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Vaikka rakentamisen volyymi kokonaisuudessaan
näyttää ainakin lähitulevaisuudessa laskevan, kor-
jausrakentamisen määrä saattaa pysyä ennallaan
tai jopa kasvaa. Korjaamisen taustalla on markki-
noiden imun sijasta usein tekninen tarve. On korjat-
tava, jotta rakennus säilyy käyttökelpoisena.

KORJAUSTARVE KASVAA EDELLEEN
– KESÄ LOPPUU KESKEN
Ennusteiden mukaan korjaamisen arvioidaan kas-
vavan pitkällä aikavälillä noin 3 % vuodessa, mikä
tarkoittaa runsaan kolmanneksen lisäystä vuosi-
kymmenessä. Tutkimusten mukaan 2010-luvulla
tullaan korjaamaan rakennusten julkisivuja noin 20
miljoonan asuntoneliömetrin osalta, kun 2000-lu-
vulla vaippakorjausten määrän arvioidaan olevan
noin 12 miljoonaa asuntoneliömetriä. Julkisivukor-
jausten määrän kasvu selittyy rakennuskannan
ikäjakautumalla. 1970- ja1980-luvuilla rakennetun
suuren asuinkerrostalomassan arvioidaan tulevan
korjattavaksi juuri 2010-luvulla.

Julkisivukorjausten volyymin kasvuun ei ole
helppo vastata, jos korjaukset on ajoitettava jatkos-
sakin pelkästään lyhyeen sesonkiin, eli huhtikuun ja
lokakuun väliselle jaksolle. Lyhyt kausi saa aikaan
urakoitsijoille huomattavan resurssipulan, joka ai-

heuttaa haittaa lopulta kaikille osapuolille. Seu-
rauksena syntyy aikatauluviivästyksiä, puutteellista
laatua ja ylimääräisiä kustannuksia.

Resurssipula ei koske ainoastaan urakoitsijoita,
sillä myös korjaustuotteiden toimittajilla ja kalusto-
vuokraajilla voi olla vaikeuksia vastata kesän kysyn-
täpiikkiin. 1970-luvulla rakennettujen kerrostalojen
tyypilliset hankekoot ovat myös suurempia kuin
vanhemmissa kohteissa, jolloin hankkeiden kestot
ovat entistä pidempiä. Myös tästä aiheutuu painet-
ta korjaussesongin pidentämiseen.

TALVIKORJAAMINEN ON TEKNIIKKALAJI
Periaatteessa kaikenlainen julkisivukorjaaminen on
talvellakin mahdollista, kunhan työkohde valais-
taan ja lämmitetään niin, että korjausolosuhteille
asetetut vaatimukset täyttyvät. Yleensä tämä tar-
koittaa, että työkohteen lämpötila saadaan välille
+5… +25 °C.

Monet korjaustekniikat tai ainakin niiden osa-
suoritukset on mahdollista toteuttaa myös pakkas-
säällä. Näitä ovat mm. eräät valmistelevat suorituk-
set kuten suojaus-, purku- ja piikkaustyöt, koolaus-
ja villoitustyöt sekä mekaaninen kiinnittäminen
yleensäkin, esimerkiksi verhouslevyjen asentami-
nen. Näitä töitä voidaan tehdä talvellakin ilman
merkittäviä erityisjärjestelyjä, joskin työt saattavat
keskeytyä pakkasrajojen ylittymisen johdosta.

Useimmat korjaustekniikat kuitenkin edellyttä-
vät, että työkohteen lämpötila saadaan kohoamaan
vähintään +5 °C:een. Tämä koskee käytännössä
kaikkea laastipaikkaamista, valukorjaamista, rap-
paamista ja pinnoitustöitä. Muurattaessa voidaan
pärjätä melko pitkään lämmittämällä pelkästään
käytettävät tarvikkeet, tiilet ja laasti. Muuraustyös-
sä voidaan käyttää myös suojattua mastolavaa, jos-
sa työkohde lämmitetään säteilylämmittimillä.

