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Tällä hetkellä julkisivukorjaukset ovat kes-
kittyneet lähinnä lämpimänä vuodenaikoina 
toteutettaviksi, minkä seurauksena Suomen 
lyhyenä kesäkautena julkisivu-urakoitsijat 
ovat ylityöllistettyjä ja talvikaudella vailla töitä. 
Kesäkauden resurssipula voi myös johtaa työn 
laadun heikkenemiseen, aikataulujen viivästymi-
seen ja lisääntyviin kustannuksiin. Talvikauden 
hiljainen jakso puolestaan on johtanut muun 
muassa lomautuksiin ja pätevien työntekijöiden 
siirtymiseen muihin tehtäviin. 

Luonnollisesti myös korjaussuunnittelu on 
riippuvainen korjaustyön toteutuksen ajankoh-
dasta eikä siten myöskään suunnittelutoimis-
tojen vuosisykli ole tasainen, vaikkei heillä yhtä 
voimakasta vuodenaikasidonnaisuutta olekaan. 

Julkisivuja ja parvekkeita on jo pitkään 
osattu korjata myös talviolosuhteissa, minkä 
lisäksi nykyisin sääsuojaus lisääntyy myös 
kesäkorjaamisessa. Myös talvikorjaamiseen 
liittyvää tutkimusta ja oppaita on tehty niin 
eri materiaalien ja rakennejärjestelmien kuin 
työmaajärjestelyiden osalta on tehty jo vuosi-
kymmeniä. Silti yksi suurimmista syistä talvi-
korjaamisen vähäisyyteen on ollut luotettavan 
tiedon ja ohjeistusten puute korjausmenetel-
mien soveltuvuudesta. Muita merkittäviä syitä 
ovat olleet muun muassa rakennushankkeeseen 
ryhtyvän tiedon puute kustannuksista, pelko 
laadunhallinnan haasteista sekä taloyhtiöiden 
perinteinen vuosisykli, jolloin hankesuunni-
telmapäätökset tehdään syksyllä ja urakka-
tarjouspyynnöt päätyvät urakoitsijoille vasta 
vuoden vaihteen jälkeen. Talvikorjaamiseen 

Korjaaminen talvella 
on olosuhdehallintaa ja 
voi jopa parantaa laatua

ei myöskään ole syntynyt laajasti tunnettuja 
vakiotoimintamalleja, sillä yhteinen kehitys-
hakuisuus on puuttunut.

Talvikorjaamisen toteutuksen järkevyys 
menetelmien ja kustannusten osalta on luon-
nollisesti tapauskohtaista. Julkisivuyhdistys 
ry:n vuonna 2008 teetättämässä, haastatteluihin 
perustuneessa Ossi-Mikko Niemelän diplomi-
työssä ”Betonirakenteisten julkisivujen ja parvek-
keiden korjaaminen talviolosuhteissa” yleisiksi 
talvikorjaamisen eduiksi löydettiin kuitenkin 
muun muassa resurssipulan ja työntekijöiden 
rasituksen tasaaminen, olosuhteiden luotet-
tavampi vakioiminen, tietyissä tapauksissa 
lämmitysenergian säästömahdollisuus sekä 
asukkaiden kannalta tietyt vähemmät haittaa 
aiheuttavat työmaaolosuhteet, kuten talvikau-
den vähäisempi parvekkeiden käyttöaste, pie-
nempi vaikutus sisälämpötilaan ja jopa se, ettei 
suojauksesta johtuva auringonvalon vähyys 
haittaa talvella yhtä paljon kuin kesällä.

Jos talvikorjaamisessa on hyviä puolia, on 
siinä luonnollisesti haasteitakin, joista keskei-
semmät ovat laadunhallinta ja -varmistus sekä 
kustannukset. Pääasiassa laatu varmistetaan 
oikeanlaisella sääsuojauksella, joka korjaus-
tavasta riippuen voi olla koko rakennuksen 
kattava tai vain yksittäisen rakenneosan 
peittävä. Koska sääsuojauksesta voi aiheutua 
merkittävät kustannukset, ei vähäistä ja yksin-
kertaista, mutta korjaustoimenpiteen vuoksi 
suojausta vaativaa korjausta kannata lähteä 
väkisin toteuttamaan talviaikaan. Esimerkiksi 
pelkkään julkisivumaalaukseen koko talon 
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1 Talvikorjauksessa haasteita tuo lämpö- ja kosteus-

olosuhdehallinnan lisäksi muun muassa valaistuksen 

tarve.

