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RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 

KOHDE 

Kunnan asuinrivitalo Voivuori 
Mäntytie 4 
19430 Pertunmaa 
 
Asuntoja 6 kpl  
Liikehuoneistoja  - 
Muita huoneistoja  - 
Taloja  1 kpl 
Kerrosluku   1 kerrosta  
Hissit  ei ole 
 
 

Rakennustekniikka 

 
Rakennustapa  Paikalla rakennettu 
Perustamistapa Maanvarainen  
Perusmuurit ja sokkelit Kevytsoraharkkorakenteisia 
Alapohjarakenteet Maanvarainen betonilaatta 
Ulkoseinärakenteet Paikalla tehty puurunko tiiliverhous 
Huoneistojen väliseinät Kaksinkertainen puurunko ja levytys 
Väliseinät  Puuranka, levyverhous 
Yläpohjan kantavat rak. Naulalevyristikot 
Välipohjat   
Kattomuoto  Harjakatto 
Vesikate  Profiilipeltikate 
 
Talotekniikka 
Viemäriputket  Muovi 
Käyttövesiputket Muovi suojaputkessa 
Lämpöputket   
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RAKENNUSHANKE 

Hankkeen sisältö pääpiirteissään: 

 Uusitaan salaoja- ja sadevesijärjestelmä sekä sokkelin vedeneristys 
 Tehdään tarvittavat maanpintojen muokkaukset 
 Huoltomaalataan ulkopuoliset puuosat 
 uusitaan aluskate ja vesikate konesaumatuksi peltikatteeksi 
 Rakennetaan huoneistojen väliset palokatkot yläpohjaan 
 Parannetaan yläpohjan tuuletusta 
 Kylpyhuoneet ja keittiöt saneerataan ja uusitaan huoneistojen lattia- 

seinä- ja kattopinnat 
 Käyttövesiputkistot uusitaan kokonaisuudessaan ja tarkastetaan vie-

märeiden kunto, tarvittaessa sukitetaan 
 Palokatkosuunnitelma uudelle kylmävesijohtorungolle 
 Ilmanvaihtokanavistot nuohotaan ja ilmamäärät säädetään 
 Liesikuvut uusitaan ja huippuimureiden kunto tarkastetaan 
 Korvausilmareitit tarkastetaan 
 Sähköistys uusitaan huomioiden lattialämmitys kylpyhuoneissa 
 Sähkö- ja telejärjestelmät uusitaan kokonaisuudessaan alkuperäi-

sille paikoilleen nykyiselle varustelutasolle voimassa olevien mää-
räysten mukaisesti 

 Huoneistoihin lisätään sähköverkkoon liitetyt patterivarmennetut pa-
lovaroittimet 

 Kahden huoneen asunnot tehdään esteettömiksi, tuulikaapit pure-
taan kaikista huoneistoista 

 Makuuhuoneiden oviaukot suurennetaan (esteettömät asunnot) 
 Esteettömiin asuntoihin tehdään sisäänkäyntiluiskat 
 Piha-alueet saneerataan 

 

 
 

 
 

  



 KORJAUSTYÖSELOSTUS (TALO 2000) 
Voivuori kunnan rivitalo 

 11.9.2020 
 Sivu 9 / 39 

Rakennuskonsultointi K-Suunnittelu Oy │Porrassalmenkatu 23A 2.krs, 50100 Mikkeli 
toimisto p. 010 567 7510│etunimi.sukunimi@k-suunnittelu.fi 

        RAKENNUTTAJA 
   

Pertunmaan kunta 
Pertuntie 14  
19430 Pertunmaa 
 
yhteyshenkilö: 
Jouni Huusari, puh. 040 6727556 
jouni.huusari@pertunmaa.fi 

  
 

RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA: 

Rakennuskonsultointi K-Suunnittelu Oy 
Porrassalmenkatu 23 A 
50100 Mikkeli 
 
Yhteyshenkilö:  
Riku Vihko, RI AMK 
p. 0440 360 900 
riku.vihko@k-suunnittelu.fi 
 

SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT 

Pää-, arkkitehti- ja rakennesuunnittelu: 

  
Rakennuskonsultointi K-Suunnittelu Oy 
Porrassalmenkatu 23 A 
50100 Mikkeli 
 
Yhteyshenkilö:  
Riku Vihko, RI AMK 
p. 0440 360 900 
riku.vihko@k-suunnittelu.fi 
 
LVI-suunnittelu 

Instate Oy 
Arinakatu 10 
50170 Mikkeli 
 
Yhteyshenkilö: 
Taisto Kähkönen, Ins. AMK 
p. 040 519 6810 
taisto.kahkonen@instate.fi 
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Sähkösuunnittelu 
Sähkösuunnittelu Jukka Laamanen 
Seuralankatu 7 
50170 Mikkeli 
 
Yhteyshenkilö: 
Jukka Laamanen 
p. 0400 657033 
jukka.laamanen@kolumbus.fi 
 
 

0 YLEISTÄ 

0111 RAKENNUSTYÖSSÄ NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 

0111.1 Yleiset säädökset ja määräykset  

 rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 (RT 16–10660) 
 rakentamista koskevat lait, asetukset, valtioneuvoston ja ministeriöiden 

päätökset 
 rakennusjärjestys sekä palo- ja työsuojeluviranomaisten määräykset 
 tarkastavien viranomaisten rakennusaikana antamat määräykset ja oh-

jeet 
 lupaehdot. 

 
Tämä rakennusselostus on jaettu TALO 2000-nimikkeistön mukaan. Yleisinä viiteasiakir-
joina ovat rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset (RYL) ja voimassa olevat RT-kortistot. 
 

0111.2 RYL nykyisenä painoksena: 

 Sisä RYL 2013 
 Maalaus RYL 2012 
 Maa RYL 2010 
 Runko RYL 2010 

 
Urakoitsijan tulee suorituksessaan noudattaa kaikkia yleisesti käytettyjä normeja siinä laa-
juudessa kuin niihin viitataan asiakirjoissa.  
 
Jos asiakirjoista puuttuu työsuorituksen määrittely jonkin osasuorituksen kohdalta, eikä tä-
hän saada vastausta tässä tarkoitetusta julkaisustakaan, noudatetaan työn suorituksessa 
rakentamisessa yleisesti vastaavissa yhteyksissä hyväksyttyä työtapaa tai -suositusta. 
 