Talvitöiden vaatima sääsuojaus voidaan saada
aikaan myös koko korjattavalle alalle suhteellisen
edullisesti, koska useimmissa tapauksissa korjaus-
töiden laadukas ja tehokas toteuttaminen sekä
myös ympäristösyyt edellyttävät kesäaikaankin teh-
tyinä työkohteen huputtamista eli peittein suojattu-
jen kiintotelineiden käyttöä. Talvityötä varten tarvi-
taan tällöin vain joko toisen kevyen peitekerroksen
lisääminen alemman peitteen päälle, jolloin saa-
daan aikaan lämpöä eristävä ilmarako tai vaihtoeh-
toisesti peitetyypin vaihtaminen lämpöä eristäväksi
solumuovipeitteeksi.

Peitteet tulee luonnollisesti tehdä talvityössä
saumoiltaan ja liittymiltään kesätyötä tiiviimmäksi,
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1
Mastolavaan kiinnitettävä sääsuoja. Korjaustöiden laa-
dukas ja tehokas toteuttaminen sekä myös ympäristösyyt
edellyttävät kesäaikaankin tehtyinä työkohteen huputta-
mista eli peittein suojattujen kiintotelineiden käyttöä.

2
Talvimuurausta tehdään suojatulta mastolavalta,  jossa
työkohde lämmitetään säteilylämmittimillä.

Sc
an

in
te

r N
ok

ia
 lt

d

BET0804 s 34-38 Talvikorjaus 19.12.2008, 10:4934



4  2008 35

jotta lämpö ei karkaa harakoille. Peitteiden kiinni-
tykseen ja tiivistykseen on kiinnitettävä myös siinä
mielessä kesäkäyttöä enemmän huomiota, että
myrskyn aiheuttama peitteiden repeytyminen voi
aiheuttaa työkohteen lämpötilan nopean painumi-
sen pakkaselle. Se saattaa aiheuttaa esimerkiksi
jälkihoitovaiheessa olevien korjaustuotteiden vau-
rioitumisen uusittavaan kuntoon. Lämmityksen
osalta tulee varautua myös laitteiden rikkoutumi-
seen, eli työmaalla tulisi olla varakalustoa välittö-
mästi käyttöön otettavissa.

Myös telinetornin katon toteutukseen tulee kiin-
nittää huomiota, jotta lumen paino ei riko sitä eikä
sulava lumi valu työkohteisiin. Peitteisiin tiivistyvän
kosteuden valuminen alas on niin ikään hoidettava
hallitusti.

Lämpöä voidaan tuottaa monilla eri keinoilla. Te-
hontarpeet ovat talvella melko suuria ja tehoreser-
viä on varattava myös pakkasen kiristymisen varal-
ta. Työkohde on pidettävä lämpimänä vähintään
korjaustuotteiden kovettumis- tai jälkihoitoajan, ki-
ristyipä pakkanen siten lähes kuinka kovaksi tahan-
sa. Suuresta tehontarpeesta johtuen lämpöä tuote-
taan yleensä polttoainetoimisilla lämmittimillä, jot-
ka käyttävät joko polttoöljyä tai nestekaasua. Säh-
kölämmitystä voidaan käyttää täydentävänä lämmi-
tyksenä tai pienissä kohteissa. Näiden lisäksi on
käytettävissä myös kaukolämpöverkkoon tai kiin-
teistön omaan kiertovesijärjestelmään liitettäviä
lämpöpuhaltimia. Tällöin etuna on muita energian-
lähteitä edullisempi hinta, joskin järjestelmien pe-
rustaminen on kankeampaa ja siten kalliimpaa.

Puhallinlämmittimillä pyritään usein lämmittä-
mään huputetun alueen ilmatilaa yleensä, ja säteili-
jöillä taas täsmälämmitetään lähinnä korjauksen
alla olevaa kohtaa, joka vaatii muuta aluetta kor-
keamman lämpötilan. Puhaltimen aikaansaama pai-
ne-ero työtilan ja ulkoilman välillä lisää ilman vaih-
tumista, jolloin myös korjaustyöstä johtuva ylimää-
räinen kosteus pääsee poistumaan nopeammin.