Julkisivujen ja parvekkeiden korjaustarve lisääntyy jatkuvasti, 
ja jo vuosia on tiedetty, että on lähes välttämätöntä toteuttaa 
korjaushankkeita myös normaalin ruuhka-ajanjakson eli tou-
kokuun ja lokakuun välisen ajan ulkopuolella. 
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huputtaminen ja suojauksen lämmittäminen 
ei ole järkevin ratkaisu, mutta mitä enemmän 
korjaukseen liittyy toimenpiteitä, kuten purka-
mista ja laajoja uudelleenvaluja, sitä pienempi 
on sääsuojauksesta ja lämmityksestä aiheutu-
vien kustannusten osuus. Lisäksi sääsuojaus on 
nykyään arkipäivää pölyäviä puhdistusmene-
telmiä käytettäessä sekä työmaan kosteuden-
hallinnan vuoksi, jolloin lisäsuojaus ei taaskaan 
tuota merkittäviä lisäkustannuksia.

Sääsuojaus avainasemassa
Sääsuojauksen merkittävin hyöty on olosuhtei-
den hallinta, mikä on samalla myös iso haaste. 
Laadukkaasti suunnitellulla ja toteutetulla 
sääsuojauksella saadaan pidettyä olosuhteet 
hallittuina niin korjauksen kuin jälkihoidonkin 
ajan, mikä on suuri etu esimerkiksi suojaamat-
tomaan toteutukseen kesällä, jolloin yllättävä 
sadekuuro voi aiheuttaa merkittävät vahingot 
tai pitkä sadejakso merkittävän hidastuksen 
työmaalle. Jotta olosuhteet saadaan pidettyä 
hallinnassa, tulee suojan olla tiivis kauttaal-
taan ja ilmavuotoja tulee välttää. Useimmiten 
suojaus toteutetaan kahdella tai useammalla 
päällekkäisellä peitteellä, joiden välinen ilma-
kerros toimii eristekerroksena. Ilmakerroksen 
lämmöneristävyys perustuu liikkumattomaan 
ilman, minkä vuoksi peitteiden kiinnitykset, 
nurkat, kulkuaukot jne. tulee toteuttaa huo-
lellisesti.

Sääsuoja voidaan korjaustavasta riippuen 
jakaa lämmitysosastoihin tai samalla lämmi-
tetään koko huputettu alue. Lämmitysme-
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netelmät riippuvat sekä korjaustavasta että 
lämmitettävän alueen laajuudesta. Useimmissa 
korjaustavoissa tulee sekä ympäröivän ilman 
että korjattavan pintakerroksen olla tavoiteläm-
pötilassa niin korjauksen kuin jälkihoidon ajan. 
Kohdelämmitys voidaan hoitaa säteilylämmit-
timillä, mutta suuren alueen lämmittämiseen 
vaaditaan tehokasta puhallinlämmitystä. Läm-
mitystavan valinnalla on suuri merkitys myös 
siksi, että esimerkiksi säteilylämmittimet voivat 
kuivattaa lämmitettävää pintaa ja toisaalta 
esimerkiksi nestekaasulämmittimet tuottaa 
ilmaan liikaakin kosteutta. Jotta olosuhteet 
saadaan pidettyä halutun laisena, on jatkuva 
olosuhdeseuranta niin korjattavan pinnan kuin 
ympäröivän ilmankin osalta tärkeää. Lisäksi 
kriittisten työvaiheiden osalta tulee alueella olla 
myös varalämmitysjärjestelmä, ettei esimerkiksi 
jälkihoito vaarannu sähkökatkon vuoksi.