Mikäli laissa ja määräyksissä, tässä selostuksessa ja muissa hankekohtaisissa asiakir-
joissa EI erikseen muuta sanota tai muihin asiakirjoihin viitata, ovat kaikki rakennustyöt 
suoritettava vähintään ns. hyvää rakentamistapaa noudattaen, jonka kuvauksena ovat 
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RYL-kirjat. Tällöin RYL-kirjoissa määritellyt laatuvaatimukset ovat voimassa, vaikka kysei-
seen kohtaan ei erikseen viitattaisikaan. Laatuvaatimuksissa noudatetaan mitä ohjekoh-
dissa on vastaavan laatuiseen kohteeseen esitetty. 
 

0111.3 Hankekohtaiset asiakirjat ja ohjeet 

 urakkasopimus liitteineen 
 korjaustyöselostukset ja suunnitelmat liitteineen. 
  

Urakoitsijan tulee urakkasopimuksen puitteissa noudattaa suunnittelijoiden ja muiden asi-
antuntijoiden, työnvalvojan, tarvikkeiden valmistajien ja toimittajien sekä muiden urakoitsi-
joiden antamia piirustuksia ja täydentäviä ohjeita. 
 
Urakoitsija on velvollinen heti suunnitelmat saatuaan tarkastamaan ne ja vertaamaan niitä 
muihin kysymykseen tuleviin piirustuksiin ja muihin asiakirjoihin sekä asianomaisiin kohtiin 
työmaalla ja ilmoittamaan viipymättä valvojalle havaitsemistaan ristiriitaisuuksista.  
 
Mahdolliset ristiriitaisuudet on pyrittävä selvittämään niin hyvissä ajoin, etteivät ne 

voi aiheuttaa välillisiäkään haittoja tai kustannuksia. 

0112 YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET 

0112.1 Yleistä 

Urakka käsittää kohteeseen laaditun työselostuksen mukaisen rakennustyön sekä eri osa-
suoritusten aikaansaamisen niin, että ne ovat kaikkien yksityiskohtien puolesta täysin val-
miina ja ne voidaan sopimuksessa määrättyinä ajankohtina luovuttaa rakennuttajalle. Ura-
kan töihin sisältyvät edellisen mukaan kaikki tarvikkeet, kuljetukset ja työt, ellei niiden ole 
sopimusasiakirjoissa osoitettu kuuluvan rakennuttajan velvollisuuksiin. Kaikki purkujätteet 
viedään kaatopaikalle tai kierrätetään urakoitsijan toimesta ja kustannuksella. Ennen työn 
tai sen osan aloittamista on varmistauduttava siitä, että olosuhteet ovat asiakirjojen mukai-
sen työsuorituksen edellyttämät. Eri osasuoritusten valmiuden ja laadun tarkastamisesta 
määrätään ko. osasuoritusta koskevissa kohdissa korjaustyöselostuksessa, muissa asia-
kirjoissa ja tarpeen mukaan rakennusaikana. Jokainen osasuoritus tehdään niin valmiiksi, 
että seuraava siihen liittyvä työ voidaan suorittaa joka suhteessa vaadittua lopputulosta 
vastaavasti. 
 
Urakoitsijan edellytetään ennen tarjouksen jättämistä tutustuvan rakennusalueeseen pai-
kan päällä. Mistään sellaisesta asiasta, joka on alan ammattilaisen havaittavissa huolelli-
sesti alueeseen tutustuttaessa, ei urakoitsija ole oikeutettu lisäkorvaukseen. Piha-alueilla 
ei ole suoritettu erityisiä kartoituksia tai mittauksia. 
 
Työmaakieli on suomi. 
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0112.2 Rakennustarvikkeet 

Rakennustyössä käytettäväksi määrättyjä rakennustarvikkeita ja rakennusosia koskevat 
niiden valmistajien piirustukset, selitykset ja ohjeet, jotka ovat tarvikkeiden käytön edelly-
tyksenä. Urakoitsijan tulee hankkia nämä ohjeet ajoissa työmaalle rakennuttajan edustajien 
ja tarpeen mukaan muiden urakoitsijoiden käyttöön. Noudatetaan sopimusasiakirjojen 
määräyksiä seuraavin täsmennyksin: 

 Rakennustarvikkeiden tulee olla CE-merkittyjä ja niitä koskevien nor-
mien, määräysten sekä asiakirjojen mukaisia ja uusia.  

 Tarjouspyyntöasiakirjojen eri kohdissa mainitut tarviketyypit ja tuote-
nimikkeet ovat tarjouksen perusteena. Tuotenimellä esitetyt tarvikkeet 
voidaan korvata käyttökohteen kannalta ominaisuuksiltaan vastaavilla 
tarvikkeilla. Urakoitsijan on saatava vaihdolle rakennuttajan kirjallinen 
suostumus. Vastaavuuden todistamisvelvollisuus ja vastuu vaihdosta 
jäävät kuitenkin urakoitsijalle. 

 Rakennustarvikkeet on kuljetuksen ja varastoinnin aikana suojattava 
niin, ettei niille aiheudu vahinkoa. Viallisia rakennusaineita tai -tarvikkeita 
ei saa käyttää eikä asentaa paikoilleen, vaan ne on viipymättä poistettava 
työmaalta. 

0112.3 CE-merkintä 

Kohteessa kaikkien uusien tuotteiden tulee olla CE-merkittyjä. CE-merkintöjen tulee olla 
näkyvillä rakennustuotteissa tai CE-merkintä tulee olla rakennuslain tai asetuksen mukaan 
muuten todennettavissa ja toteen näytettävissä. Työmaalla pidetään työmaakansioita, jo-
hon kerätään kaikki käytettyjen tuotteiden CE-merkintätodistukset. 

 
CE-merkintä on pakollinen kaikille niille talonrakentamisen sekä maa- ja vesirakentamisen 
rakennustuotteille, joihin sovelletaan eurooppalaisia harmonisoituja tuotestandardeja. 

 
CE-merkintää ei vaadita, mikäli: 

 rakennustuote valmistetaan ei-sarjavalmisteisena yksilöllisesti tiettyyn 
rakennuskohteeseen ja valmistaja asentaa sen itse paikoilleen. 

 rakennustuote valmistetaan rakennuspaikalla. 
 rakennustuote valmistetaan perinteiseen tapaan suojeltuun rakennus-

kohteeseen. 
 

Näissä tapauksissa on osoitettava, että valmis rakennusosa täyttää kansalliset vaatimuk-
set.  

