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ESIPUHE  
 

 

Opinnäytetyössä tehtiin kartoitusta mihin pellitysketjussa tulisi kiinnittää huomiota. 

Kyseiset kohdat pyrittiin korjaamaan ja luotiin käyttökelpoiset ja yhtenäiset pellitys-

detaljit kolmelle eri julkisivumateriaalille. Opinnäytetyö aloitettiin haastattelemalla 

rakennusliikkeitten mestareita ja suunnittelutoimistojen suunnittelijoita syksyllä 

2014. Työ tehtiin loppuun 2015 kevään aikana.  
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Tausta ja tavoitteet 
 

Opinnäytetyöni alkoi kuultuani työn aiheesta opettajaltani ja ottaessani yhteyttä 

PetterSteel Oy:hyn. PetterSteel:ltä minulle kerrottiin heillä käynnissä olevasta hank-

keesta, jonka tarkoituksena he pyrkivät luomaan toimintamallin rakennuspellitysten 

suunnitteluun, tilaukseen, valmistamiseen ja asennukseen. Toimintamallia luodaan, 

koska tällä hetkellä pellityksiä ei nähdä tarpeeksi suurena osana rakentamista ja 

sen takia siihen ei käytetä aikaa suunnittelussa, eikä työmaa-aikataulunlaadinnassa. 

Hanke on Tekes rahoitteinen, jossa on mukana rakennusliikkeitä, suunnittelutoimis-

toja, Rakennusteollisuus RT, Opeco Oy ja Savonia amk. Projektin nimi on PetterS-

teel-projektimalli, parempien pellitysten puolesta. Projektissa pyritään luomaan yh-

denmukainen ja aukoton toimintamalli arkkitehtien, suunnittelijoiden, rakennusliik-

keiden ja peltifirman välille. Yhdenmukainen toimintamalli luo työstä jouhevampaa, 

poistaa ketjusta edellä mainitut aukot ja tätä mukaa alentaa kustannuksia. Lisäksi 

malli takaa varman laadun ja pitkän elinkaaren rakennukselle. Yhtenäisen toimin-

tamallin pohjalta tiedetään minne olla yhteydessä ja mistä saa tietoa asiaan liittyen.  

 

Aiheenani on tutkia rakennuspellitysketjua ja rakennuspellitysdetaljeja, joista tulisi 

löytää virheet ja ongelmat. Työ tehdään, koska työmailla ei ole yhtenäistä linjaa, 

kuinka rakennuspellitykset toteutetaan. Sen lisäksi pellityksille ei ole valmiita ja yh-

denmukaisia suunnitelmia ja detaljeja, vaan pellittäjä joutuu ratkomaan ongelmat 

itse työmaalla. Toimintamallin puute luo pellitystyöstä melkoisen kaaoksen ja tur-

hautumisen tunteen, kun peltimies joutuu ottamaan suunnittelijan roolin työmaalla, 

kun hän menee mittamaan tarvittavia peltejä. Tausta-aineistona käytän RT-

kortteja, Ratu tiedostoja, RunkoRyl 2010:tä. Lisäksi käytän PetterSteel Oy:ltä saa-

miani aikaisemmista projekteista kerättyjä virheellisiä detaljeja. Käytössäni on myös 

tilaajalta saatuja ohjekirjoja ja tilaajan teettämiä kyselyitä eri rakennusliikkeille ja 

heidän asiakkailleen, joista saan paljon hyvää tietoa. Lisäksi käytössäni on PetterS-

teelin omia suunnittelu- ja valmistusohjeita rakennuspellityksiin ja niiden toteutuk-

seen. Keräämästäni aineistosta pyrin löytämään virheet ja korjaamaan ne. Saaduis-

ta haastattelu/tutkimus tiedoista kerätään kompastuskivet, joissa virheet yleisesti 

tapahtuvat. Kompastuskivet on helpompi ottaa huomioon suunnittelussa ja toteu-

tuksessa, kun ne ovat ennalta tiedossa.  Virheelliset detaljit piirrän uudelleen oike-
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anlaisiksi ja käyttökelpoisiksi. Ohjedetaljit luodaan kolmelle perusjulkisivumateriaa-

lille, jotka ovat betoni, tiili ja levy. Detaljeista luodaan ns. detaljipankki, jota yritys 

voi hyödyntää työkohteissaan ja suunnittelussa jatkossa. Valmiilla detaljeilla helpo-

tetaan sekä suunnittelijoiden työtä, että myös ennen kaikkea pellittäjän työtä. Li-

säksi tarjouslaskentavaihe on helpompi, kun tiedetään miten työ toteutetaan ja pys-

tytään laskemaan peltimäärät kuvista suoraan. 

 

 

1.2 PetterSteel Oy 
 

PetterSteel Oy on vuonna 2008 perustettu kuopiolainen peltisepänliike. Toimitus-

johtajana toimii Petteri Heimonen, joka on myös yrityksen perustaja. Yrityksen hen-

kilökuntaan kuuluu 32 henkilöä, joista osa toimii toimistossa ja osa tuotannossa ja 

asennuksessa. Yrityksen päätoimipiste sijaitsee Leväsellä Kuopiossa, mutta yritys 

toimittaa ja asentaa tuotteitaan ympäri Suomen. Yrityksen tuotantoliiketoiminnan 

keskeisin osa-alue on lukuisien erilaisten rakennuspeltilistojen ja profiilien valmis-

taminen. Tuotanto valmistaa mm. peltilistoja, vesipeltejä, piipunhattuja yms. pelti-

sepäntuotteita. Palveluliiketoimintaan kuuluu peltisepäntuotteiden asennus ympä-

risuomen. Siksipä yrityksen motto onkin ”metallista moneksi”, koska metalli mielle-

tään yleisesti jäykäksi ja taipumattomaksi materiaaliksi. PetterSteel näkee asian 

päinvastoin eli metalli materiaalina ja alana tarjoaa monia mahdollisuuksia. (pet-

tersteel.fi). 
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2 MÄÄRÄYKSET JA OHJEET RAKENNUSPELLITYSTEN TUOTTAMISEEN 

 

Rakennuspellitysten päätarkoitus on suojata rakenteita sade- ja sulamisvesien sekä 

tuulen säärasituksilta, rakenteiden kostumiselta sekä mekaanisilta rasituksilta. Tois-

sijainen tarkoitus on luoda visuaalista ilmettä rakenteille ja rakennukselle. Yleisesti 

rakennuspellitykset kuuluisi toteuttaa kuhunkin kohteeseen suunnitelluiden ohjei-

den/detaljien mukaisesti. Pellitysten suunnittelussa tulisi kiinnittää huomiota pelli-

tysten toimivuuteen, korroosionkestävyyteen, kiinnitykseen, liitoskohtien vedenpitä-

vyyteen ja visualisuuteen. Pellitysten materiaalina yleisesti käytetään ohutlevyjä ja 

arkkilevyjä. Ohutlevyjen tyypillisimmät paksuudet ovat 0,4–0,7 mm. ja materiaalei-

na ovat kuumasinkityt-, kupari-, ruostumatonteräs-, alumiini- ja pinnoitetut teräs-

ohutlevyt. Arkkilevyissä on samat materiaalit kuin ohutlevyissä, mutta niiden pak-

suudet ovat suurempia. Tyypillisimmät arkkilevyjen paksuudet ovat yleensä 1–4 

mm, käytettävän materiaalin valinta määräytyy suunnitelmissa esitettyjen tietojen 

perusteella. Valintaan vaikuttaa mm. haluttu rasitusluokka, kiiltoaste, korroosion-

kestävyys, visualisuus yms. tekijät. Tässä kappaleessa käsittelen tietolähteistä löy-

tämiäni teorioita pellityksistä, niiden suunnittelusta, toteutuksesta ja asennuksesta. 