Työtilan ilmankosteudella on merkittävä vaikutus
sekä korjaustuloksen laatuun että työn aikataulu-
tukseen. Esimerkiksi rappaus- ja ylitasoitustyössä
liian alhainen ilmankosteus voi aiheuttaa laastiin
plastista halkeilua. Liian kosteat olosuhteet taas
voivat aiheuttaa pintojen härmehtimistä ja piden-
tää laastien ylimääräisen kosteuden poistumisai-
kaa, jolloin laastien sitoutumien hiertovalmiiksi
saattaa pitkittyä.

Suuret työkohteet kannattaa jakaa useampaan
osastoon, jotta lämpö saadaan riittävän tasaiseksi.
Silloin työkohde voidaan lämmittää tarvittaessa
vain osittain energian säästämiseksi.

Lämmityksen lisäksi tarvitaan lähes poikkeukset-
ta myös valaistus. Sydäntalvella luonnonvaloa on
tarjolla lähinnä vain keskipäivän tienoilla. Kun työ-
tila lisäksi suojataan kaksinkertaisella suojapeit-
teellä, työtilassa tarvitaan työkohdevalaistuksen li-
säksi jatkuvasti myös kulkuvalaistus.

Työkohteen valaisemiseen käytetään erilaisia
valonheittimiä, jotka sijoitetaan niin, että työnteki-
jät eivät tee varjoja valaisimien ja työstettävän pin-
nan välille. Kohdevalaisimet valitettavasti muodos-
tavat korjattavalle pinnalle vuoroin hyvin kirkkaita

alueita ja vuoroin taas jyrkkiä varjoja, jolloin esi-
merkiksi pintojen tasaisuutta on vaikea varmistaa
samalla tapaa kuin luonnonvalossa. On mahdollis-
ta, että työntekijät eivät havaitse esimerkiksi tasoi-
tetun pinnan epätasaisuutta ennen kuin kohdevala-
isin on poistettu. Sen takia tarvitaan riittävän teho-
kas yleisvalaistus, jotta työn tulosta voidaan tar-
kastella myös yleisvalossa. Yleisvalaistus on myös
tärkeä osa talvityön turvallisuutta. Työtila ei saa
olla missään vaiheessa ilman yleisvalaistusta, sillä
puutteellinen valaistus lisää tapaturmavaaraa.

Talvityössä korostuvat töiden ennakkosuunnitte-
lu ja olosuhteiden valvonta. Talvella materiaalien
varastointi ja siirtely on normaalia hankalampaa,
joten korjaustuotteita tulee ottaa työmaalle sekä
määrältään että toimitusajaltaan huolellisesti
suunnitelluissa erissä. Korjaustuotteiden varastoin-
tia ja työstämistä varten tarvitaan sopivat tilat, jot-
ka voidaan tarvittaessa myös lämmittää.

Talvityössä sääolot voivat vaihdella hyvin nope-
asti, joten kelvollisten työskentelyolosuhteiden var-
mistaminen edellyttää jatkuvaa olosuhdeseurantaa
ja reagointikykyä olosuhdemuutoksiin. Työkohteen
seurannan tulee olla ääriolosuhteissa lähes ympäri-
vuorokautista ainakin kriittisimpien työvaiheiden
aikana.

Laitteiden vikaantumisriskin takia kohdetta ei
voida jättää valvomattomaksi esimerkiksi viikonlo-
pun yli. Myös korjaustyön uskottavuus tilaajan
suuntaan edellyttää, että toimijat voivat osoittaa
dokumentein, että olosuhteet ovat olleet koko ajan
sellaiset, että ne ovat mahdollistaneet laadukkaan
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3

4

lopputuloksen aikaansaamisen. Parhaiten olosuh-
teiden dokumentaatio hoidetaan mittaustiedot au-
tomaattisesti keräävillä ja tallentavilla lämpötila-
ja kosteusmittareilla.