0112.4 Rakennusvälineet 

Urakoitsija hankkii ja kustantaa rakennustyössä tarvittavat työvälineet, koneet ja laitteet. 
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Käytettävien työvälineiden, koneiden ja apulaitteiden tulee olla tarkoituksenmukaisia ja 
täyttää tarvikkeiden asiallisen käsittelyn ja työturvallisuuden asettamat vaatimukset. Tarvit-
taessa ne on varustettava sellaisilla suojuksilla ja apulaitteilla, ettei käsiteltäville tarvikkeille, 
rakennusosille tai ympäristölle aiheuteta vaurioita tai haittaa melun, pölyn, savun tms. 
vuoksi. Rakennustyössä käytettävien koneiden ja rakennusvälineiden on oltava voimassa 
olevan lainsäädännön ja työturvallisuusmääräysten mukaiset ja niitä on käytettävä em. 
määräysten edellyttämällä tavalla. 
 

0112.5 Rakennusmateriaalien päästöluokitus 

Kohteessa käytetään M1-luokiteltuja (EC1 Plus) materiaaleja, suunnitelma-asiakirjoissa 
nämä on pääosin huomioitu, mutta mikäli kaikki eivät täytä M1-luokitusta, tulee siitä infor-
moida suunnittelijaa ja rakennuttajaa. 
 
Tuotteiden kiinnitykseen tulee käyttää sellaisia liimavaihtoehtoja, jotka täyttävät M1-luoki-
tuksen, jos niitä on vaihtoehtoina tarjolla. Maalaustuotteiden osalla betonilattioissa, ovissa 
ja ikkunarakenteissa käytettävät alkydi- ja liuoteohenteiset maalit eivät täytä M1-luokitusta 
johtuen alkuvaiheen päästöistä. Näitä kohteessa käytetään kuitenkin vähäisiltä osin niiden 
muuten hyvien kulutuksenkesto-ominaisuuksien vuoksi. Yleisesti ottaen seuraavat tuotteet 
kohteessa eivät täytä M1-luokitusta, tai niitä ei ole luokiteltu M1-luokkaan, mutta niitä käy-
tetään kohteessa kaikesta huolimatta: 

 alkydimaalit sekä muut liuoteohenteiset maalit 
 betonilattiamaalit. 

0112.6 Työn suoritus 

Urakoitsijan tulee käyttää ammattitaitoista työnjohtoa ja työntekijöitä.  
Vastuunalainen työnjohtaja tulee esittää viranomaisten ja rakennuttajan hyväksyttäväksi 
lupapiste.fi palvelussa. Urakoitsijan on kaikissa urakkaa koskevissa toimissaan noudatet-
tava voimassa olevia työturvallisuusmääräyksiä. Urakoitsijan on suunniteltava ja toteuttava 
urakkasuorituksensa huomioiden asukkaiden ja heidän omaisuutensa turvallisuus. Raken-
nuttajalla, hänen edustajallaan tai valvojalla on oikeus keskeyttää työmaan työt välittö-
mästi, mikäli urakoitsija laiminlyö lakien, työturvallisuusmääräysten, asukkaiden tai heidän 
omaisuutensa turvallisuuden noudattamisen.  
 
Erityistä ammattitaitoa vaativat työt (esim. asbestipurkutyö, vedeneristystyö) tulee tarvitta-
essa antaa tarvittavat luvat ja/tai henkilösertifikaatit omaavien erikoisliikkeiden tehtäväksi. 
Pääurakoitsijan on varmistettava ja valvottava, että mahdolliset aliurakoitsijat ja hankkijat 
noudattavat rakennustarvikkeiden laadusta annettuja ohjeita. Työt suoritetaan asiakirjojen 
mukaisesti. Mikäli urakoitsija haluaa käyttää asiakirjoissa esitetystä tavasta poikkeavaa 
työtapaa, tulee hänen esittää ne rakennuttajalle sekä saatava muutokselle rakennuttajan 
suostumus. Vastuu esitetystä työtavasta poikkeamisesta jää silti sen esittäjälle. Urakoitsi-
jan tulee oma-aloitteisesti osoittaa rakennuttajalle eri työvaiheiden suoritus ja tarvikkeiden 
laatu siten, että rakennuttajalla on selvä käsitys ja varmuus myös peittyvien suoritusten 
asiakirjojenmukaisuudesta.  
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Viemärikuvaukset tulee suorittaa riittävän rauhallisesti ja niin, ettei kuvauksessa jää katve-
alueita, vaan kaikki kohdat ovat tarkastettavissa. Viemäreiden puhdistus- ja sukitustyö on 
suoritettava huolellisesti ja viemärihaaroissa tulee käyttää haarakappaleita.  

0112.7 Katselmukset ja käyttöönotto 

Ennen tietyn työvaiheen alkamista pidetään kohteessa vallitsevan tilanteen, kuten jo suo-
ritettujen töiden ja järjestelyjen toteamiseksi katselmuksia, joissa tulee selvittää ovatko läh-
tökohdat alkavalle työlle asiakirjoissa ilmoitetut tai mahdollisesti miltä osin ne ovat poik-
keavia. Työvaiheiden katselmukset suoritetaan urakkasopimuksessa erikseen sovitta-
vassa laajuudessa. Vähintään työvaiheita, joissa katselmuksia suoritetaan, ovat tässä ra-
kennustyössä: 

 aloituskatselmus, jossa tarkastetaan työmaa-alue ja käydään läpi suun-
nitelmat 

 purkutöiden jälkeen suoritetaan katselmus, jossa todetaan purkutöiden 
riittävyys, rakenteiden kunto ja mahdolliset vauriot sekä tehdään tarvit-
tavat kosteusmittaukset  

 kuivatuksen jälkeen tehdään kosteusmittaukset sekä pidetään katsel-
mus 

 pohjustustöiden katselmus (kaadot ja alustat) 
 vedeneristeiden katselmus ennen pinnoittamista. 
 laatoitus ja saumaus 
 kalustemallit (malliasunto) 
 valvoja tarkastaa viemärikuvausten aineistot  
 vastaanottokatselmus pidetään, kun työ on tehty ja valmis luovutetta-

vaksi rakennuttajalle. Vastaanottotarkastuksessa noudatetaan urakka-
ohjelmaa ja YSE 98:n ohjeita. 

