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RAKENNUSVALVONTA 



 Kosteudenhallinnalla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla 
pyritään estämään haitallisen kosteuden kertyminen 
rakennukseen 

 

 Kosteudenhallinnan tavoitteena on 

• Estää kosteusvaurioiden syntyminen 

• Varmistaa rakenteiden riittävä kuivuminen ilman 
aikatauluviivytyksiä 

• Vähentää kuivatustarvetta 

• Pienentää materiaalihukkaa 
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 Homevauriot 

 Sisäilmaongelmat 

• Mikrobit, hajut 

 Rakenteiden ulkonäölliset vauriot 

 Materiaalihukka 

• Kastuneita rakennusmateriaaleja voidaan harvoin enää 
käyttää 

• Eristeet, kipsilevyt ja lastulevyt ovat kaikkein 
vaurioherkimpiä 

 Aikataulut 
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 Korjausrakentamisessa työmaan kosteudenhallinta on jopa 
tärkeämpää kuin uudisrakentamisessa 

• Pienetkin rakenteisiin pääsevät vesimäärät voivat 
aiheuttaa mikrobikasvustoa 

 

 Vanhoihin, kertaalleen kuivuneisiin betonirakenteisiin päässyt 
kosteus kuivuu hitaasti 

 

Huolimattomalla rakennusaikaisella kosteudenhallinnalla 
voidaan pahimmassa tapauksessa pilata sekä uudet että 
vanhat rakenteet! 
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 Purkutyöt 

 Julkisivukorjaukset 

 Vesikattokorjaukset 

 Ikkunoiden- ja ovien uusiminen/korjaus 

 Muut korjaustoimenpiteet, joissa rakennusrunko on auki tai 
rakennusmateriaaleja säilytetään ulkotilassa 

 

 Myös sisäpuoliset kosteutta tuottavat rakennustyövaiheet ovat 
kriittisiä 

• Betonivalut 

• Seinien tasoitus- ja maalaustyöt 

• Laatoitustyöt 
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 Lähtökohtaisesti on pyrittävä siihen, että rakennusmateriaalit 
tai keskeneräiset rakenteet eivät kastu missään rakentamisen 
vaiheessa 

 Kuivaksi rakentaminen on pientalon omistajan ja käyttäjän etu 

 Kosteudenhallintaan käytetyt eurot voivat säästää suurilta 
korjauskustannuksilta tulevaisuudessa 

 Rakennuksen ja materiaalien suojaus on otettava huomioon jo 
suunnitteluvaiheessa. 

 

Urakkasopimuksessa tulisi aina vaatia remontin laajuuteen 
sopivaa kosteudenhallintasuunnitelmaa ja kuivaa rakennustapaa! 
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 Työmaalle saapuva rakennusmateriaali ja tarvikkeet suojataan 
välittömästi ja säilytetään kuivana koko rakentamisen ajan 

• Myös kuljetuksen aikana tulee materiaalien olla suojattuna 
kastumiselta 

 Työmaalla tulisi säilyttää minimimäärä materiaaleja 

 Rakentamisen työvaiheiden ja aikataulujen suunnittelu 
tärkeää! 

 Työmaalla on oltava riittävästi suojausmateriaalia heti 
rakentamisen alkuvaiheessa 

 Sisätiloihin asennettavat materiaalit säilytetään kuivassa ja 
lämpimässä 

 Ulkotiloihin asennettavat materiaalit voidaan säilyttää ulkona, 
varastoituna irti maasta ja säältä suojattuna 
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 Vesi tai lumi ei saa lammikoitua suojausten päälle 

 Rakenteet suojataan jokaisen työpäivän päätteeksi 

• Aikatauluihin tulee varata aikaa suojaukselle 

• Suojausten tulee kestää myös kova tuuli 

• Vettä ei saa kerääntyä suojapeitteiden päälle 

 Ovet ja ikkunat asennetaan mahdollisimman nopeasti 
paikalleen 

• ikkunoiden vesipeltien puuttuessa tulee käyttää väliaikaisia 
suojauksia 

 Työmaalla tapahtuvista vesivahingoista on aina ilmoitettava ja 
aloitettava kuivatus välittömästi 

• Vahingon aiheuttaja ja syy on aina selvitettävä 
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 Purkutyövaihe tulee suunnitella siten, että rakenne on 
suojassa purkutyön alusta siihen  asti, että uusi pinta on 
vedenpitävä (vesikatot, julkisivut) 

 

 Mikäli rakennukseen tehdään laaja julkisivuihin kohdistuva 
korjaustoimenpide, voi olla järkevää käyttää rakentamiseen 
koko rakennuksen peittävää sääsuojaa 
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 Korjauskohteissa rakenteiden kuivatus koskee yleensä 
betonivaluja (esimerkiksi lämmönjakotavan muutoksessa) 

 Betonin kuivaus on tehokkainta betonia lämmittämällä 

 Sisäilman suhteellinen kosteus pyritään pitämään alle 50 % ja 
lämpötila yli 20 asteessa koko  kuivatuksen aikana. 

 Betonin pinnoitettavuus tulee varmistaa aina 
kosteusmittauksin 

 

Vaikka betoni itsessään sietää hyvin kosteutta, voi se välillisesti 
aiheuttaa kosteusvaurioita  
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 Suojauksien puuttuminen tai pettäminen voi johtaa suuriinkin 
vesivahinkoihin 

• Huono suojaus on yhtä hyvä kuin ei suojausta ollenkaan 

  

 Työmaan kosteudenhallinta on tärkeä osa korjauksen 
onnistumista, mutta myös muut laatuseikat tulee pitää 
mielessä koko korjauksen ajan 

 

 Urakoitsijan suhtautuminen vakavasti työmaan 
kosteudenhallinnan onnistumiseen viestii kuitenkin usein myös 
huolellisuudesta muussa rakentamisessa  
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Kiitos! 
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