 

  

2.1 Rakennuspellitysten määräykset ja ohjeet RunkoRyl 2010:ssä 
 

RunkoRyl 2010:n mukaan ikkunat ja siihen liittyvät rakenteet tulee suunnitella si-

ten, ettei vesi pääse tunkeutumaan rakenteisiin ja sisätiloihin. Tämän edellytyksenä 

on että työ on toteutettu ohjeiden ja suunnitelmien mukaan. Alla RunkoRyl 

2010:stä löytämiäni ohjeita. 

 

Alustan tulee täyttää sille erikseen mainitut vaatimukset, vaatimukset esitetään 

asiakirjoissa. Alusta tulee suojata asennustyöltä ja siitä aiheuttamilta vaurioilta ja 

haitoilta. Ennen työn aloitusta peittyvien rakennusosien tulee olla valmiita, tarkas-

tettuja ja hyväksyttyjä, sekä asianmukaisesti suojattuja. 

 

Ohutlevyrakenteiden tulee olla suunnitelmien ja asiakirjojen mukaisia. Tuotteet on 

valmistettu/tuotettu suunnitelmien mukaan ja määrätystä rakennusaineista ja tar-

vikkeista. Lisäksi kiinnitystarvikkeet ovat suunnitelmien mukaisia. Asennuksessa 

käytettävät kiinnitys- ja saumaustarvikkeet, eivät saa syövyttää toisiaan.  Lisäksi 

kaikki muutkin tuotteet tulee suunnitella siten, eivät ne aiheuta haittaa, värimuu-
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toksia tai syöpymiä. Tuotteiden ja tarvikkeiden väri ei saa muuttua näkyviin jäävissä 

pinnoissa. Kiinnitystarvikkeet tulee mitoittaa riittävällä varmuudella kestämään niille 

suunnitelmissa esitetyt rasitukset. Kiinnitystarvikkeiden korroosionkestävyys tulee 

olla samaa luokkaa, kuin kiinnitettävällä tuotteella. Ruuvit, mutterit ja aluslaatat tu-

lee olla suunnitelma-asiakirjojen mukaisia, ottaen huomioon ympäristöolosuhteet ja 

suunniteltu käyttöikä. Ulkoilmaan tarkoitetut ruuvit ja pultit tulee olla kuumasinkit-

tyjä tai muulla yhtä hyvän korroosiosuojan tuottavalla menetelmällä pinnoitettuja 

tai ruostumattomasta teräksestä tehtyjä. 

 

Liitoskohdat toteutetaan suunnitelma-asiakirjojen, liitettävien tarvikkeiden tai kiinni-

tystarvikkeita koskevien standardien ja valmistajan kirjallisten ohjeiden mukaan. 

Kiinnitys tehdään huolellisesti olosuhteisiin sopivilla tarvikkeilla ja menetelmillä. 

Kiinnitystarvikkeet sijoitetaan ja kiinnitetään siten, että alusta ei vaurioidu, esim. 

murru, lohkea tai muuten rikkoudu. Ruuviliitokset toteutetaan niin, että mutteri ja 

ruuvikanta liittyvät alustaansa tiiviisti. Mutterin alla tulee käyttää aluslaattaa/-levyä, 

ellei asiakirjoissa toisin ilmoiteta. Mutterit ja ruuvit kiristetään ja varmistetaan 

suunnitelmien ja asiakirjojen ohjeiden mukaan. 

 

Tuotteiden ja tarvikkeiden kuljetuksessa tulee kiinnittää huomiota siihen, että tuot-

teet ovat kaikissa olosuhteissa suojattuja vahingoittumiselta, esimerkiksi kolhiintu-

miselta, kastumiselta tai likaantumiselta.  Tarvittaessa tuotteet pakataan erilleen 

toisistaan, jotta ne eivät vaurioidu. Tuotteet ja tarvikkeet tulee säilyttää rakennus-

paikalla suojattuina vioittumiselta. Varastoinnissa noudatetaan valmistajan tai 

suunnittelijan ilmoittamia tietoja/määräyksiä. Suurten teräskokoonpanojen siirrois-

sa, nostoissa ja varastoinneissa noudatetaan valmistajan tai suunnittelijan antamia 

kirjallisia ohjeita. (RunkoRyl 2010. Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. Talon-

rakennuksen runkotyöt. RT 14–11016.) 

 

 

2.2 Rakennuspellitysten määräykset ja ohjeet RATU:ssa 
 

Ohutlevytöiden edeltävät rakenteet tulee olla suunnitelmien mukaan, hyväksytysti 

tehdyt ja tarkastettu/hyväksytty ennen ohutlevytöiden aloitusta. Lisäksi ennen aloi-

tusta tulee pitää alituspalaveri työvaiheeseen ja kohteeseen liittyen. Palaverissa tu-

lee käydä läpi suunnitelmat, aikataulu, laatuvaatimukset ja työturvallisuus. Ohutle-
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vytöissä ja niiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon ohutlevyn materiaalikohtai-

set lämpöliikkeet ja lämpömuutokset. Ohutlevyn reunoihin ja saumoihin tulee jättää 

aina riittävän suuret liikuntavarat. Saumavarat tehdään asennuslämpötilan mukai-

sesti tai ennalta määrätyin ohjein. Suuria pintoja tehdessä ja asentaessa tulee 

huomioida, että ne toteutetaan mahdollisimman samanlaisissa lämpötiloissa. Ratu:n 

mukaan suojapellityksiin lasketaan ikkunan vesipellitykset, sokkelin, pielien, kynnys-

ten, saumojen, muurien ja kaiteiden suojapellitykset. Alla käsittelen kuhunkin pelli-

tyskokonaisuuteen liittyviä ohjeita, joita olen Ratu:sta löytänyt. 

 

Ennen ikkunanvesipellityksien aloittamista tulee tarkastaa, että alusta on työn aloit-

tamisen kannalta sopiva. Alustan vaatimuksia ovat oikea kaltevuus ikkunaraken-

teesta ulospäin (30o), tasaisuus ja sileys. Lisäksi tulee tarkastaa peltien mitat. 

Asennuksessa vesipelti työnnetään ikkunassa olevaan uraan tai kiinnitetään listan 

alle. Kiinnitys riippuu alustasta ja karmin materiaalista. Yleisesti kiinnitys tapahtuu 

nauloin, ruuvein, vetoniitein tai liimamassalla. Lisäksi rapattavissa seinissä voidaan 

käyttää lankakiinnitystä. Kiinnitystarvikkeissa tulee ottaa huomioon niiden kor-

roosionkestävyys. Valmiiseen peltiin ei saa jäädä teräviä, eikä viiltäviä kulmia. 

 

Kynnyspellin tehtävänä on peittää rakenteessa oleva rako ja estää veden tunkeu-

tuminen suojattaviin rakenteisiin. Ennen kynnyspellin asennusta tulee tarkastaa pel-

lin mitat ja alustan laatu. Pellityksen alustan tulee olla riittävän kalteva oven raken-

teista poispäin ja riittävän tukeva kestääkseen askeleet ja muut rasitukset. Lisäksi 

alusta voidaan vesieristää, jos kohde niin vaatii. Kynnyspellitys tulee toteuttaa riit-

tävän paksua peltiä käyttäen. Pellissä olevat kulmat ja sivut tulee toteuttaa niin, 

ettei kukaan vahingoita itseään niihin. Pelti kiinnitetään rakenteisiin ruuvein, nauloin 

tai vetoniitein. 

 

Sokkelinsuojapellitysten tehtävänä on suojata sokkelia ja sen vesieristystä. Tässäkin 

työvaiheessa ennen työn aloittamista tulee tarkastaa pohjat. Suojapellitys pääte-

tään vähintään 50 mm sokkelin yläpinnan yläpuolelle, suojaustarpeen mukaan. Pelti 

taitetaan suojaamaan sokkelia, niin ettei seinän tuuletus esty. Pelti voidaan kiinnit-

tää joko nauloin tai ruuvein. 

