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Työmaalähettilään palvelut
- ilmaiseksi

• Yrityskohtaiset tietoiskut ja täsmäkoulutukset

• Energiatehokkaan rakentamisen 

koulutusmateriaaleihin opastus

• Kalvosarjat

• Työmaaopas sarjakuvina

• Lyhytelokuvat pientalon energiasaneerauksesta
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Materiaalit löytyvät:

www.motiva.fi/buildupskills

http://www.motiva.fi/buildupskills
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Energiaosaamista työmaalle

BUILD UP Skills Finland -hanke

• EU komission IEE-ohjelman pääosin rahoittama hanke

− Hanke kestää lokakuusta 2013 maaliskuuhun 2016

• Tavoite: saada aikaan rakentamisen laatukeskeinen koulutus- ja 

muutosprosessi – LAATUA JA OSAAMISTA TYÖMAALLE !

• Hankkeessa mukana

− Motiva: hankkeen koordinaattori Irmeli Mikkonen 

(irmeli.mikkonen@motiva.fi)

− Tampereen teknillinen yliopisto: koulutusmateriaalin sisältö ja tuotanto        

Olli Teriö (olli.terio@tut.fi)

− Työtehoseura TTS: koulutuksen kehittäminen ja pilottikoulutusten 

toteuttaminen Minna Kuusela (minna.kuusela@tts.fi)

− Laaja-alainen ohjausryhmä

Maaliskuu 20154



Energian säästön pelikenttä

• Rakennuttaja määrittää energiatehokkuuden
ja laadun vaatimukset

• suunnittelijat kuvaavat viranomaisvaatimukset 
täyttävän ja laadukkaan lopputuloksen

• työnjohto luo edellytykset laadun tekemiselle.

• Työtekijät
• toteuttavat rakenteet ja detaljit suunnitelmien mukaan

• huolehtivat, että rakennusmateriaalit säilytetään 
sateelta ja kosteudelta suojassa

• käyttävät vain kunnollisia ja kuivia materiaaleja ja tarvikkeita

• valitsevat kunnolliset työkalut ja työmenetelmät

• pitävät mestan siistinä, huolehtivat sääsuojauksesta 
sekä sopivasta asennuslämpötilasta ja –kosteudesta

• ilmoittavat työnjohdolle työvirheistä 
eivätkä peitä toisen tekemää sutta.
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Energiatehokkaan rakentamisen 
työmaaopas – sarjakuvina

• Koottu keskeisimpiä energiatehokkaan 
rakentamisen ohjeita 

• Voidaan käyttää esim. työhön perehdyttämiseen 
tai erikoisurakoiden aloituspalaverissa

• Ensisijaisesti ammattityövoiman 
täydennyskoulutukseen, mutta siitä on hyötyä 
kaikille rakennusalan toimijoille

• Tulostus kokonaisuutena tai aiheen mukaan 
yksittäisinä kaksipuoleisina kortteina
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Sisältö

• Puuseiniin eristys mineraalivillalla

• Puuseiniin eristys puhallusvillalla

• Puuseiniin eristys muovieristeillä

• Yläpohjan eristys mineraalivilla-

levyillä ja puhallusvillalla

• Yläpohjan eristys puhallusvillalla

• Eristerappaus

• Kanava ja -putkieristykset

• Talotekniikan läpiviennit

• Ikkunoiden asennus

• Energiatehokas korjausrakentaminen

Energiatehokkaan rakentamisen 
työmaaopas

TYÖMAAOPAS - OHJEKORTIT

file:///C:/Users/RT/Documents/Työt 2013-14/Projektit 2013/RAHOITUKSET ja hankkeet 2014-2015/EU-projektit/MOTIVA/BUS/Työmaalähettiläs/esittely tilaisuudet/5.3.2015 Kiinko/OHJEKORTIT-A4-heidi-30012015-v2.pdf
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Aihekokonaisuudet

