
Rakennustyömaan sääsuojaus
ja olosuhdehallinta



Rakennustyömaan olosuhdehallinta

• Rakennustyömaiden olosuhdehallinnalla 
tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla varmistetaan
• betonin lujittuminen 
• rakenteiden kuivuminen 
• terveet rakennukset

• Toimenpiteitä ovat 
• aikataulujen hallinta
• riittävä työmaan sääsuojaus, lämmitys ja ilmanvaihto
• olosuhteiden seuranta ja tarpeenmukainen säätäminen



§ Rakennusmääräyksistä poimittua:

Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, 
ettei siitä aiheudu sen käyttäjille tai naapureille hygienia- tai 
terveysriskiä kosteuden kertymisestä rakennuksen osiin tai 
sisäpinnoille. (RakMK C2, 1.2 Olennainen vaatimus)

Rakennuksen näiden ominaisuuksien tulee normaalilla 
kunnossapidolla säilyä koko taloudellisesti kohtuullisen 
käyttöiän ajan.

Pohdinta: Kerro esimerkkejä siitä, mitä yllä oleva tarkoittaa 
käytännössä rakennustyömaalle?
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Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Lämmön-, kosteuden- ja vedeneristykset asennetaan suunnitelmien mukaan. Rakenteiden tuuletusratkaisut tehdään suunnitelmien mukaan eikä niitä tukita missään vaiheessa.Kosteita pintoja ei päällystetä, ennen kuin ne ovat kuivuneet riittävästiKosteusarat rakennusmateriaalit varastoidaan  kuivana eikä niiden anneta kastua asennuksen yhteydessä tai sen jälkeen.



Hyviä olosuhteita tarvitaan koska,

•syksyllä kosteiden olosuhteiden vallitessa betoni kuivuu hitaasti.
•talvella kylmä ilma valuu lattianrajaan, jolloin hierto viivästyy.
•keväällä kuiva ilma voi aiheuttaa betonin halkeilua.
•kesällä tuuli ja helle voivat aiheuttaa betonin halkeilua.
Myös liian kylmä tai liian kuiva alusta aiheuttaa lattioihin 
laatuongelmia. 



Kuukausi Helsinki Tampere Jyväskylä Oulu

I 10 10,5 11 8

II 8 7,5 7 7

III 8 8,5 9 7

IV 7 7,5 8 6

V 6 6,5 7 7

VI 8 8,5 9 8

VII 8 9,5 11 9

VIII 11 11 11 10

IX 10 10 10 9

X 10 11 12 9

XI 12 12 12 10

XII 11 11 11 9

I-XII 109 118 99

Sadepäivien määrä (sademäärä = 1,0 mm)

Kuukausi Helsinki Tampere Jyväskylä Oulu

I 47 45 43 30

II 36 33,5 31 23

III 38 37,5 37 24

IV 36 36,5 37 20

V 32 35 38 30

VI 49 54 59 45

VII 62 70,5 79 60

VIII 78 83 88 66

IX 66 64,5 63 42

X 73 66,5 60 41

XI 68 62,5 57 36

XII 58 52,5 47 30

I-XII 643 639 447

Sademäärä (mm)

Lähde: Ilmatieteenlaitos. Arvot on laskettu vuosilta 1971-2000.

Tampere arvioitu

Sadepäivien määriä ja sademääriä

Keskimäärin joka kolmas päivä
sataa vettä tai lunta



Sadetta 1 mm = 1 litra/m2

Lunta 1 cm      = 1 litra/m2

Olosuhteet

Rakennekosteuden lähteitä

Esimerkiksi syyskuussa Helsingissä sataa 
keskimäärin 73 mm eli 500 m2 holville 
500 m2 x 73 l/m2 = 36 500 l

Tehtävä: Paljonko tyypillisenä syyssadepäivänä yhden asuinkerrostalolohkon 
holville sataa vettä?
Lohkossa on yhden portaan asunnot eli noin 400 m2.
Syyspäivän sademäärä on 20 mm.

Vastaus: 400 m2 x 20 l/m2 = 8000 litraa. 