 

Pielipellityksiin kuuluvat ikkunoiden, ovien, luukkujen, yms. aukkojen pielien pelli-

tykset. Pielipeltien yleisimpiä profiileja ovat U-, kulma-, L- ja Z-lista. Ennen asen-
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nustyötä tulee tarkastaa pohjien kelpoisuus ja pellitysten sopivuus. Pellit voidaan 

kiinnittää naulaamalla, ruuvein tai vetoniitein. Palo-ovien pielipellitykset toimivat 

yleisesti myös palokatkona oven tapaan, näissä tapauksissa tulee kiinnittää erityistä 

huomiota peltien toimivuuteen. 

 

Saumojen pellitykset toteutetaan suunnitelmien mukaisesti, joko peltilistalla tai 

saumaamalla pellit vastakkain. Saumoissa käytettävät peltilistat ovat yleisesti suo-

ria, V-, Z- tai hattulistan mallisia. Pellit voidaan myös saumata toisiinsa. Kiinnitys 

tapahtuu niitein tai ruuvein. Pellin maksimi yhtäjaksoinen pituus on 3 metriä.  

 

Muurien ja kaiteiden suojapellitykset tulee tehdä kalteviksi. Alle 15o kaltevuutta ei 

suositella käytettäväksi. Pellityksen tulee olla ulkoneva suojatusta rakenteesta noin 

15–20 mm, jotta vesi ei valuisi suojattua rakennetta pitkin. Veden pois tippumista 

helpottaa myös tippanokka, joka on tehtävä pellin alareunaan. Pellin reunat tulee 

viimeistellä niin, etteivät ne aiheuta vaaraa kenellekään. Pelti voidaan kiinnittää 

alustasta riippuen ruuvein, nauloin, liimalla tai niitein. (Ohutlevytyö, julkisivut ja 

täydentävät rakenteet. Menekit ja menetelmät Ratu 34–0245  2002.) 

 

 

2.3 Rakennuspellitysten määräykset ja ohjeet RT-korteissa 
 

Pellitysten tehtävänä on suojata rakenteita sade- ja sulamisvesiltä, sekä tuulen sää-

rasituksilta. Lisäksi pellitykset suojaavat rakenteita kostumiselta/kastumiselta sekä 

mekaanisilta rasituksilta. Esimerkiksi lumitöiden, liikenteen ja jään aiheuttamilta ra-

situksilta. Pellityksiä suunniteltaessa ja toteutettaessa tulee huolehtia siitä, että vesi 

valuu pellityksen pinnoilta pois. Myöskään pellityksen taitteisiin, saumoihin ja liitok-

siin ei saa jäädä vettä. Metallipinnalta vesi virtaa sähkökemiallisessa jännitesarjassa 

tätä jalommalle metallipinnalle, esimerkiksi sinkityltä teräspinnalta kuparipinnalle. 

Rakennuspellityksiä voidaan käyttää arkkitehtisena elementtinä ja luoda niillä ilmet-

tä. Pellitysten suunnittelussa tulee ottaa huomioon riittävä mitoitus mm. pellin kiin-

nityksen riittävä lujuus (tuuli, mekaaniset rasitukset), lämpöliikkeet (saumaaminen, 

kiinnitys), korroosionkestävyys ja pellitysten huollettavuus (maalattavuus, putsaus). 

Suojapellitysten kiinnikkeet tulee suunnitella siten, että ne ovat galvaanisen kor-

roosion estämiseksi pellin kanssa yhteensopivia ja toimivia. Korroosio eli syöpymi-

nen määritellään metallin fysikaalis-kemialliseksi reaktioksi ympäristön kanssa. Se 
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aiheuttaa muutoksia metallin ominaisuuksiin ja johtaa metallin heikentymiseen. Li-

säksi tulee huomioida korroosiotuote esimerkiksi ruoste, joka voi olla erittäin haital-

linen ulkonäölle tai tahraavuutensa vuoksi. Rakennuspellityksissä yleisimmin esiin-

tyvä korroosio on ilmastollinen korroosio, galvaaninen korroosio, pistekorroosio. 

Metalli voidaan suojata korroosiolta erilaisin pinnoittein tai pinnoiteyhdistelmin. Tär-

kein korroosion estäminen tehdään suunnitteluvaiheessa, jolloin materiaaleja valit-

taessa ja rakenteita suunniteltaessa otetaan huomioon pellitykselle asetetut vaati-

mukset. Lisäksi asennustyössä tulee olla huolellinen, jottei pinnoite vaurioidu ja 

johda korroosioon. Kiinnikkeillä (sidelangat, liimat, ruuvit, niitit, aluslevyt, naulat) 

tulee olla vähintään yhtä hyvä korroosionkestävyys kuin pellillä itsellään. Lisäksi tu-

lee huomioida, etteivät kiinnikkeet tai ikkunan metalliosat syövy toistensa takia 

sähkökemiallisesta korroosiosta johtuen. Kiinnitystä suunniteltaessa ja kiinnitystä 

tehdessä tulee ottaa huomioon seuraavat seikat; kiinnitettävän pellityksen materi-

aali, alustan rakenne ja materiaali, kiinnikkeen vetolujuus ja tarvittava kiinnitystihe-

ys, pellityksen huollettavuus ja korjattavuus sekä esteettiset näköseikat. Vaakapin-

tojen kiinnikkeet tulee varustaa joustavilla säänkestävillä tiivisteillä. (Rakennuksen 

suojapellitykset. RT 80–10632; Rakennuksen pellitykset ja peltityöt. RT 80–10817.)  

 

 

2.3.1  Julkisivun suojapellitykset 
 

Pellityksiä tehdään julkisivussa moneen kohtaan. Julkisivun suojapellityksiin kuulu-

vat myös ikkuna- ja ovipellitykset, mutta ne käsittelen omina kokonaisuuksina. En-

nen peltiä vieroksuttiin julkisivupinnoitteena, mutta nykyään pellillä saadaan visuaa-

lista ilmettä ja tyylikkyyttä julkisivuihin. Nykyisin on yleistynyt kokonaan pellitetty 

julkisivu, jopa kerrostaloissa. Pellityksen ensisijainen asema julkisivussakin on suo-

jata rakenteita. Esimerkiksi sokkelinsuojapellitys tehdään sokkelin vesieristyksen 

suojaamiseksi, jottei rakenteisiin pääsisi sade- ja sulamisvesiä. Suojapelti tulee 

päättää sokkelin yläreunan ylä- ja ulkopuolelle kohteen mukaan. Alareunasta taivu-

tetaan tippanokka, joka estää veden siirtymisen rakenteisiin ja tiputtaa veden pellil-

tä. Liikennöitävillä paikoilla tulee kiinnittää huomiota pellityksen kolhiintumiskestä-

vyyteen, sillä pellityksiin voi osua aura tms. kunnossapitokalustoa. Pellitykset voi jo-

ko suojata törmäyssuojalla tai suunnitella niin etteivät ne rikkoonnu kolhuista.  
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Rakenteiden välisiin saumoihin ja eri materiaalien rajakohtiin tehdään tarvittaessa 

saumapellitys. Pellitys toimii suojana, joka suojaa saumaa ja alla olevia rakenteita. 

Ulkoverhouksissa pellitys estää sadevesien pääsyn seinään. Saumapellityksen tulee 

täyttää sille annetut vaatimukset, joita ovat mm. korroosion kestävyys, esteettisyys 

ja toimivuus. Saumapellityksillä pystytään jakamaan julkisivua osiin ja korostamaan 

sauma-/liittymäkohtia. (Rakennuksen suojapellitykset. RT 80–10632; Rakennuksen 

pellitykset ja peltityöt. RT 80–10817.) 