• Energiatehokkaan rakentamisen perusteet

• Rakennustyömaan sääsuojaus

• Rakenteiden kuivattaminen

• Puutalon energiatehokkaat liitokset

• Kivitalon energiatehokkaat liitokset

• Energiatehokkaat rakenteet - läpiviennit

• Rakenteiden energiakorjaukset

• Talotekniikan järjestelmien energiatehokkuus

• Talotekniikan huolto ja energiakorjaukset

• Energiatehokkaan ja kosteusturvallisen 

rakentamisen laadunvarmistus

Energiatehokkaan rakentamisen 
kalvosarjat



Energiatehokkaan ja kosteusturvallisen 
rakentamisen laadunvarmistus

Olli Teriö 21.1.2015



Laadunvarmistuksen menetelmiä

• Kosteusmittaukset

• Lämpökuvaus

• Tiiveysmittaus

• Tarkistuslistat

• Päiväkirjat

• Mittapöytäkirjat

• Vesieristeiden näytekappaleet
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Rakennustyömaan olosuhdehallinta ja 
rakenteiden kuivattaminen



Olosuhteiden hallinnan haasteita

• Ulkovaipan rakenteiden paksuuntuminen, jäähtyminen ja 
kuivumisen hidastuminen.

• Hitaasti kuivuvat rakenteet 
• massiiviset betonirakenteet 

• kelluvat betonilattiat

• suljetut katot

• ontelolaattojen vesipesät

• ulkoseinien eristeet

• Monimutkaiset rakenteet
• terassit

• autohallien katot

• Kosteuden aiheuttamat muodonmuutokset: 
• lattiat käyristyvät ja halkeilevat

• laatat ”korkkaavat” 



Materiaali

Vesipitoisuus l/m3

Kuivatettava 

vesimäärä 

l/m3Rakennus-

vaiheessa 

valmistus-

kosteus

Kemiallisesti 

sitoutuva 

kosteus

Tasapainokosteus

ilman kanssa, 

jonka RH50 %

Betoni K15 180 40 25 115

Betoni K25 180 60 30 90

Betoni K40 180 70 40 70

Tiilirakenne 80 - 10 70

Puu 60 - 40 20

Betonista vapautuva rakennekosteus



Rakennustyömaan sääsuojaus
ja olosuhdehallinta



Rakennustyömaan olosuhdehallinta

• Rakennustyömaiden olosuhdehallinnalla tarkoitetaan 
toimenpiteitä, joilla varmistetaan

• materiaalien asennusolosuhteet

• betonin lujittuminen

• rakenteiden kuivuminen 

• terveet rakennukset

• Toimenpiteitä ovat 

• aikataulujen hallinta

• riittävä työmaan sääsuojaus, lämmitys ja ilmanvaihto

• olosuhteiden seuranta ja tarpeenmukainen säätäminen



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. 



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.



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.



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. 



”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.



Ilmankosteuden seuraaminen on tärkeää, kun 

työskennellään sääsuojassa.  

Tuuletusta lisätään, jos ilman suhteellinen kosteus 

nousee yli 60 %:n.

Työmaan sääsuojaus



Jokavuotinen ilmiö?

8.3.2011  Oulu
(YLE.FI) 

25.3.2013 

Vantaa
(YLE.FI)

15.05.2010 Helsinki
(Eteläsuomen sanomat)

28.12.2014 Helsinki 
(MTV3.fi)



Muista myös 
tuulettaa



• Kynnysraot ja pienet talotekniikan läpimenot sopivat hyvin 

työmaan ilmanvaihtoon.

• Työmaan ilmankosteutta mitataan.

• Tuuletusikkunoilla säädetään sopiva ilman kosteus.

• Parvekeovia aukomalla hukataan energiaa turhaan. 