Kesällä tapahtuvaan sääsuojan sisällä tehtä-
vään korjaamiseen nähden talvityöskentely tuo 
haasteita lämmittämisen lisäksi muun muassa 
työmaan turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Työ-
tilassa tulee olla jatkuva kulkuvalaistus, palo-
turvallisuus ja lumen, jään sekä sulamisvesien 
hallinta sekä ohjaus pois työmaalta vaativat 
hyvää suunnittelua. Valaistuksen osalta tulee 
myös muistaa, että kirkas kohdevalaistus luo 
helposti varjoja, jotka heikentävät epätasaisuuk-
sien havainnointia ja siksi korjattavat pinnat 
tulee tarkastaa myös päivänvalossa.

Talvikorjaustuotteet
Yleisesti ottaen talvella korjattaessa voidaan 
työskennellä aivan vastaavilla tuotteilla kuin 
kesälläkin, jos toimitaan sääsuojauksen sisällä. 
Talvityöskentelyssä kyseisten materiaalin, var-
sinkin jäätymiselle alttiiden, kohdalla tulee kui-
tenkin varmistaa myös kuljetuksen, siirron ja 
säilytyksen aikainen suojaus sekä lämmitys. 
Talvikorjaamista helpottamaan on myös kehi-
tetty materiaaleja, jotka eivät ole niin alttiita 
alhaisille lämpötiloille. Veden avulla kovettu-
vissa tuotteissa, kuten laasteissa, markkinoilla 
on tuotteita, joiden sitoutumisaika on nopeampi 
kuin normaaleilla korjaustuotteilla. Nekin kui-
tenkin vaativat työskentelyolosuhteiksi ilmalta 
ja korjattavalta pinnalta yli +2 °C:en lämpötilaa.

Tiettyjä korjauksia voidaan myös toteuttaa 
ilman suojausta. Materiaaleilla, jotka eivät ole 
alttiita jäätymiselle, kuten useat tuulettuvien 
levyjulkisivujen ratkaisut, työskentelyllä ei ole 
lämpötilan suhteen alarajaa, kunhan kyseisten 
tuotteiden lämpöliikkeet otetaan huomioon 
rankaratkaisuissa. Samoin elementtirakentei-
silla tuotteilla, ikkunoilla ja parvekelasituksilla 
asennuslämpötilalla ei ole korjaustoimenpiteen 
kannalta merkitystä muuten kuin tiivistysainei-
den ja mahdollisten kiinnityksessä käytettävien 
kemiallisten ankkureiden tai liimakiinnitysten 
osalta. Myös julkisivusaumaaminen talvityös-
kentelyyn soveltuvilla tuotteilla on mahdollista 
pakkasen puolella, kunhan saumattavat pinnat 
ovat puhtaat lumesta, jäästä ja liasta sekä käy-
tettävä massa tai paisuva nauha työskennel-
täessä riittävän lämpimiä.

2 Eteläranta 10:n julkisivun peruskorjaus tehtiin 

kauttaaltaan säänsuojan alla. 

3 Betoniluoma Oy:n valmisti Eteläranta 10:n uudet 

betonijulkisivuelementit. Elementtien mittatarkkuus 

ja saumojen toleranssit on millintarkasti toteutettu.

4 Jos mahdollista, korjaamisessa käytettävät mate-

riaalit voidaan varastoida sääsuojan sisään. 
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Betonilla ja muilla sementtipohjaisilla 
materiaaleilla talvikorjaamisessa on otettava 
erityisesti huomioon työskentelylämpötilan 
ja suhteellisen kosteuden lisäksi riittävän 
pitkän jälkihoidon ja sille oikeiden olosuhtei-
den varmistaminen. Kylmä ilma tai kovettu-
misvaiheessa tapahtuva jäätyminen hidas-
tavat merkittävästi lujuudenkehitystä niin 
pinnoitteilla kuin laastipaikkauksissakin. Jos 
työskennellään viileässä, on laastipaikkaukset 
tehtävä tavallista ohuempina täyttökerroksina. 
Esilämmitettäessä korjattavaa pintaa on myös 
huomioitava, että rakenne on lämmin riittävän 
syvälle eikä pääse kylmenemään taustapinnas-
taan, minkä vuoksi esimerkiksi molemmilta 
puoliltaan ulkoilmalle avoin parvekepieli kan-
nattaa suojata ja lämmittää molemmin puolin. 
Jos korjattavan rakenne viilenee taustaltaan 
ja pinnasta tulee siten ympäröiviä olosuhteita 
viileämpi, saattaa siihen kondensoitua vettä. 
Värillisiä pinnoitteita käytettäessä pienetkin 
olosuhdemuutokset voivat aiheuttaa värisä-
vyeroja, mikä tulee ottaa huomioon pinnoitus-
työn vaiheistuksessa ja mahdollisesti pinnoit-
teiden yhtäjaksoista levittämistä rajoittavien 
telinekerrosten rajoilla.