 

 

2.3.2  Ikkunanpellitykset 
 

Ikkunoiden, luukkujen ja yms. aukkojen pellityksiä sanotaan pieli- ja vesipellityksik-

si. Ikkunan ulkopinnan alaosassa ulkopuolella käytetään vesipeltiä, joka ohjaa sa-

deveden pois siten, ettei se pääse valumaan seinärakenteen sisään. Lisäksi pellityk-

set suojaavat rakenteita likaantumiselta, kulumiselta ja luovat viimeistellyn kuvan 

rakenteesta. Vesipelti on tehtävä riittävän kaltevaksi, etteivät lumi ja vesi jäisi sei-

somaan pellin päälle ikkunaa vasten eikä sadevesi osuessaan peltiin roisku pelliltä 

ikkunaan. Vesipellin kaltevuuden tulisi olla vähintään 15°. Kuitenkin suositellaan 

kaltevuutta joka on noin 30°, jolloin edellä mainittuja ongelmia ei esiinny. Kalte-

vuuden lisäksi tulee vesipeltien reunojen ylösnostot sekä tippanokan muoto ja koko 

olla oikeat. Nämä tekijät estävät sadeveden ja lumen pääsyn seinärakenteeseen. 

Vesipellin alapintaan kondensoituva vesi tulee johtaa pois seinärakenteesta. Tii-

liseinissä sadevesi tunkeutuu tiiliverhouksen läpi tuuletustilaan. Tämän vuoksi ikku-

nan yläpuolelle asennetaan ylävedenohjauspelti, jonka tehtävänä on ohjata tuule-

tustilaan valunut vesi pois.  Pellityksille asetetaan myös muita vaatimuksia, joita 

ovat: toimivuus, käyttökelpoisuus, ulkonäkö ja vesitiiveys. Pellityksen alustalle ase-

tetaan myös vaatimuksia. Alustan tulee täyttää mm. tasaisuus ja tukevuus vaati-

mukset, jotta pellitys saadaan tukevasti kiinnitettyä.  Pelti voidaan kiinnittää joko 

niittaamalla, liimaamalla, ruuvaamalla tai naulaamalla, riippuen rakenteesta. Kiinni-

tystapaan vaikuttaa kiinnitysalustan materiaali ja muut pellitykselle asetetut vaati-

mukset. Korkeissa rakennuksissa ja tuulisilla paikoilla, joissa vesi saattaa tunkeutua 

saumasta, tulee sauma tiivistää sääolot kestävällä elastisella tiivistysmassalla tai 

saumauskitillä. Kun pyritään tukevaan ja kestävään ratkaisuun vesipelti kiinnitetään 

aluspeltiin, joka kiinnitetään alustaan ruuvaamalla tai naulaamalla riippuen alusra-

kenteesta. Aluspellin ja ikkunapellin paksuudet suunnitellaan niihin kohdistuvien ra-
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situsten perusteella. (Rakennuksen suojapellitykset. RT 80–10632; Rakennuksen 

pellitykset ja peltityöt. RT 80–10817.) 

 

 

2.3.3  Ovenkynnyspellitys  
 

Ulko- ja parvekeoven kynnykseen ja seinärakenteen alaosaan tehdään pellitys ra-

kenteiden peittämiseksi, kulutuksenkestävyyden lisäämiseksi ja visuaalisista syistä. 

Pellityksen tehtävänä on estää vesien ja lumien pääsy rakenteisiin. Kynnyspellin 

tarkoitus on samankaltainen kuin ikkunan vesipellillä, mutta materiaalipaksuus on 

suurempi. Kynnyspellin alustan/pohjan johon pelti asennetaan, tulee täyttää vaati-

mukset. Pohjan vaatimuksia ovat suoruus, riittävä kaltevuus rakenteesta pois päin 

ja tukevuus, pitäähän kynnyspellin päälle pystyä astumaan, jolloin yhdelle alueelle 

tuleva kuorma on helposti 50 kg. Pellin materiaali ja riittävä paksuus katsotaan ta-

pauskohtaisesti. Kynnyspellitys on suunniteltava siten, ettei siitä aiheudu vaaraa 

käyttäjille. Esimerkiksi pellin reunat ja kulmat eivät saa olla viiltäviä ja teräviä, vaan 

tulee ne pyöristää ja hioa. Lisäksi tulee kiinnittää huomiota seinärakenteen tuule-

tuksen toimivuuteen, ettei pelti tuki tuuletusta. Kynnyspellityksen kiinnitys tapahtuu 

puukarmiin joko ruuveilla tai nauloilla, kun taas metallikarmiin kiinnitys tehdään 

ruostumattomilla popniiteillä tai ruuveilla. (Rakennuksen suojapellitykset. RT 80–

10632; Rakennuksen pellitykset ja peltityöt. RT 80–10817.) 

 

 

2.3.4  Parvekkeenpellitykset 
 

Parvekkeelle tehtäviä pellityksiä ovat pielipellitykset, ovipellitykset, ikkunapellityk-

set, kaidepellitykset, palokatko-/vesipellitykset ja parvekkeen katoksen pellitykset. 

Pieli-, ovi-, ikkuna- ja kaidepellitykset ovat samanlaisia kuin muissakin rakenteissa, 

joten kerron parvekekatoksen- ja palokatko-/vesipellityksistä. Palokatkopellin pää-

asiallinen tehtävä on estää palon leviäminen palotilanteessa. Lisäksi pellitys suojaa 

seinä- ja parvekerakenteen välistä saumaa kosteudelta ja muilta rasituksilta. Parve-

ketason ja ulkoseinän liittymät tulee suunnitella, niin ettei vesi tai muu kosteus 

pääse rakenteisiin. Katolle tehtävät pellitykset ovat samankaltaisia kuin kattopelli-

tykset yleensä. Parvekkeilla käytettävän teräksen tulee kestää korroosiota ja niiden 

tulee olla pinnoitettuja kuumasinkityksellä tai muulla vastaavalla pinnoitteella. Li-
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säksi käytettävien kiinnikkeiden tulee olla yhtä korroosionkestäviä. (Parvekeraken-

teet. RT 86–10563.) 

 

 

2.3.5  Katteeseen liittyvät pellitykset 
 

Vesikatteen läpäisevien osien pellitysten tiiveys tulee olla 100 %, koska koko katon 

toimivuus riippuu vesitiiveydestä. Vesikatolle tehdään monenlaisia pellityksiä, näihin 

pellityksiin kuuluu läpivientien juuripellitykset, räystäspellitykset, taitepellitykset ja 

piipunpellitykset. Piippujen ja hormien pellityksiä käsittelen omana lukunaan, alla 

muista katteisiin liittyvistä pellityksistä 

 

Räystäsrakenteeseen tulee monenlaisia peltejä, joiden tehtävänä on estää veden 

pääsy seinä- ja räystäsrakenteisiin. Räystäspellit ovat yleisesti valmiita peltilistoja, 

jotka tulevat kattotoimituksen mukana. Joskus näitäkin joudutaan tekemään, riip-

puen valmisosien toimivuudesta ja sopivuudesta kohteeseen. Räystäspeltiin tulee 

tehdä reunataite eli tippanokka. Räystäspellin jatkokset tehdään limittämällä peltiä 

toistensa päälle vähintään 100 mm. Tiilikaton ja levykaton päätyräystään räystäs-

pellin reuna tulee ulottaa vähintään katelevyn ensimmäisen täyden uran yli, mielel-

lään uran pohjalle saakka. Jos levykatto on loivempi kuin 1:4, räystäspellin ja levyn 

liitos tiivistetään, tiivistys voidaan toteuttaa tiivistysliimalla tai nauhalla. Räystään ja 

räystäspellin väliin jäävään tuuletusrakoon tulee asentaa vastapelti eli myrskypelti. 

