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1 JOHDANTO 

 

Suomen vaihtelevat vuodenajat asettavat haasteita rakentamiselle kosteudenhallinnan takia. Kos-

teusvauriot voivat aiheuttaa terveysriskejä rakennuksen käyttäjille, koska kosteus toimii kasvualus-

tana erilaisille mikrobeille, bakteereille ja homeille (Lumio, 2012). Suomen rakentamismääräysko-

koelmassa (C2 Kosteus, määräykset ja ohjeet, 1998) määrätään: ”Rakennus on suunniteltava ja ra-

kennettava siten, ettei siitä aiheudu sen käyttäjille tai naapureille hygienia- ta terveysriskiä kosteu-

den kertymisestä rakennuksen osiin tai sisäpinnoille”. Kosteuden aiheuttamia riskejä voidaan torjua 

rakentamisaikaisella kosteudenhallinnalla, jonka yksi osa-alue on erilaiset sääsuojausmenetelmät. 

Suojausmenetelmät vaihtelevat sen mukaan missä rakennus sijaitsee tai minkä kokoinen ja muotoi-

nen rakennus on. Myös rakenteiden vaurioitumisherkkyys tulee ottaa huomioon suojausmenetelmää 

valittaessa. Sääsuojaus on siis tärkeää kosteusvaurioiden ennaltaehkäisemiseksi. 

  

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on verrata kahta eri sääsuojausmenetelmää: 1) Rakentamista 

hallin suojassa ja 2) rakentamista perinteisellä pressusuojauksella. Opinnäytetyön kohteena oleva 

rakennus sijaitsee Siilinjärven Toivalassa, osoitteessa Haapamäentie 1. Rakennus on toiminut Savon 

Koulutuskuntayhtymän metsäoppilaitoksen kampuksen asuntolana. Rakennus on puurunkoinen tiili-

julkisivuinen ja huopaharjakattoinen rivitalo. Kohteeseen tehdään laaja perusparannus, jossa vesi-

kattokin uusitaan kantavine rakenteineen ammattikoulun rakennusosaston oppilastyönä sääsuojana 

toimivan Best-Hall-hallin suojassa.  

 

Asuntolaan tehdään perusparannus, koska rakennuksessa on paljon riskirakenteita, jotka halutaan 

korjata toimiviksi rakenteiksi. Kattorakenteet vaihdetaan kokonaan, koska ne lepäävät kantavan väli-

seinän päällä, joka puretaan uusittavan alapohjarakenteen tieltä. Kohde perusparannetaan toisaalta 

myös siksi, että ammattikoulun opiskelijoille saadaan harjoittelutyömaa. 

 

Opinnäytetyön tuloksena laaditaan katon uusimiselle aikataulu ja kustannusarvio sekä oppilasraken-

tamisen näkökulmasta että ammattirakentamisen näkökulmasta. Aikataulun laadintaan käytetään 

PlaNet + 6.3 – aikatauluohjelmaa. Kustannukset lasketaan Excel-taulukkolaskentaohjelmalla. Työn 

tilaaja on kyseisen työmaan vastaava mestari Reijo Happonen. 

 

 

 



         
          

 
2 SÄÄSUOJAUKSEN PERUSTEET 

 

Sääsuojauksella tarkoitetaan lähinnä kosteuden torjumista erilaisten peitteiden, hallien tai vaikka ra-

kennuksen omalla vesikatolla ja seinärakenteilla. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan tutkimuksessa 

(2012) ilmenee, että rakenteiden, rakennusmateriaalien ja rakenneosien sääsuojaus on yleensä ollut 

puutteellista, ja puutteellinen työmaan kosteudenhallinta on yksi tyypillisimmistä kosteusvaurioiden 

syistä. Sääsuojaus voi tulevaisuudessa tulla pakolliseksi työmaille rakentamismääräyksien uusimisen 

yhteydessä (Ympäristöministeriö, 2014).  

 

Suurimittaisen sääsuojauksen käyttöä arkaillaan rakennusurakoissa. Kun sääsuojauksen käyttäminen 

tehdään lailla pakolliseksi, niin urakoitsijat eivät voi perustella sen käyttämättömyyttä kustannusky-

symyksenä, koska jokaisen urakoitsijan on otettava sen kustannukset huomioon laskentavaiheessa. 