Kosteusrasituksia, 
täyselementtitalo

Betoni 8-9 l/Rm3

Lattiatasoite 1-1,5 l/Rm3

Seinätasoite 0,5 l/Rm3

Sade 1-5 l/Rm3

Yhteensä 10-16 l/Rm3

Muuratut seinät 5-7 l/seinä-m2



Sokkelin liiallinen vesitiiveys

Elementtien 
pystysaumojen 

liitokset

Kiinnitysteräkset 
vaikeuttavat 
pressutusta

Nostolenkit, s-pisteet            
parvekekannakkeet 

Kosteuden hallinnan kipupisteitä

Kaareva holvi tuo 
vettä erityisesti 

kantaville seinille

Lämmöneristeiden 
suojaus vaikeaa



Betoniholveilta valuu yleensä paljon 
sadevettä lämmöneristeisiin.

Asennuksissa täytyy huomioida, 
että vesi pääsee poistumaan 
rakenteista hallitusti

Käytön aikana ulkoverhouksen 
sisäpintaan voi tiivistyä kosteutta, siksi 
tuuletusreittien on AINA oltava 
suunnitelmien mukaiset

Sokkeleiden vedenpoistoreikiä EI SAA 
paikata!

Kuivatusratkaisujen toteuttaminen



Betonirakentaminen
• Betonirakenteet sietävät paljon 

kosteutta. Ennen pinnoitetöiden 
aloittamista rakenteiden on 
kuivuttava kunnolla.

• Betonirakenteiden kosteus on 
aina mitattava ennen 
pinnoitetöiden aloittamista.

• Puu- ja betonielementtien 
käsittely samalla työmaalla vaatii 
erityistä suunnittelua, koska 
betonista haihtuva suuri 
vesimäärä tiivistyy helposti 
puuelementtien pintaan.



Energiatehokkaat ja kosteusturvalliset 
asennukset

Rakenteiden 
eristys- ja tuuletus-

ratkaisujen on 
sovelluttava 

valmistukseen, 
asennukseen  
ja lopulliseen 

käyttöön.

Vaikka yksityiskohdat voivat olla 
vaikeita toteuttaa, tulee ne tehdä 

huolella, sillä ne on tarkoitettu 
kestämään vuosikymmeniä. 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot




Yhteistyö työmaalla

Yhteistyö työnjohtajien, 
aliurakoitsijoiden ja 
työntekijöiden kesken 
edesauttaa hyvien 
rakentamisolosuhteiden 
toteutumista.

Pitää sopia ja muistaa
• suojaustavat
• työjärjestykset
• urakkarajat.



Toimittajan vastuu

Materiaalitoimittajilta on vaadittava, että
• tuotteet toimitetaan työmaalle kuivana
• asentaminen ja välivarastointi voidaan 

tehdä kuivan rakentamistavan mukaan.



Kriittisten rakenteiden valvonta

Valvojien kanssa on etukäteen 
sovittava kuinka energiatehokkaat, 
kosteusturvalliset ja terveet 
rakenteet toteutetaan, tarkistetaan ja 
varmistetaan.

Huomioitava, että 
suunnitteluratkaisut vaikuttavat 
käytettäviin työmenetelmiin.



Sääsuojaus



Työmaan sääsuojaus

Sääsuojat pitävät työmaan kuivana. Suojan 
kustannukset  voivat olla suuret, mutta ne 
kompensoituvat tuottavuuden, työturvallisuuden ja 
laadun paranemisena sekä taloudellisina säästöinä. 
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Sääsuojan sisällä työt voivat jatkua 
turvallisesti ja keskeytyksittä 
sateesta huolimatta.

Tehtävä: Luettele esimerkkejä, kuinka sääsuojat voivat pienentää kustannuksia



Ilmankosteuden seuraaminen on tärkeää, kun 
työskennellään sääsuojassa.  
Tuuletusta lisätään, jos ilman suhteellinen kosteus 
nousee yli 60 %:n.

Työmaan sääsuojaus

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Vesikattotyöt!Puuelementtityöt!Lämmöneristys ja muuraustyöt talvella. (Huom. vihreä lehtipuu)



”Holvi kerralla kuntoon”

Tiiviillä holvilla ja 
sandwichelementin 

suojauksella taataan 
kuivat rakentamis-
olosuhteet alempiin 

kerroksiin.Lisätietoa menetelmästä: www.tut.fi/site



Julkisivu umpeen – jo tehtaalla

Ikkunat voidaan 
asentaa element-
teihin jo tehtaalla
 Vähemmän  
lämmitystä ja 
suojausta 
työmaalla. 