Talvikorjaamisen kustannukset
Kuten mainittua, yksi suurimmista talvikorjaa-
mista rajoittaneista tekijöistä on ollut epätietoi-
suus kustannuksista sekä niiden jakautumisesta. 
Talvikorjaamisessa lisäkustannuksia tavalliseen 
korjaamiseen verrattuna saattavat aiheuttaa 
muun muassa olosuhdehallinta ja -valvonta, 

suojaus- ja telinekustannukset suojauksen tai 
korjattavan alueen lämmitys sekä talviolosuh-
teisiin soveltuvat materiaalit.

Sääsuojaus on nykyisin usein osa korjaa-
mista ja pakollista esimerkiksi silloin, kun käy-
tetään pölyäviä menetelmiä kuten hiekkapu-
hallusta. Jos sääsuoja joudutaan rakentamaan 
kevyttä tai pienialaista korjaustoimenpidettä, 
kuten maalaus- ja saumaustyötä, varten, se ei 
ole kustannustehokasta. Jos taas korjaushank-
keeseen kuuluu useita työvaiheita, pienenee 
suojausten ja lämmityksen osuus koko korja-
ustyön kustannuksista. Parhaiten talvikorjaa-
minen soveltuukin hankkeisiin, joissa julkisivut 
puretaan ja uudelleenverhoillaan tai vanhat 
julkisivupinnat lisälämmöneristetään ja ver-
hotaan julkisivulevyllä.

Korjattavan alueen lämmityskustannuksia 
voidaan hallita parhaiten jakamalla suojaus 
osastoihin, joista lämmitetään vain sitä, missä 
joko työskennellään tai tarvitaan jälkihoidon 
vuoksi lämmitystä. Laajassa korjaushankkeessa, 
jossa sääsuojaus kattaa koko rakennuksen, 
voidaan myös mahdollisesti sääsuojan hyvän 
eristävyyden varmistamisella sekä lämmityk-
sellä vähentää itse rakennuksen lämmityskus-
tannuksia.

Kun sääsuojaus toteutetaan hyvin, voidaan 
käyttää perinteisiä korjausmenetelmiä ja mate-
riaaleja eikä näistä siten muodostu lisäkustan-
nuksia. Talvikorjaukseen soveltuvilla materi-
aaleilla voi myös toisaalta olla ominaisuuksia, 
kuten nopea sitoutuminen, jotka nopeuttavat 

itse työvaihetta, jolloin mahdollisesti korkeam-
mat materiaalikustannukset tasaantuvat.

Urakoitsijoiden kesäajan resurssipulan 
vuoksi työn jakautuminen ympäri vuoden 
mahdollistaa katteiden pienentämisen talvi-
kaudelle, mikä tasaa kustannuksia. Samoin 
rakennusmateriaalien myynti voi olla talvi-
kaudella huomattavasti vähäisempää kesään 
nähden ja siten varastosta saatetaan myydä 
tuotteita alhaisempaan hintaan.

Talviolosuhteiden vaikutus kustannuksiin ja 
kustannuksen jakoperusteet rakennuttajan ja 
urakoitsijan kesken sovitaan urakkasopimuksen 
yhteydessä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että 
urakoitsijalle työtilan lämmittämisestä ja suo-
jaamisesta koituvat lisäkustannukset voidaan 
tasata sopimalla rakennuttajan kanssa työtilan 
lämmitysenergiakustannusten jakamisesta. 
Kustannusten jakamisesta voidaan sopia muun 
muassa siten, että joko urakoitsija tai rakennut-
taja vastaa kokonaisuudessaan työtilan lämmit-
tämisestä aiheutuvista kustannuksista, jolloin 
ensimmäisessä vaihtoehdossa urakoitsija toivoo 
hartaasti lauhaa talvea ja jälkimmäisessä raken-
nuttaja. Kyseiset jaot voivat kuitenkin johtaa 
työmaan hidastumiseen kylmänä ajanjaksona, 
jos lämmityskustannukset kontolleen ottanut 
haluaa säästääkseen lämmityskuluissa pysäyt-
tää työmaan eikä asiasta ole erikseen sovittu. 
Suositeltavin vaihtoehto on kuitenkin yleensä 
se, että urakoitsija ja rakennuttaja sopivat läm-
mitysenergiakustannusten jaosta ennen hank-
keen alkua siten, että urakoitsija sitoo urakkaan 
tietyn energiankulutusmäärän ja rakennuttaja 
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5  Perinteinen koko rakennuksen peittävä sääsuoja.

