puolipäiväinen koulutus

8.00-9.00 Johdanto & esimerkkejä seuraamuksista

Tauko 15 min

9.15-10.00 Rakennusfysiikan perusteet

Tauko 15 min

10.15-11.00 Työmaan kosteudenhallinta

Tauko 15 min 

11.15-12.00 Vaurioituminen, puhtaudenhallinta ja terveysvaikutukset

Palaute ja tentti sähköisesti omalla ajalla koulutuksen jälkeen

(oikeat vastaukset saa automaattisesti tentin jälkeen)

kalvo: Tero Marttila, TTY17

Rakennus-
fysiikka

esimerkit

tentti



Kosteuden
-hallinta

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
-sähköinen koulutus

45 min Henkilötiedot, johdanto & esimerkkejä seuraamuksista

Tauko 15 min

45 min Rakennusfysiikan perusteet

Tauko 15 min

45 min Työmaan kosteudenhallinta

Tauko 15 min 

45 min Vaurioituminen, puhtaudenhallinta ja terveysvaikutukset

n. 30 min Palaute ja tentti sähköisesti omalla ajalla koulutuksen jälkeen

(oikeat vastaukset saa automaattisesti tentin jälkeen)

kalvo: Tero Marttila, TTY18

Rakennus-
fysiikka

esimerkit

tentti



Tentti

• Ei ollutkaan liian helppo
• Alimmat suoritukset 12/20 p, osasyynä varmaankin 

kieliongelmat

• Osa tenttikysymyksistä osoittautui hieman 
hankalammiksi ja osittain kompakysymyksiksi
• Joissakin kysymyksissä tullaan hyväksymään useampi 

kuin yksi oikea vastaus

• Tentin tavoite oli ja ON motivoida kuuntelemaan 
koulutusta, ei niinkään testata osaamista



Jatkotarpeet, 
2. pilotointihanke

• Materiaalin kääntäminen (ensin tenttikysymysten)

• Nettisivut

• Tiedottaminen

• Kouluttajien kouluttamisen järjestäminen

• Rahoitus ja henkilöresurssit??



Jatkossa

• Ensimmäinen kouluttajien koulutus 11.9.2018; 
Paikka: Sarkatie 1, Vantaa

• Jatkossa RATEKO vastaa kouluttajien 
kouluttamisesta

• Sekä koordinoi koulutusta eli huolehtii materiaalin 
kehittämisestä, koulutusten auditoinnista, 
kotisivujen ylläpidosta, tiedottamisesta yms.



Hankkeesta muualla

• Rakennettu Ympäristö 1/2018

• Sisäilmastoseminaarin julkaisu, Pekka Väisälä
• Pilottikoulutusten palautekyselyn tulokset

• Ota yhteyttä: tero.marttila@tut.fi tai 040 8490847 

KIITOS!

mailto:tero.marttila@tut.fi