• Asennuksissa huomioitava ettei ikkuna-aukoista voi tarkastaa 
elementtien sijaintia → elementtien asennuslinjan merkkaus sisäpuolelle.

• Ikkunoiden suojaus tehtaalla.
• Hankintasopimusten teko vie enemmän aikaa.



Yläpohjat
• Yläpohjan voi rakentaa 

valmiiksi maassa ja 
nostaa paikoilleen. 

• Säästöjä työmäärässä ja 
rakennusajassa.

• Ei tarvita telineitä, 
työturvakaiteita,…

• Yläpohjan 
lämmöneristyksen voi 
tehdä heti runkotöiden 
jälkeen. Näin kuivuminen 
alkaa nopeasti.



Kuivan rakentamisen periaate

Kuivassa rakentamisessa
1. Vesikatto ja rakennuksen vaippa ovat 

vedenpitävät tai rakennetaan sääsuojassa.
2. Ilman suhteellinen kosteus on alle 70 %.
3. (Lämpötila on yli 10 C, Lämmitys on päällä).

Tehtävä: luettele sellaisia rakennustöitä, jotka 
on tehtävä kuivan rakentamisen periaatteita 
noudattaen.



Kuivan rakentamisen työnsuunnittelu 
• Sääsuojauksen suunnittelu on 

tärkeä osa työnsuunnittelua.

• Asennussuunnitelmat, materiaalit, 
telineet, sääsuojat  ja laitteet 
kannattaa kriittisiin töihin hankkia 
hyvien sääolojen vallitessa.

• Valmistaudu sateen varalle. 
Keskimäärin joka kolmas päivä 
sataa vettä tai lunta.

• Asennusjärjestyksillä voidaan 
helpottaa tai pilata kuivan 
rakentamisen onnistumista.

• Tehtävä: Kerro esimerkkejä 
asennusjärjestyksen virheistä.
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Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
EsimerkiksiRakennuslevyjä asennetaan väliseiniin ennen kuin aluskate on asennettu tai julkisivut ummessaKylmänä vuodenaikana ulkoseinien kosteussulun sisäpuolinen lämmöneristys asennetaan ennen maanvaraisen laatan valua. (Lämmöneriste kastuu ja saattaa jäätyä, erityisesti nurkissa)



• eri materiaalien erilainen kosteudensietokyky
• rakentamisen olosuhdetavoitteet ja niiden seuranta
• mestan, rakenteiden ja materiaalien suojaustavat 
• muut vaatimukset mestalle (edeltävät työt,…)
• lämmitys- ja kuivatustapa
• työmaakohtaiset erityispiirteet

Sääsuojaus

Kuivassa rakentamisessa on huomioitava:



Talvirakentamisessa

• suojaa rakenteet sadevedeltä ja lumelta 
• kaikki rakennuksen vaipan aukot kannattaa tukkia 

hyvin – erityisesti isot aukot tiiviisti umpeen
• luhtitaloihin kannattaa asentaa väliaikaiset ovet
• pistetaloissa voidaan käyttää väliaikaisia ovia tai 

porrashuoneet voidaan pressuttaa
• poista lumet lapiolla, kolalla tai paineilmalla, älä 

sulattamalla

Mitä nopeammin suojaukset ovat kunnossa sitä enemmän hyötyä niistä saa. 

Hyvät olosuhteet nopeuttavat työn tekoa, vähentävät häiriöitä,
lisäävät työmotivaatiota ja luovat positiivista imagoa.



Materiaalien suojaus

Eristys:
• maakosteudelta
• sateelta

Huolehdittava:
• tuuletuksesta
• valumavesistä

Muistettava
• kuljetuspakkaus ei ole sadesuoja
• vältettävä pitkiä varastointiaikoja työmaalla



Lyhytaikainen varastointi ulkona

Ikkunoiden omat kuljetuksen aikaiset 
suojaukset eivät riitä. 
Huomioi veden ohjautuminen; vesi ei saa 
jäädä seisomaan suojan päälle tai kuorman 
alle.

Ikkunat odottavat hetken ulkona siirtoa 
sisätiloihin; ne on välivarastoitava irti 
maasta. 



Kiitos
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