6  Tuplapeitteen periaate. Ensimmäinen peitekerros 

on telineiden ulkopinnassa ja toinen pystykoolauksen 

etäisyydellä. 

7  Työtilan lämmittämistä nestekaasupuhallinläm-

mittimillä.
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8 Esimerkki laastipaikkaustyössä sovellettavasta 

sääsuojauksen osastoinnista.

9 Julkisivujen ja parvekkeiden talvikorjaus 2018 

-julkaisu ja ohje on suunnattu suunnittelijoille, raken-

nuttajille, urakoitsijoille sekä työmaan valvojille.

10 Saumaustyö voidaan tehdä talvisaumauksena 

ilman sääsuojausta, kun on varmistettu saumamas-

san soveltuvuus talvityöhön, sen riittävä lämpötila 

saumatessa ja saumattavien pintojen riittävä lämpötila 

sekä otetaan huomioon massan hitaampi kuivuminen.

maksaa kustannukset ylimenevältä osalta. Vaih-
toehtoisesti kustannusten alittuessa urakoitsija 
hyvittää ne rakennuttajalle.

by70 Julkisivujen ja parvekkeiden 
talvikorjausohje 2018
Kattavalle ohjeistukselle on siis ollut tarvetta, 
ja Julkisivuyhdistys ry on pyrkinyt jo yli vuo-
sikymmenen kasaamaan olemassa olevan 
tietouden kaikkien saataville. Viimein vuoden 
2016 lopulla kasaan saatiin suuri ja kattavasti 
koko julkisivualaa käsittävä joukko yrityksiä 
sekä yhdistyksiä, jotka muodostivat Julkisivu-
yhdistys ry:n vetämän, kirjoitustyötä ohjan-
neen toimikunnan ja myös rahoittivat yhdessä 
Rakennustuotteiden Laatu Säätiö SR:n kanssa 
hanketta. Kirjoitustyöstä vastasivat lukuisia 
muitakin Betoniyhdistys ry:n kirjasarjassa jul-
kaistuja oppaita kirjoittaneesta TTY :n Raken-
teiden elinkaaritekniikan tutkimusryhmästä 
Toni Pakkala, Jukka Lahdensivu, Arto Köliö 
sekä Petri Annila. Opas julkaistiin kesän 2018 
aikana nimellä ”by70 Julkisivujen ja parvekkeiden 
talvikorjaus 2018”.

Julkaisussa käydään läpi talvikorjausta ylei-
sesti sisältäen mm. talvitoteutuksen huomioo-
nottamisen urakka-asiakirjoissa ja hankesuun-
nittelussa, talvikorjaustuotteiden, -materiaalien 
ja –työtapojen erityispiirteet, sijainnin vaikutuk-
sen, kuntotutkimuksen suorittamisen talviolo-
suhteissa, talvikorjauksen aiheuttamat kustan-
nukset sekä malleja kustannusten jakamiseen 
tilaajien ja urakoitsijoiden kesken. Julkaisun 
laajin kappale käsittelee talviolosuhteiden hal-