 
Mikäli vastaanotto tapahtuu vaiheittain, periaatteena pidetään, että kunkin vaiheen töiden 
on oltava valmiina vähintään kaksiviikkoa ennen vastaanottoa / välivastaanottoa, jonka jäl-
keen urakoitsija suorittaa itselle luovutuksen ja korjaa havaitut virheet ja puutteet ja suorit-
taa kojeiden ja laitteiden toimintatarkastukset. Yhtä viikkoa ennen vastaanottoa / välivas-
taanottoa pidetään valvojan ja suunnittelijoiden tarkastus, jonka jälkeen urakoitsija korjaa 
havaitut virheet ja puutteet.   Viranomaistarkastukset pidetään viimeistään päivää ennen 
vastaanottoa / välivastaanottoa. 
 
Vaiheittain suoritettu vastaanotto (käyttöönotto) ei poista urakoitsijan vastuuta koko kiin-
teistön lopullisessa vastaanotossa havaittujen virheiden ja puutteiden osalta.  
 
Työmaakokouksia, aikataulupalavereita ja urakoitsijapalavereita pidetään tarpeen mukaan 
urakkaneuvotteluissa sovittavalla tavalla. 
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0112.8 Luovutuskansiot 

Luovutuskansioiden (2 kpl, urakoitsija teettää kustannuksellaan) tulee sisältää ainakin seu-
raavat asiapaperit suomenkielisinä: 

 Käyttö- ja huolto-ohjeet 
 Kaikki urakkaan liittyvät muutokset merkitään ”punakynällä” piirustuksiin 

ja toimitetaan ao. suunnittelijalle loppukuvien laatimista varten 
 Luettelo koneista ja laitteista  
 Käytönopastus  
 Mittaus- ja säätöpöytäkirjat 
 Työmaapäiväkirjat 
 Luettelo luovutettavista tarvikkeista 
 CE-merkinnät 
 sukitusurakoitsija luovuttaa dokumentit viemärikuvauksista sekä ennen 

että jälkeen sukituksen. (mikäli sukitus tarvitaan) 
 

Urakoitsija suorittaa käytönopastuksen asukkaille sekä huoltohenkilökunnalle yhteisesti 
sovittuna ajankohtana. Käyttökoulutuksesta laaditaan muistio, joka liitetään luovutuskan-
sioihin. 

0113 ASIOIDEN KIRJAAMINEN 

0113.1 Yleistä 

Noudatetaan yleisiä sopimusehtoja, YSE 1998 (RT 16–10660). 

0113.2 Työmaapäiväkirja ja tarkastusasiakirja 

Pääurakoitsijan on täytettävä päivittäin työmaapäiväkirjaa. Pöytäkirjaan merkitään mm. ra-
kennustyön ja tärkeimpien työsuoritusten aloittaminen ja lopettaminen, sääolosuhteet, mit-
taukset, tarkastukset ja kokeet tuloksineen, muistutukset, sopimukset ja päätökset, työhäi-
riöt sekä muut tapahtumat, joilla on merkitystä rakennustyölle. 
 
Työmaalla pidetään rakennuslain edellyttämää ja valvontaviranomaisen antamaa tarkas-
tusasiakirjaa. Urakoitsija voi pitää vaihtoehtoista tarkastusasiakirjaa. Tarkastusasiakirja tu-
lee kuitenkin hyväksyttää tilaajalla sekä valvontaviranomaisella ennen käyttöönottoa.  

0113.3 Suunnitelmien muuttamismenettely 

YSE 1998 mukaisesti. 
Urakoitsija on aina velvollinen riippumatta siitä, vaikuttaako muutos urakkasummaan, var-
mistautumaan, että hänen saamansa ohjeet, mikäli ne poikkeavat asiakirjoista tai täyden-
tävät näitä oleellisesti, ovat viranomaisten ja rakennuttajan hyväksymät sekä, että muutok-
set on saatettu aina ennen työn suoritusta rakennuttajan ja suunnittelijoiden tietoon. 
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0113.4 Muutos ja lisätyöt 

Rakennuttaja ei vastaa muista kuin kirjallisista, asiakirjoja täydentävistä määräyksistä ja 
ohjeista. Luvan muutos- ja lisätöihin voi antaa vain rakennuttaja. Kustannuksiltaan vähäi-
sissä muutos- ja lisätöissä luvan voi antaa rakennustyön valvoja. Urakoitsijan tulee esit-

tää lisä- ja muutostyötarjouksessa käsityksensä sen vaikutuksesta kustannuksiin ja 

rakennusaikaan, mikäli tällaisia vaikutuksia on. Urakoitsijan tulee lisä- ja muutostyötar-
jouksessa eritellä lisätyön sisältö ja kustannusmuutokset lisäysten ja mahdollisten hyvitys-
ten osalta.  
 
Rakennuttaja on oikeutettu hyvityksiin niistä alkuperäisiin suunnitelmiin ja toteutuk-

seen tehdyistä muutoksista, jotka vaikuttavat kustannuksiin alentavasti.  

 
Hyvityksen ja lisätyötarjouksen perusteena käytetään yksikköhintaluetteloa täytettynä ja lii-
tettynä tarjousasiakirjoihin (sisältävät kaikki kustannukset arvonlisäveroineen). Mikäli yk-
sikköhintaluettelosta ei käy ilmi ko. työsuorituksen muutos- ja lisätyöhintoja sekä käytettä-
viä materiaaleja tulee urakoitsijan esittää kirjallisesti alkuperäisessä tarjouksessa käytetyt 
laskentaperusteet ja hinnat sekä muutos- ja lisätyön laskentaperusteet ja hinnat hyvitys- ja 
lisätyöhintojen määrittämiseksi.  

0113.5 Työn ohjelmointi 

Urakoitsijoiden on suoritettava tilauksensa ja hankintansa niin hyvissä ajoin, että viivästy-
mistä rakentamisessa ei pääse syntymään. Tilauksen myöhästyminen ei ole riittävä pe-
ruste urakan myöhästymiselle. Pääurakoitsijan on valvottava, että myös mahdolliset aliura-
koitsijat suorittavat työnsä oikeaan aikaan ja oikeassa järjestyksessä. 
 