Ajan kuluessa opittaisiin varmasti mitoittamaan sääsuojaus työmaakohtaisesti realistisesti. Se palve-

lisi työmaata ottaen huomioon kustannukset, aikataulun, työturvallisuuden ja laadun.  

 

2.1 Kosteudenhallinta 

 

Kosteudenhallinta alkaa jo kohteen suunnitteluvaiheessa. Suunnitteluvaiheessa määritetään kohteen 

rakentamisen ajankohta, rakennuksen laatuvaatimukset, käytettävät rakennusmateriaalit ja raken-

teet. Suunnitteluvaiheessa kartoitetaan kosteusriskit, jotka ohjaavat rakennusvaiheen kosteudenhal-

lintaa. Kosteus voi kulkeutua rakenteisiin sateesta, tiivistymällä ilmasta vesihöyrynä tai kapillarisesti 

maasta. Vuodenajat aiheuttavatkin haasteita kosteudenhallintaan ja rakentamisen ajankohdalla voi-

daan vähentää sään aiheuttamia haittoja. Kosteudenhallinta ei koske vain rakennusprosessia vaan 

rakennuksen koko elinkaarta. Elinkaarella tarkoitetaan aikaa kohteen suunnittelusta rakentamiseen, 

ylläpitoon, korjaamiseen ja purkamiseen asti. Työmaatoteutuksessa kosteudenhallintaan kuuluu ra-

kennusmateriaalien suojaus, rakenteiden suojaus ja kuivumisaikojen huomioon ottaminen. Lämmi-

tys, suojaus ja kuivatusratkaisut valitaan vuodenajan mukaan. (Ratu Rakennustyömaan sääsuojaus, 

2013; Seppälä, 2013.) 

 

Opinnäytyön kohteessa suoritetussa kuntotutkimuksessa alapohjassa mitattiin joissakin huoneissa 

kohonneita kosteusarvoja. Kohonneet arvot johtuvat ainakin osin siitä, että alapohjan rakenne ei 

täytä nykyisiä vaatimuksia kapillaarisen veden nousulle maassa. Alapohja puretaan kokonaan ja 

hiekkatäyttöä kaivetaan sen verran, että rakenteiden alle saadaan täytettyä sepelistä kapillaarikatko. 

Huokoinen sepeli estää maaperässä olevan veden nousemasta lattiarakenteeseen. Tämä parannus 

pidentää rakennuksen käyttöikää.   

 

2.2 Sääsuojausmenetelmät 
 

Suunnitteluvaiheessa määritetään sääsuojauksen mittakaava eli suojataanko koko rakennus vai pel-

kästään sen osia tai materiaaleja. Suojausmenetelmiä mietittäessä pitää valita miltä suojaudutaan. 

Talvella suojaudutaan kylmältä, tuulelta ja lumisateelta. Kesällä suojaudutaan auringonpaisteelta ja 



         
          

vesisateelta. Säältä voidaan suojata suojapeitteillä, julkisivusuojilla ja sääsuojahallilla. Suojapeitteitä 

käytetään väliaikasina suojina muita suojia täydentävinä sääsuojina. Näillä voidaan suojata betonia 

ja perusmaata roudalta sekä sulattaa maata. Suojapeitteitä käytetään myös holvi- ja laattavalujen 

lämpösuojaukseen. Julkisivusuojilla suojataan esimerkiksi rappaustyövaihe. Julkisivun ympärille ra-

kennetaan työtelineet ja niiden päälle katto. Näihin kiinnitetään julkisivusuojapeite. Näiden suojien 

huonona puolena voidaan pitää, että ne repeytyvät kovassa tuulessa. Sääsuojahallilla on tarkoitus 

suojata työntekijät, työkohde ja rakennusmateriaalit sateelta, lumelta, jäältä, tuulelta, pakkaselta tai 

liialta auringonvalolta. Sääsuojahalleja käytetään muun muassa isojen rakennusten saneerausvai-

heessa. Näitä on käytetty myös uudiskohteiden perustus- ja runkovaiheissa. Sääsuojaa käytetään 

myös vesikaton remontointikohteissa. (Ratu Rakennustyömaan sääsuojaus 2013, 5−6.) Sääsuojahal-

lit ovat yleensä alumiini- ja teräsristikkorakenteisia työmaalla koottavia halleja. Ne on mitoitettu lu-

mi- ja tuulikuormille. 