TALVIURAKKA KOHTEESEEN
KUIN KOHTEESEEN?
Julkisivujen korjaaminen talvityönä on teknisesti
mahdollista, kunhan vain huolehditaan työtilan
lämpö- ja kosteusolosuhteiden pysymisestä sopivi-
na. Kustannukset kuitenkin rajoittavat talvikorjaa-
misen käyttöä lähinnä keskimääräistä raskaampiin
korjauksiin. Esimerkiksi julkisivujen huoltomaalaus
ei ole järkevää talvityötä, koska järeä suojaus jou-
dutaan rakentamaan vain hetkellistä tarvetta var-
ten. Myös eristerappaamisessa suojaamista vaati-
va työaika on suhteellisen lyhyt. Nämä työt on myös
sujuvampaa toteuttaa muunlaisella telinejärjeste-
lyllä kuin huputetuilta kiintotelineiltä.

Sen sijaan parvekkeissa on lämmitettävään tila-
vuuteen nähden usein runsaasti korjattavaa pinta-
alaa. Optimaalisimmissa talvityökohteissa raken-
nuksen pitkät julkisivut ovat lähes yksinomaan par-
vekkeita. Parvekkeissa talvityötä suosivat raskaat
laastipaikkaus- ja pinnoituskorjaukset, jotka sisäl-
tävät hiekkapuhalluksen, betonipaikkauksen ja yli-
tasoituksen käsittävän pinnoittamisen. Korjattavaa
pinta-alaa on runsaasti lämmitettäviin kuutioihin
nähden. Lisäksi korjaus käsittää monta työvaihetta,
jolloin lämmityksestä saadaan suurin hyöty. Nämä
korjaustavat vaativat työtilan suojaamista myös ke-
säolosuhteissa ja lisäkustannuksia muodostuu var-
sinaisen työkohteen osalta ainoastaan 2-kertaisen
suojan rakentamisesta ja työtilan lämmittämisestä.

Luonnollisesti kaikki vähän suojaamista vaativat
työt kuten levyverhousten tekeminen, muuraustyöt
ja ikkunoiden uusiminen sekä parvekkeiden ja julki-

3, 4
Suuret työkohteet jaetaan useampaan osastoon, jotta läm-
pö saadaan riittävän tasaiseksi. Sääsuojauspeitteiden
kiinnitykseen ja tiivistykseen on kiinnitettävä huomiota.

5
Tehokas yleisvalaistus on tärkeä osa talvityön turvalli-
suutta. Työn tulosta tarkastellaan kohdevalojen lisäksi
yleisvalossa.

6, 7
Talvisiilo. Loggeri tallentaa lämpötila- ja kosteustiedot.
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sivuelementtien ulkokuorten uusimiset soveltuvat
hyvin talvityönä toteutettaviksi.

Kokemusten mukaan talvikorjaamisessa voidaan
päästä jopa normaalitoteutusta parempaan laa-
tuun, kunhan olosuhteiden hallinta hoidetaan kun-
nolla. Itse asiassa talvella on mahdollista saada ai-
kaan edullisemmat korjausolosuhteet kuin kesällä,
koska huputetuille telineille helposti syntyvät helle-
olot ovat monien korjaustuotteiden käytön kannalta
epäedullisia. Esimerkiksi parvekelattiapinnoitteissa
yleinen kuplimisongelma on helppo eliminoida te-
kemällä työ laskevaan lämpöön, eli yksinkertaisesti
vain vähentämällä työtilan lämmitystä pinnoitus-
työn ja pinnoitteen alkukovettumisen ajaksi.