0114 VÄLIAIKAISET RAKENNELMAT JA SUOJAUSTOIMENPITEET 

0114.1 Yleistä 

YSE 1998 mukaisesti. 
Henkilöstötilojen osalta noudatetaan myös työsuojeluviranomaisten ohjeita, työehtosopi-
musten ja tarkastavien viranomaisten määräyksiä. Henkilöstö- ja varastotiloista annetaan 
urakoitsijalle ohjeet urakkaneuvottelussa. Urakka-alueen raja on esitetty pääpiirteissään 
asemapiirustuksessa. Tämä ei kuitenkaan poista urakoitsijan suoritusvelvollisuutta, mikäli 
urakkaan liittyviä töitä joudutaan tekemään merkityn alueen ulkopuolella. Urakoitsija on 
velvollinen hankkimaan tarvitsemansa koneet, laitteet ja väliaikaiset rakennelmat kustan-
nuksellaan. 

0114.2 Suojaukset 

Pääurakoitsija huolehtii rakennustarvikkeiden ja -aineiden sekä keskeneräisten ja valmii-
den rakennusosien suojaamisesta vahingolta ja sään vaikutuksilta kaikkien urakoitsijoiden 
ja hankkijoiden suorittamien töiden osalta. Mahdolliset aliurakoitsijat valvovat kukin kohdal-
taan omien tarvikkeidensa ja laitteidensa suojaustoimenpiteiden tehokkuutta. Vaurion sat-
tuessa on pääurakoitsija velvollinen korjaamaan vahingoittuneet osat tai korvaamaan ne 
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uusilla. Pääurakoitsijan on myös suojattava jo valmiit rakennusosat kulumiselta ja muilta 
vaurioilta vastaanottotarkastukseen saakka niin, että ne ovat luovutushetkellä täysin moit-
teettomassa kunnossa.  
 
Ulko-ovet, ikkunat, porrasaskelmat, lattia- ja seinäpinnat sekä kaiteet on suojattava työvai-
heiden ajaksi kulkuväylillä turvallisilla kiinteillä suojilla. Muiden tilojen pinnat suojataan tar-
vittavin osin. Suojaus on tehtävä siten, että nykyiset pinnat eivät vaurioidu eikä niistä irtoa 
maalia suojien poistamisen yhteydessä.  
 
Suojaukset kuuluvat rakennusurakkaan. Lisäksi kukin urakoitsija huolehtii työnaikaisesta 
kohdesuojauksesta oman urakkansa osalta.   
 

0114.3 Asuminen rakentamisen aikana 

Asunnoissa ei asuta rakentamisen aikana. Asukkaat voivat käydä asunnoissaan etukäteen 
työmaan kanssa sopien ja työnjohdon ollessa paikalla.  

0115 RAKENNUSTYÖN SUORITUS 

0115.1 Purkutyöt 

Purettavat ja avattavat rakenteet on esitetty kunkin rakennusosan kohdalla. Purkutöissä 
tulee noudattaa Ratu-kortin 82-0239 ”Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden 
purku” ohjeita kohteeseen soveltuvin osin. Purkutyöt suoritetaan erityistä varovaisuutta 
noudattaen ja riittävässä laajuudessa niin, että korjaus- ja muutostyöt voidaan toteuttaa 
suunnitelmien mukaan.  
 
Tilat, joissa tehdään purku- ja korjaustöitä, alipaineistetaan koko korjaustyön ajaksi.   

 
Rakennusurakoitsija tekee kaikki putki- ja sähköurakoitsijan tarvitsemat olevien rakentei-
den avaukset, reiät ja syvennykset. Muita kuin suunnitelmissa esiintyvien putki- ja sähkö-
reittien aukkoja ja syvennyksiä ei saa tehdä ilman suunnittelijan lupaa.  
 
Kohteesta on laadittu AHA-kartoitus, jossa ilmenee rakenteet ja materiaalit, jotka sisältävät 
asbestia tai muita haitta-aineita. AHA-kartoituksessa ei teknisesti pystytä selvittämään 
kaikkia piilossa olevia asbestipitoisia rakenteita. Jos purkutöiden aikana ilmenee asbestia 
sisältäviä rakenteita, tulee niiden purkutyöt tehdä ao. ohjeiden mukaan. Tehdyssä kartoi-
tuksessa on selvitetty asbestin laatu ja määrä. Laatu vaikuttaa paine-eron minimimäärään, 
kun purku tehdään ilmastollisesti erotellussa tilassa, osastointimenetelmällä. Osastointime-
netelmän paine-eroa tulee mitata koko purkamisen ajan ja siitä on oltava dokumentit. Kaikki 
asbestipurkutyöt tulee tehdä osastoituna ja alipaineistettuna.   
 
Urakoitsijan tulee asbestipurkutyön suorittamisen jälkeen varmistua siitä, että altistumis-
alue on huolellisesti puhdistettu asbestista ja asbestipitoisesta materiaalista. Tilojen puh-
distuksen jälkeen urakoitsijan on varmistettava mittaamalla, ettei altistumisalueen ilmassa 
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ole enempää kuin 0,01 kuitua kuutiosenttimetrissä ilmaa.  Urakoitsijan ja rakennuttajan 

on tehtävä tilan käyttöönottamisesta yhteinen asiakirja, jossa todetaan tilan puhtaus 

ja jatkokäytön turvallisuuteen liittyvät havainnot. Asbestipurkutöissä tulee noudattaa 
voimassa olevia viranomaisohjeita. 
 

 RT RT 08-10521, Asbesti, asbestikartoitus ja siitä aiheutuvat toimenpi-
teet.  

 RT TEM-21660 Valtio Neuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta, 
Suomen säädöskokoelma 789/2015. 

 
Purkutöiden jälkeen pidetään katselmus. Katselmuksessa todetaan kaikki purkutöiden alta 
paljastuneet rakenteet, mitataan rakenteiden kosteudet sekä sovitaan tarvittaessa tilojen 
kuivatuksesta.  Lähtökohtaisesti urakoitsijan on käytettävä koneellista kuivatusta, jotta kui-
vatus ei vaikuta urakka-aikaan tai vaikutus on mahdollisimman vähäinen. Urakoitsijan on 
informoitava tilaajaa viipymättä, mikäli kuivatus vaikuttaa urakka-aikaan.  Kuivatuskustan-
nuksista ja mittauksista vastaa tilaaja.  

0115.2 Tulityöt 

Urakoitsijoiden tulee huomioida korjausrakentamisessa tulipaloriskien ennaltaehkäisy. 
Käytettäessä hitsauslaitteita, katkaisulaikkoja ja muita tulta tai kipinöintiä aiheuttavia työ-
kaluja, tulee urakoitsijan tehdä suojaukset siten, että vanhat rakenteet eivät pääse sytty-
mään tai vaurioitumaan. Kaikilla tulityötä tekevillä työntekijöillä tulee olla vakuutusyhtiöiden 
tulityölupa ja sen edellyttämiä ohjeita ja määräyksiä on noudatettava. Kukin urakoitsija vas-
taa omien tulitöiden valvonnasta, pääurakoitsija seuraa määräysten noudattamista. 