Myrskypelti estää veden nousun tuulisella säällä tuuletusraonkautta räystäsraken-

teeseen. Sisäänpäin kaatavassa kattorakenteessa tulee tehdä reunakorotus, jottei 

vesi pääse valumaan seinälle. Jos räystäspellit ovat valmisosia, tulee niiden kiinni-

tyksessä noudattaa valmistajan ohjeita. Jos taas ei, niin suositeltava kiinnitystapa 

on ruuvikiinnitys ja ruuvit tulee varustaa säänkestävällä kumiprikkatiivisteellä. Pelti 

tulee kiinnittää siten, että kiinnikkeet ovat alle 100 mm:n etäisyydeltä reunasta ja 

suositeltava kiinnitystiheys 500–800 mm. Lisäksi kiinnityksessä huomiota tulee kiin-

nittää räystään rakenteeseen ja olosuhteisiin. Peltikappaleen suurimmaksi yhtenäi-

seksi pituudeksi ei suositella yli 4 metriä, pellin lämpölaajenemisen takia. 

 

Harjapellitkin tulevat yleisesti valmiina osatoimituksina vesikatteen mukana, lukuun 

ottamatta erikoistapauksia. Harjaräystään suojapelti tulee ulottaa katteen päälle 

vähintään 150 mm. Levykaton harjapellin ja katelevyn väli tiivistetään tiivistysnau-
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halla tms. ja harjapelti kiinnitetään katteen poimujen harjojen kohdalta noin 400 

mm välein, kumiprikalla varustetulla ruuvilla. Pellin jatkokset tulee limittää vähin-

tään 100 mm.  

 

Rintataite joudutaan tekemään kun vesikate törmää/alkaa seinää vasten. Rintatai-

tepellitys tulee nostaa vähintään 300 mm:n korkeuteen seinälle. Jos seinä on lauta- 

tai poimulevyverhoiltu, pellityksen yläreuna tulee viedä verhousrakenteen alle 150–

200 mm. Kun pellitys viedään verhouksen takapuolelle, tulee kiinnittää huomiota 

tuuletuksen toimivuuteen, eikä tuuletusta saa tukkia. Kiviaineisella seinällä pellin 

reuna voidaan upottaa seinäpintaan esimerkiksi rappaamalla ja tiivistää tiivistys-

massalla. Taitepelti ei saa painua katteeseen, tällainen mahdollisuus tulee esimer-

kiksi huopakatoilla. Tiilikatolla ja levykatolla pellin reuna tulee ulottaa vähintään ka-

televyn ensimmäisen täyden uran yli, mielellään uran pohjalle saakka. Jos levykatto 

on loivempi kuin 1:4, räystäspellin ja levyn liitos tiivistetään. Muilla katteilla pelti tu-

lee ulottaa vähintään 150 mm katteen päälle, näissäkin tapauksissa pellin ja kat-

teen väli tulee tiivistää veden ja roskien tunkeutumisen estämiseksi. Kaikissa tapa-

uksissa tiivistys voidaan toteuttaa esimerkiksi tiivistysmassalla tai tiivistysnauhalla. 

Peltien jatkoskohdat tulee toteuttaa, limittäen peltejä vähintään 100 mm. Räystäällä 

seinänvieruspeltiin tehdään vedenohjain, jonka tehtävänä on johtaa sade- ja sula-

misvedet pois seinälinjasta.  

 

Sisätaite syntyy, kun katot kohtaavat esimerkiksi 90o kulmassa. Sisätaite tulee pel-

littää vähintään 600 mm leveällä pellillä. Reunataive tulee tehdä sisäänpäin, jolloin 

mahdollinen vesi ei pääse karkaamaan pelliltä pois. Jatkoksissa saumat tulee limit-

tää vähintään 150 mm matkalta ja tiivistää säänkestävällä tiivistysmassalla. Pellin ja 

vesikatteen väli tulee tiivistää esimerkiksi säänkestävällä tiivistysmassalla. Tiivistä-

misellä estetään mahdollisten vesien, tuiskulumien ja roskien pääsy kattorakentei-

siin. Pellin kiinnityksessä alustaan voidaan käyttää lattakantaisia ruuveja tai nauloja, 

alusrakenteista riippuen. (Rakennuksen suojapellitykset. RT 80–10632; Rakennuk-

sen pellitykset ja peltityöt. RT 80–10817.) 
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2.3.6  Piippuihin ja hormeihin liittyvät pellitykset 
 

Vesikatolla olevien läpivientien kuten luukut, hormistot, iv-kanavat, antennit, piiput 

ja yms. ympärille tehdään juuripellitykset. Piipun- ja juuripellitysten pohjien tulee 

olla tukevat ja riittävän suorat. Pohjana voi käyttää mm. levyrakennetta esim. vane-

ria tai umpilaudoitusta. Leveiden ja suurten läpivientien, joiden leveys ylittää 400 

mm, rintataitteisiin tulee vastakallistukset sadevesien pois johtamiseksi. Pellitys tu-

lee tehdä niin, että lumen ja sade- ja sulamisvesien valuminen pellin kautta katto-

rakenteisiin ja hormiston väliin estetään. Näitäkin pellityksiä suunniteltaessa ja teh-

dessä tulee kiinnittää huomiota kattorakenteen tuuletukseen, ettei tuuletusta tukita 

vääränlaisella pellityksellä.  

 

Piipuille voidaan tehdä myös kokonainen suojapellitys, jota kutsutaan piipunsuoja-

pelliksi. Piipunsuojapellitystä suositellaan, koska silloin piippu ei joudu säärasitusten 

alaiseksi ja kestää näin ollen pidempään. Piipunsuojapeltiin olisi hyvä liittää myös 

sadekatos. Sadekatosta suositellaan, koska se estää sadevesien ja lumen pääsyn 

hormeihin ja piippuihin. Sadekatosta suositellaan hormeihin, jotka eivät ole koko 

ajan käytössä. Lisäksi katosta suositellaan ilmahormeihin, jottei vettä ja lunta pääsi-

si ilmakanaviin.  Jos jokin savupiipunhormi on jatkuvasti toiminnassa, tulisi se viedä 

katoksen läpi. Katoksen materiaalin valinta tulee suunnitella tapauskohtaisesti. Sa-

dekatos tulisi asentaa noin 200 mm:n korkeuteen hormiston/piipun yläpäästä, mikä 

mahdollistaa nuohouksen suorittamisen. Katoksen reuna tulee ulottua vähintään 50 

mm hormiston reunasta yli. Sadekatoksen riittävään kiinnitykseen tulee kiinnittää 

huomiota. Sadekatoksen voi kiinnittää piipunsuojapellitykseen esimerkiksi popnii-

tein, ruuvein tai pultein. Kiinnityksessä tulee ottaa huomioon korroosionkestävyys. 

(Rakennuksen suojapellitykset. RT 80–10632; Rakennuksen pellitykset ja peltityöt. 

RT 80–10817.) 

   

 

2.3.7  Muut pellitykset 
 

Rakennuksen muihin pellityksiin kuuluvat; muurien, kaiteiden ja muiden määritte-

lemättömien rakenteiden pellitykset. Muurien ja kaiteiden suojapellitykset tulee 

tehdä riittävän kalteviksi, jottei vesi jäisi pellityksen päälle seisomaan. Yleisesti kal-

tevuuden tulisi olla vähintään 15o. Pellitys tulisi tehdä noin 10–30 mm ulkonevaksi 
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suojattavasta rakenteesta, mikä estää veden valumisen suojattua rakennetta pitkin. 