 

Uudiskohteissa sisätyöt tulee aloittaa vasta kun vesikatto on rakennettu ja rakennuksen vaippa on 

ummessa. Jos vaipan sulkeutumista ei kerkeä odottamaan niin vaippa tulee suojata esimerkiksi 

pressuilla, jotta valuma vedet eivät pääse arkoihin sisäpuolisiin rakenteisiin. Myös rakennusmateriaa-

lit pitää suojata varastoinnin aikana. Rakennusmateriaalien varastointipaikat on mietittävä työmaan 

aluesuunnitelmassa niin, että varastointipaikalta asennuspaikalle siirtäminen ei kastele materiaalia. 

Eri materiaaleille on omat varastointitavat. Parhaimmassa tapauksessa materiaali saadaan vietyä 

työmaalle tultaessa suoraan asennuskohteeseen sisälle. 

 

Kampus Toivalan työmaalla tehdään perusparannus. Tähän työhön kuuluu koko yläpohjan uusimi-

nen. Tämä tarkoittaa vuoksi katon alapuoliset rakenteet altistuvat vallitseville sääoloille, kuten vesi- 

tai lumisateelle. Työmaalla kosteudenhallintakeinona tätä vastaan käytetään sääsuojana hallisuo-

jausta.  

 

2.3 Aikatauluun vaikuttavia tekijöitä 

 

Haasteelliset sääolosuhteet vaikuttavat rakentamisajan kokonaiskestoon. Esimerkiksi talvirakentami-

sessa tarvitaan lisätöitä lumitöiden ja jään sulatuksen muodossa. Näitä tekijöitä voidaan poistaa ra-

kentamisen ajankohdan valinnalla. Ajankohdan valinnalla voidaan vaikuttaa myös toiseen tärkeään 

aikatauluun vaikuttavaan tekijään, rakenteiden kuivumiseen. Märän rakenteen päälle ei voi laittaa 

kuivumista hidastavaa päällystettä ennen kuin se on tarpeeksi kuiva. Kuivatukselle edullinen ajan-

kohta on talvi. Silloin riittävällä tuuletuksella ja lämmityksellä rakenne saadaan kuivaksi. (Rakennus-

työmaan sääsuojaus 2013, 5.) Tästä voidaan päätellä, että betonirakenteisen perustukset, runko, 

vesikatto ja rakennuksen vaippa kannattaa rakentaa kesällä. Kun rakennuksen sisätilaa lämmitetään 

sisätöiden rakennusvaiheen yhteydessä niin runko ja lattialaatat kuivuvat riittävällä tuuletuksella.     

 

Sääsuojahallin hankinnassa pitää ottaa huomioon, että itse suojan rakentaminenkin vaatii aikaa ja ti-

laa. Tämä tarkoittaa, että rakentamisalustalla ja suojattavassa kohteessa ei kokoamisaikana voi olla 

muuta rakentamistoimintaa. Kokoamisaikaan vaikuttaa kuinka vaativaan paikkaan rakennetaan.  



         
          

Opinnäytetyön kohteessa uusitaan alapohjat kokonaan ja uusi lattiakin tulee olemaan betoniraken-

teinen. Lattiat on tarkoitus valaa kevättalvella, joten hyvällä tuuletuksella kuivumisaika tulee ole-

maan senttimetri per viikko. Muutenkin lattianpäällystystyöt aloitetaan vasta opiskelijoiden kesälo-

man jälkeen, joten lattia ei varmasti jää kosteaksi. Kapillaarikatkon ansiosta maakosteuskaan ei pit-

kitä kuivumisaikaa.  

  

Yleisesti korjausrakentamiskohteiden aikataulusuunnittelussa tulee ottaa huomioon: (Ratu Korjaus-

rakentamisen tuotannonsuunnittelu 2012, 5): 

- kohteessa esiintyy purku-, tuenta- ja vahvistustöitä 

- kohteeseen tulee tilapäisiä asennuksia ja rakenteita 

- korjausaste vaihtelee kohteen sisällä 

- vanhojen rakenteiden kuntoa ei välttämättä tunneta 

- työkohteet ovat ahtaita 

- tilakohtainen sallittu rakennusaika on tyypillisesti lyhyt 

- kiinteistössä asutaan tai työskennellään työn aikana 

- käyttäjien muutot ja tarpeet. 