0115.3 Peittyvät työsuoritukset 

Kaikki peittyvät työsuoritukset on tarkastettava ennen niiden peittämistä. Tarkastuksen 
suorittaa työmaan valvoja yhdessä vastaavan työnjohtajan kanssa. Valvojalla on oikeus 
purattaa pintarakenne, mikäli ennalta kirjattuja ja sovittuja katselmuksia ei ole pyydetty riit-
tävän ajoissa peittyvien työsuoritusten tarkastamiseksi tai urakoitsija ei pysty osoittamaan 
työsuorituksen oikeellisuutta. Purku ja uudelleenrakennuskustannukset jäävät urakoitsijan 
maksettavaksi.  

0115.4 Mittaukset 

Pääurakoitsijan tulee verrata kaikkia erikoissuunnitelmia keskenään mahdollisten ristiriitai-
suuksien toteamiseksi, huomioiden olemassa olevat rakenteet. Pääurakoitsija huolehtii 
kustannuksellaan mittojen ja korkojen tarkastamisesta, asettamisesta ja merkitsemisestä 
kaikkien urakoitsijoiden ja rakennuttajan käyttöön.  
 
Huoneistoissa on kiinnitettävä eritystä huomiota oleviin kiintokalusteisiin, ikkunoihin, oviin 
sekä muihin rajoittaviin rakennusosiin.   

0115.5 Läpivientien sovituskappaleet 

Noudatetaan RT 80-10238 ohjeita. Palo-osastointi ks. kohta 1344 
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0115.6 Tartunnat, kiinnikkeet ja kannakkeet 

Rakennusurakoitsija suorittaa tarvittavat kiinnimuuraukset ja kiinnivalut suunnitelmien mu-
kaan, myös muiden urakoitsijoiden töiden vaatimalta osalta sekä rakentaa tarvittavat muo-
tit. 
 
Rakenteiden tarpeetonta vahingoittamista on vältettävä. 

0115.7 Paikkaukset 

Ellei erikseen ole muuta määrätty, on kaikki vanhat ja uudet aukot sekä syvennykset, käy-
töstä poistetut sähkörasiat, ryhmäkeskukset, putket tms. rajoittavat pinnat paikattava ja vii-
meisteltävä ympäröivien pintojen mukaan tai suunnitelmien mukaan, mikäli niissä on muuta 
määrätty. Saumojen, liitoksien ja lävistysten on täytettävä vesitiiveys-, ääneneristys- ja pa-
loluokitusvaatimukset. 

0115.8 Merkinnät ja kilvet 

Urakoitsija huolehtii kaikista työnaikaisista varoitus- yms. kilvistä viranomaisten ohjeiden 
mukaan. Tarvittaessa rakennuttaja antaa lisäohjeita. Rakennusaikaisilla opas- ja kieltokil-
villä sekä puomeilla on estettävä ulkopuolisten pääsy työmaa-alueelle. 
 
Rakennusurakoitsija kiinnittää LVI- ja sähköurakoitsijoiden toimittamat kilvet ja opasteet.  
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1 RAKENNUSOSAT 

Urakoitsija on velvollinen hankkimaan työmaan käyttöön omaan työsuoritukseensa vaikut-
tavat, rakentamisessa noudatettavat asiakirjat, kuten lait, asetukset, määräykset ja ohjeet 
sekä huolehtimaan siitä, että ne ovat myös tilaajan edustajien käytettävissä työmaalla.  

 
Rakentamisessa on noudatettava lakeja, asetuksia, niihin rinnastettavia julkisoikeudellisia 
määräyksiä, sitovia rakentamista koskevia sääntöjä ja säännöksiä siinä laajuudessa kuin 
kohde edellyttää sekä tarjouspyyntöasiakirjoissa mainittuja rakentamista koskevia yleisiä 
ohjeita. 

 
Urakoitsijaa velvoittavia ovat: 

1. Voimassa olevat lait, asetukset, valtioneuvoston ja sen ministeriöiden 
päätökset sekä niihin rinnastettavat julkisoikeudelliset säädökset, mää-
räykset 

2. Rakentamista koskevat yleiset ohjeet mm. RT-ohjetiedosto ja RT-
säännöstiedosto 

3.  Suomen rakentamismääräyskokoelma (RakMK) 
4.  Kunnalliset rakentamista koskevat paikalliset määräykset ja ohjeet 
5. Normiluetteloon kuuluvat RIL:n normit, ellei rakentamismääräyskokoelma 

niitä kumoa 
6.  Tarkastavien viranomaisten rakennusaikana antamat määräykset ja oh-

jeet eri säädösten ja kohteen edellyttämässä laajuudessa 
7.  YSE 1998 
8.  MaaRYL 2010, RunkoRYL 2010, SisäRYL 2013, MaalausRYL 2012 

 
Asiakirjat katsotaan tulleen asianosaisten tietoon, kun ne on julkaistu, vaikkakin niiden voi-
maantulo olisi vasta rakennusaikana. Edellisten lisäksi urakoitsijan on suoritettava työnsä 
hyviä työtapoja noudattaen ja pyrkien mahdollisimman hyvään lopputulokseen.  

 
Huom! Mikäli tässä selostuksessa ja muissa hankekohtaisissa asiakirjoissa EI erik-

seen muuta sanota tai muihin asiakirjoihin viitata, ovat kaikki rakennustyöt suoritet-

tava vähintään ns. hyvää rakentamistapaa noudattaen, jonka kuvauksena on tässä 

kappaleessa mainitut asiakirjat. Tällöin RYL-kirjoissa määritellyt laatuvaatimukset 

ovat voimassa, vaikka kyseiseen kohtaan ei erikseen viitattaisikaan. Laatuvaatimuk-

sissa noudatetaan mitä ohjekohdissa on vastaavan laatuiseen kohteeseen esitetty. 
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 ALUEOSAT 

Rakennusalueen alkutarkastus 

Ennen rakennustyön alkua pidetään alkutarkastus. Tarkastukseen osallistuu urakoitsija, 
rakennuttaja ja rakennuksen omistajien tai haltijan edustaja(t).  
  