Pellityksen reunoihin tulee tehdä reunakäänne ja tippanokka. Liikennöidyillä paikoil-

la tulee kiinnittää huomiota pellin kolhiintumiskestävyyteen. Pelti voidaan kiinnittää 

mieluiten reunoistaan, mutta myös päältä päin alustaansa. Kiinnitys voidaan tehdä 

nauloin, ruuvein, liimalla tai popniitein. (Rakennuksen suojapellitykset. RT 80–

10632; Rakennuksen pellitykset ja peltityöt. RT 80–10817.)  
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3 TYYPILLISIMMÄT ONGELMAKOHDAT RAKENNUSPELLITYSDETALJEISSA 

 

Opinnäytetyössäni esittelen kolmelle eri julkisivumateriaalille puutteellisesti suunni-

teltuja detaljeja rakennekohdista, joihin peltisepäntuotteita käytetään. Kuvista esi-

tän havaitut virheet ja puutteet. Julkisivumateriaaleina ovat betoni-, tiili- ja levyver-

hous. Rakennekohtina ovat; ikkuna-, ovi- ja sokkelileikkaukset. Kuvat olen saanut 

PetterSteel Oy:ltä, heidän aikaisempien projektiensa materiaaleista. 

 
 

3.1 Ikkunan alareunan vesipelti 
 

3.1.1 Betonijulkisivu 
 

Virheinä kuvassa 1, ovat  

- liian pieni pellin kallistus ikkunasta ulospäin 

- pellin ”läpikiinnitys” betoniin 

- kiinnityksen puutteellisuus karmiin ja tupla karmia vasten 

- pohja puuttuu 

- liian pieni tippanokka ja ylitys seinästä. 

 

 

Kuva 1 Ikkunan vesipelti betonijulkisivussa (Tuomainen 2015) 
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3.1.2 Tiiliverhoiltu seinärakenne 
 

Virheet kuvassa 2, ovat 

- pellin läpikiinnitys tiileen ja kiinnityksen puute ikkunakarmiin 

- pellintupla ikkunakarmia vasten 

- pohjien puutteellisuus 

- ikkunapellin kallistuksen vähäisyys 

- tippanokan koko liian pieni. 

 

 

 

Kuva 2 Ikkunan vesipelti tiiliverhoillussa seinärakenteessa (Tuomainen 2015) 
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3.1.3  Levyverhoiltu seinärakenne 
 

Ongelmakohdat kuvassa 3, ovat 

- tupla karmia vasten  

- kallistuksen vähäisyys 

- pohjien puutteellisuus 

- liian pieni tippanokka. 

 

 

 

Kuva 3 Ikkunan vesipelti levyverhoillussa seinärakenteessa (Tuomainen 2015) 
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3.2 Ikkunanpieli- eli smyygipellit 
 

3.2.1  Betonijulkisivu 
 

Virheinä kuvassa 4, ovat 

- virheellinen kiinnitys betoniseinään  

- karmiin kiinnitys puuttuu 

- ei nekkiä karmia vasten 

- listan muoto ja koko huono tiiveyttä ja visuaalisuutta ajatellen. 

 

 

 

Kuva 4 Ikkunasmyygi betoniseinässä (Tuomainen 2015) 
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3.2.2  Tiiliverhoiltu seinärakenne 
 

Virheet kuvassa 5, ovat 

- pellin läpikiinnitys tiileen 

- kiinnityksen puute karmiin 

- karmia vasten oleva nekki pois 

- listan muoto viallinen 

- pellin loppumiskohta väärä. 

 

 

Kuva 5 Ikkunasmyygi tiiliverhoillussa seinässä (Tuomainen 2015) 
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3.2.3  Levyverhoiltu seinärakenne 
 

Virheet kuvassa 6, ovat 

- kiinnitys väärä ja osittain puutteellinen 

- pellin profiili väärä. 

 

Kuva 6 Ikkunasmyygi levyverhoillussa seinässä (Tuomainen 2015) 
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3.3 Ikkunan yläreunanpellit 
 

3.3.1 Betonijulkisivu 
 

Virheellisyydet kuvassa 7, ovat 

- kiinnitys väärä ja puutteellinen 

- peltejä turhaan kaksi kappaletta 

- peltien profiilit väärät. 

 

 

 

Kuva 7 Ikkunan yläreunanpelti betonijulkisivussa (Tuomainen 2015) 
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3.3.2 Tiiliverhoiltu seinärakenne 
 

Virheet ja ongelmat kuvassa 8, ovat 

- pellin profiili väärä 

- pellin asentaminen mahdotonta seinän sisään, jolloin toteutus mahdoton 

- turhaan kaksi erillistä peltiä. 

 

 

Kuva 8 Ikkunan yläreunan pelti tiiliverhoillussa seinässä (Tuomainen 2015) 
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3.3.3 Levyverhoiltu seinärakenne 
 

Virheet kuvassa 9, ovat 

- karmia vasten oleva nekki pois 

- pellin profiili liian monimutkainen 

- kiinnitys virheellinen. 

 

 

  

Kuva 9 Ikkunan yläreunan pelti levyverhoillussa seinässä (Tuomainen 2015) 
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3.4 Oven yläreunan pellit  
 

3.4.1 Betoni julkisivu 
 

Virheet kuvassa 10, ovat 

- kiinnitys virheellinen 

- peltien profiilit vääränmalliset 

- peltejä turhaan kaksi kappaletta. 

 

 

Kuva 10 Oven yläreunan pelti betonisessa julkisivussa (Tuomainen 2015) 
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3.4.2 Tiiliverhoiltu seinärakenne 
 

Ongelmat ja virheet kuvassa 11, ovat 

- pellin profiili vääränlainen 

- pelti mahdoton asentaa seinärakenteen sisään 

- lisäksi pelti on ”kylmäsilta”. 

 

 

 

Kuva 11 Oven yläpuolen pelti tiiliverhoillussa seinässä (Tuomainen 2015) 
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3.4.3 Levyverhoiltu seinärakenne 
 

Virheet kuvassa 12, ovat 

- peltejä ei tarvitse olla kahta kappaletta 

- profiilit huonoja 

- kiinnitys puutteellinen. 

 

 

 

Kuva 12 Oven yläpuolen pelti levyverhouksessa (Tuomainen 2015) 
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3.5 Oven ulkopuolen smyygipellit 
 

3.5.1 Betoni julkisivu 
 

Virheet kuvassa 13, ovat  

- kiinnitys virheellinen ja osittain puutteellinen 

- profiili vääränlainen. 

 

 

Kuva 13 Oven smyygipellit betonijulkisivussa (Tuomainen 2015) 
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3.5.2 Tiiliverhoiltu seinärakenne 
 

Virheet kuvassa 14, ovat 

- kiinnitys puutteellinen ja virheellinen 

- pellin profiili virheellinen 

- pellin päättyminen tiiltä vasten visuaalisesti väärässä kohdassa. 

 

 

 

Kuva 14 Oven smyygipellit tiiliverhoillussa seinässä (Tuomainen 2015) 
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3.5.3 Levyverhoiltu seinärakenne 
 

Viat ja virheet kuvassa 15, ovat 

- kiinnitys puutteellinen ja virheellinen 

- profiili väärä. 

 

Kuva 15 Oven smyygipellit levyverhouksessa (Tuomainen 2015) 
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3.6 Oven kynnyspellitys 
 

Ongelmat ja virheet kuvassa 16, ovat 

- pellityksen pohjat puuttuvat 

- kiinnitys väärä ja puutteellinen 

- pellin kallistus liian pieni. 

 

 

 

 

Kuva 16 Oven kynnyspelti (Tuomainen 2015) 
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4 RATKAISUT DETALJIEN ONGELMAKOHTIIN  

 

Tässä kappaleessa esitän uudelleen piirtämäni detaljit, edellä esittämiin kohtiin. De-

taljeihin on korjattu virheet ja ongelmakohdat, jotka aiemmin on havaittu. Uudel-

leen suunnitelluiden ja piirrettyjen detaljien pohjalta, määrälaskenta ja työmaan ai-

kataulutus onnituvat paremmin. Lisäksi suunnittelun toteutus ja itse pellitystyö on-

nistuvat jouhevammin, eikä pellittäjän tarvitse itse suunnitella kohteen pellityksiä. 