 

Korjaustyön aikaa voidaan lyhentää (Ratu Korjausrakentamisen tuotannonsuunnittelu 2012, 5): 

- käyttämällä matalaa korjausastetta 

- korjaamalla rakennusosia, kuten ikkunat ja ovet muissa tiloissa  

- käyttämällä nopeasti asennettavia materiaaleja.  

 

Opinnäytetyön kohteessa suoritetaan raskaat purkutyöt, koska siellä puretaan ala- ja yläpohjat, sekä 

melkein kaikki kantavat ja kevyet väliseinät. Huoneistojen väliset betoniset seinät jätetään purka-

matta. Ulkoseinistäkin korotetaan puurungon alaohjauspuuta. Rakennuksesta pystytään purkamaan 

kaikki osat kerrallaan, koska siellä ei asuta korjausajankohtana ollenkaan. Purkutyöt ovat niin suuret, 

että ovat isossa osassa kokonaisaikataulussa. Koska rakennus ei ole asumiskäytössä rakentamisen 

aikana niin rakennusvaiheet voidaan suorittaa tauotta. Se nopeuttaa rakentamistöitä.  

 

2.4 Kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä 

 

Talvirakentaminen tuo lisäkustannuksia. Työmenekit kasvavat talven aiheuttamien lumitöiden ja jään 

sulattamisen takia. Myös energian tarve kasvaa muun muassa lämmityksen tarpeen lisääntyessä. 

Sääolosuhteiden vaihteluiden aiheuttamia lisäkustannuksia voidaan pienentää hyvin suunnitellulla 

sääsuojauksella. Sääsuojan käyttö vaikuttaa kustannuksiin kasvattavasti, mutta sääsuoja pienentää 

työmenekkejä, pakkas- ja sadepäivien määrä vähenee ja sen myötä rakennusaika lyhenee. Materi-

aalihukat ja työkalujen häviäminen lumihankeen vähenee. (Ratu Talvityöt ja -kustannukset 2010, 1, 

3−4.) Sääsuojista suurimmat taloudelliset hyödyt saadaan säästyneistä kuivatusajoista (Toivari, 

2011.)   

 

Sääsuojalla on oltava suuri käyttöaste, että se tuo työmaalle taloudellisen hyödyn. Siksi sen käyttö 

on suunniteltava jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa. Suunniteltavia asioita ovat sääsuojahallin 



         
          

käyttö, pystytys tai suojapeitteiden kiinnittäminen ja työmaakierto. Sääsuoja ei saa kuitenkaan vai-

keuttaa materiaalisiirtoja. Purkamisen ja pystytyksen on oltava helppoa. (Ratu Talvityöt ja -

kustannukset 2010, 11.) Opinnäytetyö kohteessa hallia käytetään koko sisäpuolisten rakenteiden 

suojaamiseen ylapohjan purkamisen alusta siihen asti kun viimeinen kermi on asennettu vesikat-

toon. Tämä tarkoittaa, että hallin käyttöaste on korkea ja sen käyttö on perusteltua. 

 

Työmaasta tehdään tavoitearvio, joka määrittää työmaan taloudelliset tavoitteet. Tämän perusteella 

jaotellaan työmaan erillistavoitteet. Tavoitearvio toimii kustannusvalvonnan vertailukohtana. Talo-

tekniikan osuus on kokonaiskustannuksissa yleensä suuri. Tämän takia, talotekniikan ja rakennus-

tekniikan työt pitää sovittaa hyvin yhteen. (Ratu Korjausrakentamisen tuotannonsuunnittelu 2012, 

12.) Toivalan kampuksella suurin osa työvaiheista tehdään oppilastyönä. Näissä töissä kustannuksiin 

lasketaan vain materiaalihankinnat. Oppilaat suorittavat kaikki muut työvaiheet paitsi sääsuojahallin 

asennuksen, kermikatteen asennuksen ja lattioiden betonivalut. Näihin työvaiheisiin lisäksi lasketaan 

urakoitsijoiden työkustannukset katteineen ja riskivarauksineen. Rakennuksen talotekniikka uusitaan 

kokonaan, joten työnjohtaja pystyy vaikuttamaan työmaan kokonaisaikaan jaksottamalla talotekniik-

katyöt talonrakennustöiden kanssa realistisesti ja jouhevasti. 

 

Korjaushankkeessa muutos- ja lisätyöt voivat muodostua suureksi seuraavista syistä (Ratu Korjaus-

rakentamisen tuotannonsuunnittelu 2012, 12): 

- käyttäjäkohtaiset muutokset 

- rakenteiden kunnon vaihtelu 

- suunnitelmamuutokset. 