Tarkastuksessa todetaan: 

 koskemattomiksi jätettävät maastokohdat ja nurmialueet 
 väliaikaisten työmaan rakennelmien, työmaatilojen sekä sosiaali- ja va-

rastokonttien sijoitus 
 huoltoliikenne ja ajoreitit tontilla ja viereisellä tontilla oleville kiinteistölle 
 työnaikaiset suojaukset porrashuoneissa, yhteistiloissa ja asunnoissa 
 toimenpiteet asukkaille ja naapureille aiheutuvan haitan poistamiseksi tai 

vähentämiseksi. 
 työmaakonttien vesi- ja viemäriliittymien kaivuutyöt ja niiden järjestelyt 

työmaa-alueella ja yleisillä alueilla 
  
Urakoitsijan tulee ennen rakennustöihin ryhtymistä varmistua paikan päällä katualueilla ja 
rakennusalueella olevien nykyisten rakenteiden perustusten, putkijohtojen, kaapelien yms. 
sijainnista pyytämällä tarvittaessa sijaintipaikallistukset. Mikäli työkohteen läheisyydessä 
vaurioitumisalttiina olevan laitteen sijainti on epävarma, on se varmistettava auki kaivaen. 
Kaivu on suoritettava erityistä varovaisuutta noudattaen laitteen tärkeys ja laatu huomioi-
den, tarvittaessa käsityönä. 

 MAAOSAT 

1111 Raivausosat 

Noudatetaan: 

MaaRYL 2010 2211 Poistettava kasvillisuus 
MaaRYL 2010 2212 Siirrettävä kasvillisuus 
MaaRYL 2010 2213 Suojattava kasvillisuus ja luontoalueet 
MaaRYL 2010 2221 Pintamaan poistaminen  
RunkoRYL 2010 11 Rakennusten ja rakennusosien purkaminen 
RunkoRYL 2010 12 Haitallisten aineiden purkaminen 
RunkoRYL 2010 13 Rakennusten siirtäminen 
RT 89-11001 Piha-alueiden kasvillisuustyöt 
 

1111.1 Raivattava alue 

Alueen raivaus tehdään rakentamisen edellyttämässä laajuudessa. Raivauksessa raken-
tamiseen kelpaamaton maa-aines ja jätepuu toimitetaan kaupungin osoittamalle maakaa-
topaikalle jätehuoltomääräyksiä noudattaen.  
 
Merkitty puusto ja kasvillisuus poistetaan. 
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1111.2 Olevat rakennukset ja rakenteet  

Työn kohteena oleva rakennus. 

1111.3 Olevat putkirakenteet 

Olemassa olevat viemäri- ja putkirakenteet sekä kaivannot on esitetty niiltä osin, kun ne 
ovat olleet todennettavissa vanhoista LVI-suunnitelmista. Urakoitsijan tulee kuitenkin vielä 
omalla kustannuksella selvittää viranomaisilta olevat putkirakenteet ja kaivot sekä pyytää 
ao. viranomaisia osoittamaan näiden paikat.  
 
Kaikkien kaivutyön ja esiselvityksen aikana löydettyjen putkien ja kaapeleiden sijainnit tar-
kemitataan ja merkitään ne tarkemittauskarttaan urakkaan kuuluvana työnä. Tarkemittaus-
kartat toimitetaan suunnittelijoille loppukuvien piirtämistä varten.    

1111.4 Olevat kaapelit ja ilmajohdot 

Olemassa olevat kaapelit on esitetty niiltä osin, kun ne ovat olleet todennettavissa van-
hoista sähkösuunnitelmista. Urakoitsijan tulee omalla kustannuksella selvittää viranomai-
silta olevat kaapelit sekä pyytää ao. viranomaisia osoittamaan näiden paikat. Alueella on 
maakaapeleita. Tutkaaminen kuuluu urakkaan tarvittavilta osin. Kaikkien kaivutyön ja esi-
selvityksen aikana löydettyjen kaapeleiden sijainnit tarkemittaan ja merkitään ne tarkemit-
tauskarttaan urakkaan kuuluvana työnä. Tarkemittauskartat toimitetaan suunnittelijoille 
loppukuvien piirtämistä varten.    

1111.5 Olevat pintakerrokset 

Nurmialueet urakka-alueen ulkopuolella pyritään säilyttämään koskemattomina. Nurmialu-
eet tulee rajata lippusiimalla tai vastaavalla, jotta kaikki työmaalla toimijat tietävät välttää 
alueelle liikkumista.  

1112 Kaivannot 

Kaivannot tehdään rakentamisen edellyttämässä laajuudessa. 
 
Noudatetaan: 

 MaaRYL 2010 2222 Maankaivu 
 MaaRYL 2010 251 Rakennuskaivannon kuivana pito 
 MaaRYL 2010 242 Kaivantojen tukeminen 
 InfraRYL 2010 osa 1 16200 Maakaivannot 
 RIL 132-2000 Talonrakennuksen maatyöt. Yleinen rakennusselostus ja 

laatuvaatimukset 
 RT 89-10998 Kasvillisuusalueiden maatyöt. 
 Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta Vna 205/2009, 

päivityksineen. 

1113 Kanaalit 

Kanaalit tehdään rakentamisen edellyttämässä laajuudessa. 
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Noudatetaan 
 MaaRYL 2010 1113 Kanaalit 
 MaaRYL2010 kohta 2222 Maankaivu 
 MaaRYL2010 kohta 25 Kuivatus 
 Materiaalivaatimukset kirjassa Talotekniikka RYL 2002 
 Infra RYL 2010 

Työohjeet 
 Alle 1,8 metriä syvät kaivannot voidaan tehdä avokaivantoina luiska- 

kaltevuudella 2:1. Syvemmät kaivannot tehdään enintään kaltevuuteen 
1.25:1. Mikäli luiskan yläreunojen läheisyyteen tulee suuria kuormia (va-
rastoalue, työkone), tulee luiskia loiventaa.  

 roudaton syvyys 2,3 m. 
 

1114 Täyttöosat 

1115 Penkereet 

1116 Kuivatusosat 

1117 Erityiset maaosat 

 TUENNAT JA VAHVISTUKSET 

1121 Paalut 

1122 Tuennat 

1123 Vahvistukset 

1124 Erityiset tuennat ja vahvistukset 

 PÄÄLLYSTEET 

1131 Liikennealueiden päällysteet 

Urakka-alueella liikenne- ja paikoitusalueet ovat sorapintaiset.  
 