lintaa, mihin kuuluu sääsuojausmenetelmät ja 
niiden olosuhdehallinta, pölyn ja haitallisten 
aineiden hallinta, työtilan valaistus, lumen, 
jään ja sulamisvesien hallinta sekä yleiset 
työmaan turvallisuusasiat. Lopuissa julkaisun 
lukuja käydään läpi julkisivumateriaalikohtai-
sesti sekä julkisivuun liittyvien rakenneosien 
kautta eri korjausmenetelmien erityispiirteet 
talvikorjauksessa. Luvuissa käsitellään oma-
naan betonijulkisivut, peittävät korjaukset, 
muuraus- ja muuraussaumojen korjaaminen, 
rappaus kovalle alustalle, ulkokuoren purka-
minen lisälämmöneristys ja uudelleenver-
hous, parvekkeiden korjaus sekä ikkunoiden 
vaihto. Jokainen luku pitää sisällään erityisesti 
talvikorjaamisessa huomioon otettavat asiat, 
tuotteiden varastoinnin sekä lopussa listauk-
sen talvikorjaamisen laatuvaatimuksista, mistä 
on helppo tarkistaa oleellisimmat huomioon 
otettavat asiat. Lisäksi osassa luvuista on otettu 
esiin esimerkkejä haastavista tilanteista sekä 
esitelty ratkaisuja niiden hallitsemiseen.

Julkaisu on suunnattu suunnittelijoille, 
rakennuttajille, urakoitsijoille sekä työmaan 
valvojille. Ohjeen kirjoittamista valvoneessa, 
Julkisivuyhdistys ry:n vetämässä toimikun-
nassa ja samalla projektia rahoittamassa oli 
mukana 21 alan yritystä ja yhdistystä sekä 
Rakennustuotteiden Laatu Säätiö SR.
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Winter repairs focus on management 
of environmental conditions
Facades and balconies are in increasing need 
of repair. We have already for quite some time 
had the skills to carry out repairs also in winter 
conditions. Weather protection is becoming more 
common also in summer repair projects.

One of the most important reasons for 
unwillingness to carry out repairs during the 
winter is the lack of reliable knowledge about 
and instructions for the suitability of repair 
methods. Another factor that has restricted 
winter repairs is the lack of information about 
the costs, the fear of challenges faced in quality 
management, and the traditional annual cycle 
followed by property management companies 
where decisions on project plans are made in 
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ties which speed up the actual work phase, such 
as quick setting, and this can compensate for 
potentially higher material costs.

In the summer of 2018, a comprehensive set 
of instructions was published for winter repairs 
of facades and balconies (”by 70 Julkisivujen 
ja parvekkeiden talvikorjaus 2018”). The most 
extensive section of the publication addresses 
the management of winter conditions, including 
weather protection methods and management 
of environmental conditions with them, man-
agement of dust and contaminants, work area 
lighting, management of snow, ice, and snow 
melt, as well as general worksite safety issues.
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Puolueetonta julkisivualan tietoa, tutkimuksia 
ja laaja asiantuntijaverkosto. Liity jäseneksi. 

www.julkisivuyhdistys.fi

Uutuus: by 70 Julkisivujen ja parvekkeiden talvikorjausohje
Julkaisu antaa perustietoja talvikorjaushankkeen eri vaiheiden 
ja rakenneosien toteuttamiseen sekä talvikorjaamiseen 
liittyviä ohjeita ja vaatimuksia.
Julkisivuyhdistyksen jäsenille jäsenetuhintaan.

Julkisivujen hyvän rakentamistavan edistäjä

the autumn and invitations to tender are not 
sent to the contractors until after the turn of 
the year. Widely adopted standard procedures 
for winter repair projects have not been created 
either, because of the lack of common develop-
ment goals. 

The most important challenges related to 
winter repair activities concern quality manage-
ment and quality assurance, as well as costs. 
The primary solution for quality assurance is 
the use of appropriate weather protection. The 
most significant advantage provided by weather 
protection is the management of environment 
conditions. When weather protection is designed 
and implemented to a high standard, the condi-

tions can be kept under control during both the 
repairs and curing.

As a rule, the very same products can be 
used in winter repairs as in the summer, pro-
vided work is carried out under weather pro-
tection. However, protection shall be provided 
also during transports, transfers and storage 
when working in the winter. Materials which 
are less affected by low temperatures have also 
been developed to facilitate winter repairs. 

When weather protection is correctly imple-
mented, traditional repair methods and materi-
als can be used and thus they do not cause any 
additional costs. On the other hand, materials 
suitable for winter work may also have proper-