HALPAA VAI KALLISTA
Monesti spekuloidaan sillä, että talvella korjaami-
nen voi olla suojaus-, lämmitys- ja muista talvityö-
kustannuksista huolimatta kesätoteutusta jopa
edullisempaa, koska sesongin ulkopuolella työtä
ja tavaraa saa edullisemmin. Telinevuokrat voivat-
kin olla sesongin ulkopuolella selvästi alempia,
mutta muista eristä kuten työn tai korjaustuottei-
den kustannuksista voi olla vaikea saada merkittä-
viä alennuksia.

Kokemukset toteutetuista kohteista ovat ainakin
toistaiseksi olleet sellaisia, että talviajan muka-
naan tuomat säästöt eivät riitä kompensoimaan tal-
vityön aiheuttamia lisäkustannuksia. Kokemusten
perusteella talvikorjaamisen kustannukset ovat
noin 1 %…10 % kesätoteutusta korkeammat. Onko
tämä vähän vai paljon, riippuu monesta asiasta.
Syntyykö kauppoja eli talvikorjaamista riippuu mm.
siitä, miten korkealle tilaaja arvostaa korjauksen ai-
heuttamien haittojen vähenemistä ja siitä, onko
urakoitsijalla halua pudottaa katetavoitettaan ta-
saisemman työkuormituksen aikaansaamiseksi ja

5

ammattitaitoisen työntekijäkunnan pitämiseksi pal-
veluksessaan.

TALVIKORJAAMINEN TAVAKSI
Toistaiseksi talvikorjaamista on harjoitettu vain vä-
hän, joskin määrät ovat olleet kasvussa. Syitä talvi-
korjaamisen vähäisyyteen on useita. Monet tilaajat
ja suunnittelijat eivät ole vielä riittävän tietoisia ja
vakuuttuneita siitä, että talviolosuhteissa voitaisiin
saavuttaa riskittömästi laadukas lopputulos. Yh-
täältä myös korjausten kesätoteutus on niin vahva
perinne, että talvitoteutuksen mahdollisuus ei tule
välttämättä edes mieleen. Toisaalta taloyhtiöiden
vuosisykli johtaa helposti tilanteeseen, jossa han-
kesuunnitelmavaiheen päätökset tehdään syksyllä.
Tällöin urakkatarjouspyynnöt saapuvat urakoitsi-
joille vuoden vaihteen tienoilla, ja silloin korjaus-
työn aloitus osuu luonnostaan kevääseen. Myös-
kään talvityön aiheuttamista lisäkustannuksista ei
ole saatavilla luotettavaa tietoa tilaajien tai ura-
koitsijoiden käytettäväksi.

Talvikorjaamisen yleistyminen edellyttää erityi-
sesti tiedottamista talvikorjaamiseen liittyvistä
eduista. Toisaalta tarvitaan nykyistä enemmän hy-
viä kokemuksia talvitöistä sekä parempia ohjeita ja
menetelmiä talviolosuhteiden hallintaan ja korja-
ustyön laadunvarmistukseen talviolosuhteissa.
Korjaustyön laadulliset ja kustannukselliset edut
sekä talviolosuhteisiin liittyvät riskit ja niihin va-
rautumistavat olisi myös tuotava selkeämmin esille
tilaajaosapuolelle. Myös rakennuksen energianku-
lutuksen pieneneminen korjaustyön aikana tulisi
kyetä ottamaan huomioon tilaajan kustannuksia
alentavana tekijänä.

Korjausten talvitoteutuksessa on etuja myös
asukkaiden kannalta. Parvekkeiden käyttö on talvel-
la huomattavasti vähäisempää kuin kesällä, jolloin
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korjaamisen aiheuttama käyttökielto ei rasita asuk-
kaita niin paljon. Hiekkapuhallus ja muut pölyttävät
työvaiheet rajoittavat asuinhuoneistojen tuuletet-
tavuutta, jolloin lämpötilan nousu ja ilmanvaihdon
väheneminen aiheuttavat asukkaille epäedullisia
olosuhteita, jotka korostuvat kesäaikaan. Työtilan
suojaaminen vaikeuttaa myös luonnonvalon pääsyä
asuntoihin, mitä pidetään haittana eritoten kesällä.
Talvella luonnonvaloa ei ole tavanomaiseen valta-
väestön kotonaoloaikaan aamuisin ja iltaisin juuri
muutenkaan.