 

Kohdetyömaassa ulkoseinän puurungon korotus voi aiheuttaa lisätöitä, koska puun kunnosta ei voi-

da olla täysin varmoja ennen kuin koko seinäkierto on purettu.  

 



         
          

 
3 OPINNÄYTETYÖN KOHDETYÖMAA 

 

3.1 Kampus Toivala rakennus 9 

 

Rakennus on 1978 valmistunut kolmen huoneiston rivitalo-asuntola (kuva 1 ja 2). Anturat ja sokkeli 

on tehty teräsbetonista. Sokkeli on valesokkeli, jonka päällä on keltainen tiilijulkisivu. Kantava puu-

seinä on 150 mm, jossa on mineraalivillaeriste. Sisäpuolella on lastulevy verhoiluna. Puurungon ja 

tiilen välissä on ilmarako. Rakennuksen keskilinjassa on koko talon pituinen kantava 200 mm paksu 

teräsbetoniseinä. Huoneistojen välissä on 180 mm paksut teräsbetoniseinät. Lattia on 60 mm paksu 

maanvarainen betonilattia. Sen alla on 70 mm paksu eriste ja tiivistetty soratäyttö. Yläpohjan kanta-

va rakenne on tehty harjakattoristikoista. Yläpohjassa on 250 mm mineraalivillaeristettä, ja sen alla 

lautakoolaus johon levyverhoilu on kiinnitetty. Vesikatto on kaksikerroksinen huopakate, joka on 

kiinnitetty umpilaudotukseen. Rakennusta kiertävä sadevesi- ja salaojajärjestelmä on uusittu nykyai-

kaisiksi. Rakennus sisältää kolme asuntolahuoneistoa, joihin jokaiseen on oma sisäänkäynti. Huo-

neistoissa on omat kylpyhuone ja WC-tilat. Rakennuksessa on vesikiertoinen patterilämmitys. 

 

3.2 Perusparannuksen myötä tulevat muutokset 

 

Kohteessa tehdään remontin myötä muutoksia kaikkiin rakenteisiin. Alapohja puretaan kokonaan. 

Soratäyttöä kaivetaan niin syvälle, että kantavan maan päälle mahtuu 300 mm kapillaarikatko ja be-

tonilattian alle normit täyttävä lämpöeristys. Puisia ulkoseiniä nostetaan harkoilla. Kaikki väliseinät 

pois lukien huoneistojen väliset seinät, puretaan. Katto puretaan kokonaan. Harjakallistus muute-

taan suhdelukuun 1:3 ja kattoristikot kantavat vain ulkoseinistä. Rakennuksen eteläpäätyyn tulee 

uusi tila lämmönjakohuoneelle ja pyörävarastolle. Ne ovat uudisrakennusta. Tämä muutos kasvattaa 

myös kattopinta-alaa. Lämpö-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihto-, ja sähköjärjestelmät uusitaan täysin. 

Betonilattiaan tulee koko alalle muun muassa vesikiertoinen lattialämmitys.  

 

Työmaan vastaavana mestarina toimii Reijo Happonen. Happonen on nykyään opettaja Savon kou-

lutuskuntayhtymässä rakennustekniikan puolella. Aiemmin ammattikouluun tuloaan hän toimi talon-

rakennustuotannossa työnjohtajana ja vastaavana mestarina. Happosen edellinen oppilastyömaa si-

jaitsee rakennus yhdeksän vieressä. Sekin on opiskelija-asuntola, rakennus 11. Siellä on tehty hyvin 

samantyyppiset parannukset kuin uudella työmaalla tullaan tekemään. Poikkeuksena on, että ylä-

pohjaa ei tarvinnut uusia kokonaan. Kattoristikot kantavat vain ulkoseinistä, joten sen korotus tehtiin 

pukittamalla yläpaarteet vanhan vesikaton päälle ja niiden varaan tehtiin uusi huopavesikate. Työ-

maa oli sujunut hyvin ja laadullisestikin päästiin hyvin tuloksiin kun opiskelijoille annettiin vain tar-

peeksi aikaa opiskella työvaiheet. Voidaan siis odottaa, että hyvään lopputulokseen päästään uudel-

lakin työmaalla vaikka se on astetta vaativampi kohde yläpohjan uusimisen myötä.  