Työmaan ilmanvaihto

Aukko Ø160 mm 
40-100 m3/h

Kynnys rako 5 cm
70-200 m3/h

Tuuletusikkuna
0-2000 m3/h

Oviaukko
0-10000 m3/h



KOKEMUKSIA JA HAVAINTOJA

• Täydennyskoulutus kouluttajille 

• Täydennyskoulutus työntekijöille (“Muutosagentti

koulutus”)

• Yritysten omat koulutukset - osaamisen

varmistaminen

• Pienet pk-yritykset?

• Alihankkija ketjut – osaamisen varmistaminen

• “Työmaakoulutus “

• Alihankkija palaverit

• TRY-mittari?
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Talonrakentamisen ympäristömittari (TRY-mittari)
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• Mittaustapa tuttu 

TR-mittarista

• Kunnossa havainnot 

/ kaikki havainnot [%]

• Tarkastellaan:
• Tiedonhallintaa

• Jätteen käsittelyä

• Materiaalien käsittelyä

• Energian käyttöä

• Päästöjä

kunnossa (OK) YHT. ei kunnossa (ei OK) YHT.  %

Organisointi ja vastuut

6 0

Työmaan suunnitelmat ja 

seuranta 8 8

Luvat ja tiedottaminen

(lakisääteiset vaatimukset) 15 1

Jätelavat- ja astiat

(merkintä ja lajittelu) 6 1

Työpisteet ja työryhmät

(pääjätteen lajittelu, siivous) 3

Jätteen siirrot ja käsittely

(astioiden määrä ja reitit) 1

Materiaalien varastointi

(sade, maakosteus, tuuletus) 10 5

Rakenteiden suojaus

(Roiskeet, kipinät, kolhut) 2

Materiaalihukat

(määrät, kierrätys) 1

Aukkojen sulkeminen

(ikkuna-ja oviaukot, porrash.) 20

Kuivatus ja tuuletus

Rh < 60% 4 2

Lämmityslaitteet ja 

lämpötila < 21 oC 6

Pölyntorjunta

(osatointi, alipaine, työskentely) 2

Kemikaali- ja ongelmajäte-

varasto sekä öljysäiliöt 1

Hätätilannevalmiudet

(ohjeet, kalusto, merkintä)

YHT. 81 YHT. 21

        OK       
OK + ei OK

Kohde

Ty
öm

aa
n 

en
er

gi
an

 

kä
yt

tö

30 2 93,8 %

Pä
äs

tö
t

2 1 66,7 %

Indeksi = X 100 = 79,4 % 0,5 ####

M
at

er
ia

al
in

 

kä
si

tt
el

y

13 5 72,2 %

Ti
ed

on
 h

al
lin

ta

76,3 %

Jä
tt

ee
n

 k
äs

it
te

ly

7 4 63,6 %
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Työmaan asiakirjat

• aluesuunnitelma

• työmaan rajaaminen

• varastoalueet

• jätelavat ja muut keräyspisteet

• portit, liikenne

• öljyntorjuntakalusto

• kosteudenhallintasuunnitelma (on / ei)

• lämmityksen ja sääsuojauksen suunnittelu (on/ei)

• ympäristösuunnitelma (on / ei)

• pölyntorjuntasuunnitelma (on / ei)

• ympäristövaikutusten arviointi (on / ei)

• ympäristöriskien arviointi (on arvioitu/ ei)

• kemikaaliluettelo ajantasalla (on / ei)

TRY-mittari - Tiedonhallinta



motiva.fi/buildupskills

Yhteystiedot

Työmaalähettiläs 

Risto Tenhunen

BUSfinland@motiva.fi, 

puh. 0400 946 612

Kirjoittajat ovat yksin vastuussa tämän julkaisun sisällöstä. Se ei välttämättä vastaa 

Euroopan unionin mielipidettä. EASME ja Euroopan komissio eivät ole vastuussa siitä, 

miten siinä olevaa tietoa käytetään. EU-komission IEE-ohjelman pääosin rahoittaman 

hanke.
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