 

 

4.1 Ikkunan alareunan vesipelti 
 

4.1.1 Betonijulkisivu 
 

Kuvassa 17, on esitetty uudelleen suunniteltu ikkunan alareunan vesipelti betoni-

sessa julkisivussa. Vesipellin kallistus on nyt 30o astetta, mikä takaa ettei vesi räisky 

ikkunapinnoille. Lisäksi pellitykselle on suunniteltu vaneripohja, johon pellitys kiinni-

tetään liimamassalla ja lisäksi pelti kiinnitetään ruuveilla ikkunankarmiin. Pelti on 

tuotu 35 mm yli seinä linjasta, jolloin vesi ei pääse tippumaan seinälle.  

 

 

Kuva 17 Korjattu ikkunan alareunan vesipelti betonijulkisivussa (Tuomainen 2015)  
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4.1.2 Tiiliverhoiltu seinärakenne 
 

Kuvassa 18, on esitetty ikkunan alareunan vesipelti tiiliverhoillussa seinärakentees-

sa. Ongelmat on korjattu tekemällä pellille pohja muurauslaastilla, johon pellin voi 

kiinnittää liimamassalla. Lisäksi pelti kiinnitetään ikkunan karmiin ruuvein. Suositel-

tava kallistus on yleisesti yli 30o.  Vesipellin kallistus tässä tapauksessa on 34o, kos-

ka silloin pellitys käy täysille tiilille. Pelti on tuotu seinärakenteesta 35 mm yli, jolloin 

vesi ei pääse valumaan pelliltä seinälle. 

 

 

Kuva 18 Ikkunan alareuna vesipelti tiiliverhoillussa seinärakenteessa (Tuomainen 

2015) 
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4.1.3 Levyverhoiltu seinärakenne 
 

Kuvassa 19, on esitetty korjattu detalji levyverhoillun seinärakenteen ikkunan ala-

reunan vesipellistä. Korjatut kohdat ovat; kallistuksen lisäys, pohjien teko, riittävä 

tippanokka ja tuplauksen poisto. Kallistus on nyt 30o. Pohjat on suunniteltu tehtä-

väksi vanerista, johon pellin voi kiinnittää lisäksi liimamassalla. Pelti on ulotettu le-

vyn ulkopinnasta 35 mm yli, jolloin varmistutaan riittävästä tippanokasta. 

 

 

Kuva 19 Ikkunan alareunan vesipelti levyverhoillussa seinässä (Tuomainen 2015) 
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4.2 Ikkunanpieli- eli smyygipellit 
 

4.2.1 Betonijulkisivu 
 

Kuva 20, on korjattu detalji ikkunasmyygeistä betonijulkisivussa. Kiinnitys on muu-

tettu karmista ja lisäksi kiinnitystä voi lisätä liimamassalla betoniin. Pellin profiili on 

ns. asentaja ystävällisempi ja siistimpi. Pelti ulottuu betonin ulkokuoren puoliväliin 

asti. 

 

 

Kuva 20 Ikkunan smyygipelti betonijulkisivussa (Tuomainen 2015) 

 

  



         
         40 (55) 

4.2.2 Tiiliverhoiltu seinärakenne 
 

Kuvassa 21, on esitetty korjattu detalji smyygipellistä tiiliverhoiltuun seinään. Pelti 

on ulotettu puoleen väliin tiiltä. Lisäksi pellin profiili on erilainen ja kiinnitys parem-

pi. Kiinnitys tapahtuu ruuveilla karmiin ja tarvittaessa lisäksi liimamassalla tiiliin.   

 

 

Kuva 21 Smyygipelti tiiliverhoillussa seinässä (Tuomainen 2015) 

 

  



         
         41 (55) 

4.2.3 Levyverhoiltu seinärakenne 
 

 

Kuvassa 22, on esitetty parannettu detalji levyverhotun seinän smyygistä. Smyygi-

pellinprofiili on muutettu käyttökelpoisemmaksi ja visuaalisesti hienommaksi. Lisäksi 

kiinnitystä on parannettu. Kiinnitys tapahtuu ruuvein karmiin ja julkisivulevyyn.  

 

 

Kuva 22 Smyygit levyverhoillussa seinässä (Tuomainen 2015) 

  



         
         42 (55) 

4.3 Ikkunan yläreunanpellit 
 

4.3.1 Betonijulkisivu 
 

Kuvassa 23, on esitetty korjattu detalji betonisenseinän ikkunan yläreunanpelti. Al-

kuperäisestä kuvasta peltien määrä on karsittu yhteen ja kiinnitystä on muutettu. 

Lisäksi pellin profiilia on parannettu. Pelti kiinnitetään ruuveilla ikkunan karmiin ja 

tarvittaessa lisäksi liimamassalla betoniin.  

 

 

 

Kuva 23 Ikkunan yläreunan pelti betonijulkisivussa (Tuomainen 2015) 
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4.3.2 Tiiliverhoiltu seinärakenne 
 

Aiemmin esitetty tiiliverhoillun seinärakenteen ikkunan yläreunan pellitys olisi ollut 

mahdoton toteuttaa, koska pelti meni seinärakenteen sisään. Kuvassa 24, on esitet-

ty korjattu versio pellityksestä. Pellin profiili ja kiinnitys on muutettu ja lisäksi pelte-

jä on vain yksi kappale. Kiinnitys tapahtuu ruuveilla ikkunakarmiin ja tarvittaessa li-

säksi liimalla tuulensuojalevyyn.  

 

 

 

 

Kuva 24 Ikkunan yläreunan pelti tiiliseinässä (Tuomainen 2015) 
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4.3.3 Levyverhoiltu seinärakenne 
 

Levyverhoillun seinän ikkunan yläreunan pellitys, kaipasi hieman muokkausta, Ku-

vasta 25 käy ilmi korjatut kohdat, jotka ovat; pellin profiili ja kiinnitys. Pellin profii-

lista on poistettu turhat käännökset ja lisäksi toinen pelti on jätetty pois. Kiinnitys 

tapahtuu ruuveilla. Tuuletus tapahtuu pellissä olevien reikien kautta. 

 

 

Kuva 25 Ikkunan yläreunan pelti levyverhoillussa seinässä (Tuomainen 2015) 
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4.4 Oven yläreunan pellit  
 

4.4.1  Betonijulkisivu 
 

Betonijulkisivun oven yläreunan pellitys on esitetty kuvassa 26. Korjauskohteet 

ovat; pellin profiili ja kiinnitys. Pellin profiili on nyt yksinkertaisempi ja peltejä on 

karsittu kahdesta kappaleesta yhteen. Pelti loppuu keskelle ulkokuorta.  Kiinnitystä 

on muutettu siten, että se tapahtuu ruuvein karmiin. Kiinnitystä voi lisätä liimamas-

salla betoniin. 

 

 

Kuva 26 Oven yläreunan pellitys betonijulkisivussa (Tuomainen 2015) 
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4.4.2  Tiiliverhoiltu seinärakenne 
 

Oven yläpuolen pellitys on esitetty kuvassa 27. Kuvaan on korjattu; pellin kiinnitys 

ja pellin muoto. Kiinnitys tapahtuu nyt ruuvein karmiin ja tarvittaessa sitä voi lisätä 

liimamassalla tiileen. Tuuletus toteutetaan pellin rei’ityksellä. Pellin profiilia on lisäk-

si muokattu, jotta pellin asennus ja toimivuus olisivat paremmat. 

 

 

 

Kuva 27 Oven yläreunan pelti tiiliverhoillussa seinässä  
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4.4.3  Levyverhoiltu seinärakenne 
  

Kuvassa 28, on esitetty oven yläpuolen pellitys levyseinässä. Kuvaa on muokattu 

pellin profiilin ja kiinnityksen osalta. Pellin profiili on tehty visuaalisesti hienommaksi 

ja yhtenäiseksi smyygien kanssa. Pellin kiinnitys tapahtuu ruuvein karmiin ja levyyn. 