 

 

 

 



         
          

 

Kuva 1. Rakennus edestä. Kuva Heikki Huotari 2014 

 

 

Kuva 2. Rakennus takaa. Kuva Heikki Huotari 2014 

 

 

 

 

 

 



         
          

4 KATON UUSIMINEN HALLIN SUOJASSA 

 

Best Hall -halli on kehärakenteinen teollisuushalli (kuva 3). Koulutuskuntayhtymä hankki sen syksyllä 

2013 Saaristokaupungissa sijaitsevaan uudiskohteeseen. Hankintahintaan kuului itse halli ja sen 

asennustyö. Halli on asennettuna 20 m leveä ja 27 m pitkä. Runko on mitoitettu tuuli- ja lumikuor-

mille. Hallin verhoiluna toimii molemmin puolin PVC-muovitettu palonestokäsitelty polyesterikangas 

(kuva 4). 

 

 

Kuva 3. Hallin runkoa sisältä. Kuva Heikki Huotari 2014   

 

 

Kuva 4. Halli ulkoa. Kuva Heikki Huotari 2014 

 

4.1 Työjärjestys  
 

Resursseina ylapohjan uusimistyössa on hallinasennusryhmä, joka koostuu kolmesta asentajasta ja 

ajoneuvonosturista. Kirvestyöt suoritetaan neljällä rakennusammattilaisella ja oppilaiden tapaukses-

sa niin monella opiskelijalla kun työvaiheeseen on järkevää laittaa. Kermiasennuksen tekee koulute-

tut kermiasentajat. 

 

Työ aloitetaan kaivamalla anturoiden pohjat 40 cm syvyyteen etupihalla olevasta maanpinnasta ja 

anturoiden patja tehdään hallin toimittamien ohjeiden mukaisesti. Takapiha täytetään kalliomurs-



         
          

keella samaan korkoon kuin jossa etupihan anturat ovat. Kun etupihalla kaivetaan, niin säästetään 

takapihalle täyttöön menevässä murskeessa ja korotus mahdollistaa takapihan käytön esimerkiksi 

tavaran nostoalustana Hiab-autolle. Tämän jälkeen asennetaan Hiab-auton ja mittamiehen voimin 

hallin anturat. Niitä ei tarvitse erikseen valaa, koska käytetään samoja anturoita kuin Saaristokau-

pungin työmaalla. Seuraavana vuorossa on hallin asennus, jonka rakentaminen kestää kolme päivää 

(Vartiainen, 2014). 

 

Hallin asennuksen jälkeen rakennetaan telineet. Ennen hallin asentamista olisi enemmän tilaa niiden 

asentamiseen, mutta hallin asennustyö olisi etupihalla ahdasta. Katolle asennetaan kaidetolpat ja nii-

tä kiertämään 50x100 mm soirot käsi- ja välijohteiksi, sekä 21x100 laudat varvaslaudoiksi.  

Kaiteiden ollessa paikallaan aloitetaan bitumikermimatteen poisto. Takapihalle järjestetään roskala-

voja, jotta kermijäte voidaan viedä suoraan niihin. Hallin pituus on vain 27 m ja rivitalon pituus il-

man lisäosaa 32 m, joten suoja ei kata koko kattoalaa. Taivasalle jäävä osa suojataan raskaspeitteil-

lä. Raskaspeitteen päälle laitetaan laudat, jotka naulataan löysästi kiinni katealustaan. Kermin pois-

tamisen jälkeen puretaan aluslaudoitus. Suojaamattomalle osalle jätetään lautoja metrin välein, jotta 

pressut voidaan asentaa niihin.  

 

Kattoristikoiden vaihto suoritetaan niin, että yksi ryhmä purkaa vanhoja kattoristikoita edeltä saksila-

vanostimen päällä ja toinen ryhmä asentaa uusia perästä Hiab-auto-avusteisesti. Vanhan osan kat-

tamattoman pätkän ristikoiden vaihto ja uuden osan ristikoiden asentaminen ajoitetaan hyvän sään 

aikaan. Sääsuoja antaa tällä tavalla pelivaraa kattotyöhön. Hyvän sään aikana rakennetaan taivasalla 

ja huonon sään aikana suojan alla. Seuraavana on vuorossa katoksen paarteiden asennukset ja poi-

kasten eli päätyjen teko. Näiden työvaiheiden jälkeen voidaan aloittaa eristeen alustan eli umpi-

laudoituksen teko. Umpilaudoituksen järjestys suoritetaan samalla periaatteella kuin kattoristikoiden 

vaihto. Kermiasentajat asentavat pintamateriaalin umpilaudotuksen päälle. 