Tulevaisuudessakin korjaaminen tulee painottu-
maan kesäaikaan. Korjauskohteiden talvitoteutuk-
seen voidaan siksi valita siihen parhaiten sopivat
kohteet. Urakoitsija voi pitää työkantaa yllä myös
talvikuukausien ajan, mutta hankkeiden kokonais-
määrää voidaan laskea selvästi. Työnjohdolla voi
olla talvikuukausien aikana hoidettavanaan esimer-
kiksi vain yksi kohde ja projektinjohto voi keskittyä
seuraavan kesän urakoiden laskentaan ja hankinto-
jen valmisteluun. Samalla urakoitsija voi tarjota py-
syvän työsuhteen ja ansiot ainakin kaikkein moti-
voituneimmille ja ammattitaitoisemmille työnteki-
jöille. Talvikohteilla voidaan myös kattaa yrityksen
talvikuukausien yleiskustannuksia.

8
Talvimuuraus käynnissä. Levyverhousten tekeminen,
muuraustyöt ja ikkunoiden uusiminen sekä parvekkeiden
ja julkisivuelementtien ulkokuorten uusimiset soveltuvat
hyvin talvityönä toteutettaviksi. Telinetornin katon toteu-
tukseen tulee kiinnittää huomiota, jotta lumen paino ei
riko sitä eikä sulava lumi valu työkohteisiin. Peitteisiin tii-
vistyvän kosteuden valuminen alas on niin ikään hoidetta-
va hallitusti.

WINTER REPAIR OF FACADES

In principle all kinds of facade repairs are possible also in
winter, as long as adequate lighting and heating is provi-
ded to meet the requirements specified for repair condi-
tions.

Many repair techniques or at least some parts of the
repair process can be implemented also in sub-zero
weather. Most techniques, however, require a tempera-
ture of at least +5 °C in the work area. In practice this
applies to all types of mortar repairs, grouting, plastering
and coating work. Masonry work is to a very large extent
possible provided the required materials such as bricks
and mortar are heated. Masonry work is also possible
from a protected elevated work platform using radiation
heaters to heat the work area.

The weather protection required for winter work does
not necessarily cause extra costs, as in most cases pro-
tection is needed also in the summer. At winter, either a
second light cover is needed on top of the first cover to
produce a heat insulating air gap, or a different type of
cover must be used, e.g. a cellular plastic cover, which
serves as heat insulation.

Heat can be generated by many different means. The
work area must be kept warm at least until the repair
materials have hardened or cured no matter how low out-
door temperature falls. Air humidity in the work area also
affects the end-result of the repair work as well as the
work schedule. Adequate general lighting must be
supplemented with spotlights.

Pre-planning and careful monitoring of the conditions
are particularly important in winter work. Conditions in
the work area must be monitored almost 24/7 in extreme
conditions, at least during the most critical work stages.
Due to equipment failure risks monitoring cannot be over-
looked during weekends, for example.

Experience shows that the quality of winter repairs
can be even better than in normal conditions, provided
proper management of the conditions is ensured. In
terms of costs, experience gained from winter projects
realised so far indicates that the savings associated with
wintertime are not adequate to cover the extra costs of
winter work. The costs of winter repairs are ca. 1…10%
higher than the costs of summer repairs. Repairs will
also in the future be mainly carried out in the summer.
This means that the repair projects best suited for imple-
mentation in the winter can be selected as winter repair
projects.
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Talvisekoitin. Materiaalien suojauksesta ja lämmitykses-
tä on huolehdittava. Monet korjaustekniikat edellyttävät,
että työkohteen lämpötila saadaan kohoamaan vähintään
+5 °C:een. Tämä koskee erityisesti laastipaikkaamista,
valukorjaamista, rappaamista ja pinnoitustöitä.
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