Tuuletus tullaan toteuttamaan pellissä olevien reikien kautta. 

 

 

Kuva 28 Oven yläreunan pellitys levyseinässä (Tuomainen 2015) 
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4.5 Oven ulkopuolen smyygipellit 
 

4.5.1  Betonijulkisivu 
  

Betonisen julkisivun smyygipellitystä ei tarvinnut paljon muokata, mutta joitain pie-

niä muutoksia toki täytyi tehdä. Korjattu kuva on esitetty kuvassa 29. Muutoksia 

ovat kiinnitys ja profiili. Kiinnitys toteutetaan ruuveilla karmiin ja tarvittaessa liima-

massalla betoniin. Profiilissa on haettu helpompaa asennettavuutta ja toimivuutta, 

jolloin saavutetaan hyvä lopputulos. 

 

Kuva 29 Oven smyygi betonijulkisivussa (Tuomainen 2015) 
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4.5.2  Tiiliverhoiltu seinärakenne 
 

Tiiliseinän oven smyygipellitys kuvassa 30. Aiemmin esitettyyn kuvaan verrattuna, 

alla olevaan kuvaan on korjattu; pellin kiinnitys ja profiili. Profiili on yksinkertaisem-

pi ja toimivampi. Lisäksi pelti loppuu keskelle tiiltä. Kiinnitys tapahtuu ruuvein kar-

miin ja lisäksi kiinnitystä voi lisätä liimalla tiileen. 

  

Kuva 30 Oven smyygipelti tiiliverhoillussa seinässä (Tuomainen 2015) 
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4.5.3  Levyverhoiltu seinärakenne 
 

Korjattu oven smyygipelti levyseinässä, on esitetty kuvassa 31. Kuvaan on korjattu 

virheet, joita olivat pellin profiili ja kiinnitys. Kiinnitys tapahtuu nyt ruuvein oven-

karmiin ja julkisivulevyyn. Profiili on muutettu yhtenäisemmäksi muiden levyverho-

uksen suojapellitysten kanssa. 

 

Kuva 31 Oven smyygipelti levyseinässä (Tuomainen 2015) 
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4.6 Oven kynnyspellitys 
 

Oven kynnyspellitys on piirretty yhdelle perustusmateriaalille. Tässä esimerkissä 

materiaalina on betoni, kuva 32. Korjauskohteita oven kynnyspellityksessä olivat; 

pellin profiili, pohjat, kallistus ja kiinnitys. Pellin kiinnitys tapahtuu nyt karmiin ruu-

vein ja lisäksi pellityspohjaan liimamassalla. Pohjat voi toteuttaa, joko vanerista tai 

laastilla. Tässä esimerkissä pohjat on tehty laastilla. Pellin profiilista on poistettu 

turhat käännökset ja mutkat, joita ei pysty toteuttamaan. Kallistusta on lisätty siltä 

osin, kuin se on ollut mahdollista. Alla olevan kynnyksen kallistus on 10o astetta. 

Kallistuksen lisäys onnistuisi, jos perustuksen ulkoreuna olisi tehty matalammaksi 

tai sitä olisi leikattu pois. Kynnystä nostamalla ylemmäksi onnistuisi myös kallistuk-

sen lisäys, mutta tällöin esteetön liikkuminen ei onnistu.  

 

 

Kuva 32 Oven kynnyspelti (Tuomainen 2015) 
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5 POHDINTA JA YHTEENVETO 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli saada selville virheet ja ongelmat pellitysketjussa. Ku-

ten ennalta oli tiedossa, pellityksiä oli suunniteltu vaihtelevasti. Joissain kohteissa 

pellitykset oli suunniteltu ja piirretty kokonaan, mutta joissain taas ei lainkaan. Mit-

kään pellitykset eivät kuitenkaan olleet aivan loppuun asti suunniteltu, koska niitä 

jouduttiin hieman tarkentamaan. Suurimmat puutteet liittyivät ikkunapelleissä kallis-

tukseen, kiinnitykseen ja pellin pohjiin. Joissain kuvissa pelti oli aivan vaakatasossa 

ja lisäksi kiinnitys oli mahdoton toteuttaa pohjien puuttumisen johdosta. Ovipellityk-

sien puutteet keskittyivät samoihin asioihin kuin ikkunoissa, eli kiinnitykseen ja kal-

listukseen. 

 

Hankalimmiksi kohteiksi myönnettiin suuret kohteet, joita olivat; kerrostalot, kaup-

pakeskukset ja julkiset kohteet. Vaikeita edellä mainituista kohteista tekivät niiden 

suuruus, kireät aikataulut, tiedonkulun puute ja detaljien/kuvien puutteellisuus. Kun 

kuvat olivat puutteelliset, toi se kustannuksia työmaalle ja päänvaivaa pellittäjille. 

 

Joka tapauksessa pellitykset tulisi toteuttaa kuhunkin kohteeseen suunnitellusti, 

mutta näin ei käytännössä tapahdu. Pellitys kuvat valitaan yleisesti edellisistä koh-

teista. Pellityskuvien kopioiminen olisi sinällään hyvä asia, jos kuvat olisivat uuteen 

kohteeseen sopivat. Kuvat eivät kuitenkaan yleisesti käy kohteesta toiseen, kuten 

tässä työssä huomasin. Kopioimiseen syynä yleisesti oli suunnittelijoiden tiedon 

puute. Heidän oli vaikea tietää mitä materiaaleja, minkä paksuisia, millaisilla pin-

noitteilla/maaluksilla pellit tulisi olla pinnoitettu, kuinka korroosion kestäviä peltien 

tulisi olla ja millaiset pohjat tulisi kuhunkin rakenteeseen tehdä. Suunnittelijat kai-

pasivatkin avukseen suunnitteluun detalji- ja materiaalipankkia, josta he saisivat 

käyttöönsä valmiit profiilit, materiaalit, suunnittelu ohjeet ja kullekin pellitykselle 

asetetut vaatimukset.  

 

Toisena suurena ongelmana nousi työmaan aikataulutus, johon ei lasketa tarkkaa 

toteutusaikaa/varoja pellitystyölle. Aikataulutuksella ja oikea-aikaisella pellitystyön 

toteutuksella, voidaan nopeuttaa koko pellitysprosessia ja pienentää kustannuksia. 

Kiire aikataulu toi entisestään virhemahdollisuuksia ja lisäsi paineita kaikille proses-

sin osapuolille. Tässäkin tapauksessa ohjeiden ja detaljipankin pohjalta olisi hel-

pompi lähteä suunnittelemaan sopivaa aikataulua, joka on hyvä ja toimiva kaikille 
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osapuolille. Oikea-aikaisella pellityksellä pystytään vaikuttamaan työmaa-aikaiseen 

sääsuojaukseen. 

 

Yleisesti ainoa rakennekohta, joka oli suunniteltu, oli vesikate kokonaisuus. Tähän 

oli syynä se, että vesikate itsessään oli yleisesti samantapainen kokonaisuus ja sii-

hen tarvittavat osat toimitetaan valmisosina. Lisäksi toimittajilta saa valmiit kuvat ja 

työohjeet kyseiseen työkokonaisuuteen. Kuten vesikatteen kohdalla, niin myös ra-

kennuspellityksissä tulisi pyrkiä käyttämään valmiita ja yhdenmukaisia detaljeja ja 

työohjeita.  

 

Laadin opinnäytetyössä uudelleen piirtämistäni detaljeista PetterSteel Oy:lle valmiit 

kuvat heidän omaan detaljipankkiinsa. Detaljipankista suunnittelijat ja muut yhteis-

työkumppanit saavat käyttöönsä käyttökelpoiset detaljit ja ohjeet, pellitystöihin ja 

niiden suunnitteluun.  
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