 

4.2 Aikataulu 

  

Aikataulu on laskettu RATU 2013 -menekkien mukaan tehollisina T4-menekkeinä. Eli kirjasta saadut 

T3-menekit on kerrottu TL3-lisäaikakertoimella. Jana-aikataulussa punainen jana tarkoittaa sisätyö-

vaihetta ja sininen ulkotyövaihetta.  

 

Opiskelijoiden menekit on kerrottu kertoimella 3,5. Opiskelijoiden työvuoro koostuu noin neljästä te-

hollisesta tunnista, kun työvuorosta poistetaan matkoihin ja ruokatuntiin kuluva aika. Opiskelijat 

ovat viikossa noin kolme päivää työmaalla ja työteho ei ole samaa luokkaa kuin ammattilaisilla 

(Happonen, 2014). 

 

Alla olevia aikatauluja vertaamalla huomaa, että ammattilaisilla koko urakka kestää vähän yli viisi 

viikkoa (kuva 5). Opiskelijoilla samaan työhön menee noin 13 viikkoa, kun resursseja lisätään sellai-

siin työvaiheisiin joihin mahtuu useampi työskentelijä (kuva 6). Täytyy huomioida, ettei opiskelijoil-

levoi tehdä tarkkaa aikataulua. 

 



         
          

 

 

Kuva 5. Ammattirakentamisen aikataulu. Kuva Heikki Huotari 2014 

 

 

Kuva 6. Opiskelijoiden aikataulu. Kuva Heikki Huotari 2014 



         
          

4.3 Kustannukset 

 

Materiaalikustannukset on poimittu Klara Net -ohjelmasta ja viety Ecxel-taulukkoon, johon on koottu 

myös PlaNet-aikatauluohjelmasta saadut työtunnit (taulukko 1).   

 

Urakoitsijalla urakkahinta kokonaisuudessaan yläpohjan uusimiselle maksaa 127 000 €. Ammattiop-

pilaitos laskee urakkaan vain materiaalikustannukset omista töistään. Lisäksi kustannuksiin lasketaan 

ulkopuolelta hankitut työsuoritteet. Tässä tapauksessa niitä ovat hallin asennustyö ja kermikaton 

asennustyö. Näin ollen ammattioppilaitokselle kustannuslaskelman mukaan katon uusiminen maksaa 

67 000 €. 

 

 

Taulukko 1. Urakan kustannukset. 

 

 

 

 

 

 

 



         
          

 
5 SUOJAAMINEN PRESSUILLA 

 

Pressuilla suojaaminen on perinteinen tapa suojata rakenteita säältä rakentamisen aikana. Pientalo-

rakentamisessa tätä käytetään yleensä vain korjausrakentamisessa. Uudisrakentamisessa perintei-

sesti rakennetaan vesikattoon asti ennen kuin alapuolelle rakennetaan sääherkkiä rakenteita. Tässä 

tapauksessa suojaamiseen käytetään raskaspeitteitä. 

 

5.1 Työjärjestys 

 

Seuraavissa työvaiheissa resurssina on neljä rakennusammattimiestä. Kermikatteen asentaa koulute-

tut kermiasentajat. 

 

Ensimmäinen työvaihe on rakentaa telineet rekennuksen ympärille. Telineiltä kuljetaan rakentamisen 

aikana katolle ja ne ovat apuna kattoristikoiden asentamisessa ja päätyräystäiden teossa. Seuraava 

työvaihe on kermikatteen purkaminen. Tämän työvaiheen alkaessa työmaalla on oltava kevytpressu-

ja koko katon peittävälle alalle niin, että ne voidaan limittää ainakin metrin leveydeltä. Peitoilla peite-

tään purkamisen edetessä paljastuvaa katealustaa koko ajan. Saumakohdat kiinnitetään lyömällä 

laudat niiden päälle muutamalla naulalla ”heppiin”. Näin rakenteet pysyvät sääsuojassa sateenkin yl-

lättäessä. Sateen alkaessa työ on keskeytettävä sateen ajaksi. Seuraavana puretaan katealusta ja 

