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Miten sääsuojaukset rakennetaan 
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Sääsuoja =  usein telineiden varaan 

rakennettu väliaikainen katto. 

 

Runko alumiinia  

 

PVC -peite 

 

Ei pressuista tehty viritys 
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Ratkaisuvaihtoehtojen kartoitus: 

Sääsuojauksen käyttötarkoitus? 
Koko rakennus kerralla? 
Vaiheittainen suojaus? Siirtokisko 
Työmaalogistiikka –suojan avattavuus 
Ankkurointi  
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Työkohde 1 
Telineeltä tehtävä 
työ 7.1. Nousut tyyppi määrä 

2 Ajankohta   kesä 0,1 kN/m2? 7.2. 
Ankkurointi (seinän materiaali esim. siporex eli 
poraussyvyys) 

3 Kesto 7.3. Työtasojen määrä/sijainti 

4 
Teline-/sääsuojatyyppi  2,5m vai 
2,57 PLC, Layher 7.4. 

Esteet (puut,piiput, antennit 
yms.) 

5 Mitat 7.5. 
Kulkuaukkojen 
suojaus 

6 
Miten lähelle kohdetta saa autolla 
kaluston. Mahdolliset siirrot 7.6. 

Pohjan /esim. kattojen 
kantavuus 

7 Erityisvaatimukset 7.7. Suojaaminen esim. pohjapeite 

7.8. 
Mahd. 
talvipeittäminen 

7.9. 
Sääsuojien 
nostoaukot 

7.10  Mahdollinen rakennuksen räystään kasvaminen 

7.11 
Lähtökorot (tuleeko 
maankaivua) 

7.12 Katon päältä lähdettäessä kattopintojen suojaus 

7.13 Sisäpuoliset kaiteet ja jalkalistat esim. eristerappauksissa 
7.14
. 

Sääsuojaa lohkoissa tehtäessä tarkista olemassa olevan talon katon 
kaadot. 



Tarjous 
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Suunnittelun pohjalta annetaan vaihtoehtoisista 
ratkaisuista tarjoukset. 



Toteutussuunnittelu 

Toteutus suunnitelmaan tieto työnjohdolta. 2,5 vai 5m lohkoissa nostot. Vaikuttaa vinojen määrään. XL vinotus aina raskas sekä vinotettu joka toinen lohko. 
Pääty teline 
? 
Laitetaan piirustukseen nostettavan lohkon paino 2,5m ja 5m sekä 
nostopisteet. 

Sääsuoja telineiden varassa          
Soveltuvin osin myös 
julkisivutelineille 

Rakenneosat ja niiden mitat ilmaistaan selkeästi 
piirustuksessa. 

Laskelmat: 

Tehdään erillisenä 
dokumenttina, ei 
piirustukseen 

Ajetaan laskuri jokaisesta 
kohteesta 

Suositeltavaa mainita mihin ohjeeseen laskentatapa 
perustuu! 

1) 
Telineiden ja katon pinta-
alat 

2)    Telineiden ja katon omat painot 

3)   
Kuormien määritys: tuuli-, lumi-, työ- ja muut 
kuormat 

4) 
Kuormien suuruus eri 
rakenneosille 

5) 

 
Lujuustarkastelut
: 

a) 
telineiden ankkurointi seinää vastaan kohtisuoraan ja seinän 
pituussuuntaan 

b) 
katoksen nosteen kumoaminen - vastapainot, 
kiinnitykset 

c) 
katoksen siirtymisen estäminen 
vaakasuunnassa 

d) telineiden jalkakuormat 

e) 
telineiden ja katon mahdollinen 
lisäjäykistystarve 

f) 
telineiden alustan kantavuus, tehtävä huomautus 
tarvittaessa 

6) 
Loppupäätelmä rakenteen kelpoisuudesta, mahdolliset 
rajoitukset 
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Asennus 

Työnjohtaja ottaa työmaan haltuun: 
Vastaa vastuunjakotaulukon täyttämisestä 
Suorittaa riskien ja vaarojen arvioinnin 
Tekee nostotyösuunnitelman. AVI:n kanta  on, että 
tarvitaan nostotyösuunnitelma, kun kasataan sääsuoja 
nosturilla. 
Vastaa perehdyttämisestä 
Vastaa asentajien henkilökohtaisten turvavarusteiden 
käytöstä – valjaat! 
Suorittaa käyttöönottotarkastuksen ja laittaa telinekortin 
Vuodesta 2012 RT:n alla telinejaos. Mukana kaikki 
merkittävät toimijat. Vuodesta 2013 henkilösertifikaatti 
telineasentajille. Pyritään siihen, että ryhmässä on ko. 
sertin suorittaneita asentajia. 
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Kunnon seuranta 

Viikkotarkistusvastuu on tilaajalla. Sääsuojaurakoitsija 
voi myös suorittaa viikkotarkistuksen. 
Kovan myrskyn jälkeen tarkistus 
Yleisiä ongelmia viikkotarkistuksissa: 

Ankkureita irrotettu 
Telineen sisäpuoliset suojakaiteet irrotettu 
Peitteissä nostoaukkoja, jotka jatkuvasti auki 
 

Ramilla HSEQ:n suorittama satunnainen laatu- ja 
turvallisuuskatselmus osana sisäistä laadunvarmennusta 
 

 

22 



23 



Purku 

Ennen purkua suoritetaan tilaajan kanssa purkutyön 
aloituskatselmus. 
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Sääsuojauksen hyödyt? 
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Seinän eristeet 
pääsevät 
kastumaan 

Vesi pääsee 
kastelemaan 
alemmat 
kerrokset  

Työntekijät 
sään armolla. 
Työturvallisuus 



Siirtokiskon päällä liikkuva,  
avattava pientyömaan Gibson sääsuoja.  

27 



Kiinteä 750 m2 valusääsuoja 
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Kiskon päällä siirtyvä ja avattava sääsuoja.  
Suojan kattoelementit kahdessa tasossa.  
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 Rakennustyön edistymisen mukana nouseva 
"Tower" sääsuoja  (Vantaa 2014 )                     
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Suojan sisällä liikkuva 3,5 tonnin siltanosturi  
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Suojaleveydet 5 – 45m, vuokrakalustoa yli 100 000 m2  

8 

Rami-suojat 
leveys 5-10 m, 
pituus 6 m lohkoissa 

Keder sääsuojat 
leveys 6- 25 m, pituus  
2,57 m lohkoissa 

Gibson-Suojat 
leveys 8-20 m,  
pituus 5 m lohkoissa 
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ISOT XL  Sääsuojat  20-45m.  
Asennus telineiden päälle.   

Peltikasetti katto  Plettac 
leveys 20-40 m 

XL  ja LGS-Suojat 
leveys 30-45 m 



HUS / Meilahti, Teline-Rami Oy:n suurin 
projekti Etelä-Suomessa 2013. 



Jani Bolotin 
Tel:+358 400 976 052 

E-mail: jani.bolotin@ramirent.fi 
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