päätyjen räystäät. Katealustaan jätetään lautarivit metrin välein, jotta pressut saadaan asennettua 

niiden päälle. Sen jälkeen vuorossa ovat kattoristikoiden purkaminen ja uusien kattoristikoiden asen-

taminen. Työvaiheet suoritetaan samanaikaisesti siten, että kaksi rakennusammattimiestä purkaa 

edellä kattoristikoita käyttäen apuna saksilavanostinta ja kaksi rakennusammattimiestä sitä mukaa 

asentavat uusia kattoristikoita Hiab-auton avustamana. Asennuksen edetessä on asennettava metrin 

välein lautaa pressun alustaksi. Asennuksen edetessä pressujakin asennetaan valmiiksi sateensuo-

jaksi. Seuraavana on vuorossa katealustan eli umpilaudoituksen rakentaminen. Tämän jälkeen Ker-

miasentajat asentavat pintamateriaalin umpilaudotuksen päälle.  

 

5.2 Aikataulu 
 

Aikataulut on laskettu T4 aikoina eli T3 teholliseen aikaan on lisätty TL3 kerroin. T4 aikaan sisältyy 

vähintään tunnin kestäviä keskeytyksiä. Työ tehdään sään armoilla, joten työmenekkeihin on tämän 

takia lisätty ylimääräiset 10 %. 

 

Näillä menekeillä ammattirakentajilla menee urakkaan muutaman päivän pidempi aika kuin hallin 

suojassa rakentaessa (kuva 7). Oppilailla työhön menee noin viikon pidempään kuin hallin alla ra-

kentaessa (kuva 8). 

 

 

 



         
          

 

Kuva 7. Ammattirakentamisen aikataulu. Kuva Heikki Huotari 2014 

 

 

Kuva 8. Opiskelijoiden aikataulu. Kuva Heikki Huotari 2014 

 

 

 



         
          

5.3 Kustannukset 

 

Urakoitsijan urakkahinta kokonaisuudessaan on 84 000 €. Riskivarausta on korotettu pressuraken-

tamiseen, koska sään aiheuttaman haitan toteutuminen on tässä tapauksessa paljon korkeampi kuin 

hallin suojassa rakentamisessa. Oppilastyönä rakentaminen maksaa 32 500 € (taulukko 2). 

 

 

 Taulukko 2. Urakan kustannukset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         
          

6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli vertailla perusparannuskohteen yläpohjan sääsuojausmenetelmiä sekä 

ammattirakentamisen että oppilasrakentamisen näkökulmasta. Tässä vertailtiin aikataulua ja kus-

tannuksia. 

 

Tuloksista voidaan päätellä, että kustannukset pressuilla suojatessa ovat paljon pienemmät kuin hal-

lin suojassa rakentaessa. Hallilla rakentaminen maksaa 34 000 € enemmän. Menetelmien välillä ai-

katauluissa ei ole suurta eroa, mutta toisaalta pressuilla rakentamisesta ei voida tehdä tarkkaa aika-

taulua. Pressurakentamisessa sisärakentamisenkin voi aloittaa vasta sitten, kun vesikatto on suoja-

na.  

 

Kaiken kaikkiaan on muistettava, että kohde tullaan toteuttamaan oppilastyönä. Tämä tarkoittaa, et-

tä he vasta opiskelevat työvaiheita ja heille pitää varmistaa siihen työrauha jotta päästään laadulli-

siinkin tavoitteisiin.  Eli voidaan sanoa, että sääsuoja tässä tapauksessa on perusteltu. Tosin koh-

teessa käytettävä sääsuoja on melko raskas ja ei välttämättä palvele logistisia tavoitteita, mutta tä-

män opinnäytetyön ei ole tarkoitus ottaa siihen tarkemmin kantaa. 

 

Mielestäni opinnäytetyössä päästiin tavoitteeseen. Tärkeintä työssä oli oppia laskemaan urakalle to-

dellisuutta vastaava hinta ja laatimaan toteuttamiskelpoinen aikataulu. Näihin tavoitteisiin päästiin 

opinnäytetyön ohjaajien avustuksella, vaikkakin pienten kömmähdysten kautta. Muun muassa kus-

tannusten laskennassa tapahtui aluksi virheitä. Nyt kustannusten neliöhintoja on verrattu Rakennus-

osien kustannuksia- kirjasta saatuun hintatietoon ja ne ovat lähellä sitä. 
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