Mikäli liikenteestä tai muista rakentamiseen liittyvistä töistä johtuen liikenne- ja paikoitus-
alueet vaurioituvat, tulee urakoitsijan saattaa ne alkuperäiseen kuntoon. 
 
Noudatetaan: 
MaaRYL 2010, 1131 Liikennealueiden päällysteet 
MaaRYL 2010, 2234 Päällysrakenteen tekeminen 
MaaRYL 2010, 311 Kantavan kerroksen tekeminen 
MaaRYL 2010, 314 Luiskaverhoaminen 
InfraRYL 2006, 22200 Luiskaverhoukset ja eroosiosuojaukset 
MaaRYL 2010, 3151 Kulutuskerroksen tekeminen murskeesta 
MaaRYL 2010, 331 Asfalttipäällysteet 
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1131.1 Liikennealueen päällysteet  

Rakennekerroksia ei uusita. Pinnan kallistukset korjataan ja pinta tasataan 0…16mm murs-
keella. Pinta tiivistetään tiiveysasteeseen ≥ 92 %. 
 

1132 Paikoitusalueiden päällysteet  

Kuten kohta 1131 liikennealueiden päällysteet. 

1133 Kasvillisuus 

Noudatetaan 
 MaaRYL 2010 2211 Poistettava kasvillisuus 
 MaaRYL 2010 2212 Siirrettävä kasvillisuus 
 MaaRYL 2010 2213 Suojattava kasvillisuus 
 MaaRYL 2010 351 Kasvualustan ja katteen tekeminen 
 MaaRYL 2010 352 Nurmikoiden ja niittyjen tekeminen  
 MaaRYL 2010 353 Luiskaverhoukset viheralueilla  
 MaaRYL 2010 354 Istutusten tekeminen  
 RT 89-11001 Piha-alueiden kasvillisuustyöt  
 RT 89-10949 Piha-alueen kasvillisuus. Hoito-ohjeen laatiminen 
 RT 89-10998 Kasvillisuusalueiden maatyöt 

1133.1 Suojattava kasvillisuus 

Suojattava kasvillisuus yksilöidään rakennusalueen alkutarkastuksessa, ks. kohta 11. Suo-
jaus kuuluu rakennusurakkaan. 
Mikäli liikenteestä ja muista rakentamiseen liittyvistä töistä johtuen nurmialueet vaurioitu-
vat, tulee urakoitsijan saattaa ne alkuperäiseen kuntoon. 

 luokka A3, käyttö- ja maisemanurmikko 
 kasvualusta paksuus 200 mm, alueelta talteen otettua vaatimukset täyt-

tävää multaa voidaan käyttää, ruokamullan humuspitoisuus vähintään 3 
% 

 nurmikon rajoittuessa rakennuksen sokkeliin tai tukimuuriin, päällyste-
tään rajoittuvan rakennusosan vierusta 400 mm leveydeltä sepelillä rae-
koko 10 - 20 mm, paksuus 50 mm, alle suodatinkangas.  

 Siemenseos: 
50 % Festuca nigrescens, puistonata 
20 % Festuca r.rubra, punanata 
30 % Poa pratensis, niittynurmikka 

1133.2 Nurmialueet rakennuksen eteläpäädyssä 

Nurmialueet ja penkereet muotoillaan jouheviksi ja kallistetaan siten, että pintavedet ohjau-
tuvat hallitusti sadevesikaivoihin.  
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1134 Erityisalueiden päällysteet 

 ALUEEN VARUSTEET 

1141 Talovarusteet  

1142 Oleskeluvarusteet 

1143 Leikkivarusteet 

1144 Alueopasteet  

1145 Erityiset aluevarusteet 

 ALUEEN RAKENTEET 

1151 Pihavarastot 

1152 Pihakatokset 

1153 Aidat ja tukimuurit 

1153.1 Tukimuurit  

1154 Alueen portaat, luiskat ja terassit 

1154.1 Ulkoportaat  

Huoneistojen 5 ja 6 sisäänkäyntiin rakennetaan luiskat. Kts DET 4. 

1155 Alueen pysäköintirakenteet 

Kohdan 11311 mukaan. 

1156 Erityiset aluerakenteet 
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 TALO-OSAT 

Kohteessa ei ole tehty rakenneavauksia suunnittelun aikana. Suunnitelmissa esitetyt ra-
kenteet perustuvat vanhoihin suunnitelmiin sekä aiemmissa kylpyhuonekorjauksissa saa-
tuun tietoon. Tämän vuoksi rakenteet saattavat poiketa suunnitelmissa esitetyistä. Mikäli 
rakenteet poikkeavat oleellisesti, tulee urakoitsijan olla viipymättä yhteydessä suunnitteli-
jaan.   

 PERUSTUKSET 

1211 Anturat 

Rakennus on perustettu maanvaraisille betonianturoille. Perustussyvyys on routarajan  
yläpuolella.  

1212 Perusmuurit, peruspilarit ja peruspalkit 

Perusmuurit ovat paikalla kevytsoraharkoista muurattuja rakenteita. 

1213 Erityiset perustukset 

 ALAPOHJAT 

1221 Alapohjalaatat 

Noudatetaan:  
 RakMK C2 kosteus 
 RakMK C3 rakennuksen lämmöneristys 
 RakMK C4 lämmöneristys 
 RunkoRYL 2010 451 Piikkaus ja paikkaus,  
 RunkoRYL 2010 1221 Alapohjalaatat 
 RunkoRYL 2010 11 Rakennusten ja rakennusosien purkaminen 
 RunkoRYL 2010 12 Haitallisten aineiden purkaminen 
 RT 80-10712 Rakennuksen kosteus- ja mikrobivauriot. Korjausrakentaminen 
 RT 14-10984 Betonin suhteellisen kosteuden mittaus 
  

1221.1 Nykyinen maanvarainen alapohjarakenne 

Maanvarainen alapohjarakenne ylhäältä alas 
 80 mm uiva betonilaatta 
 Eristyspaperi tai muovikalvo 
 Solumuovi 100 mm 
 Tiivistetty sora 200 mm 
 Perusmaa. 

 
 



 KORJAUSTYÖSELOSTUS (TALO 2000) 
Voivuori kunnan rivitalo 

 11.9.2020 
 Sivu 27 / 39 

Rakennuskonsultointi K-Suunnittelu Oy │Porrassalmenkatu 23A 2.krs, 50100 Mikkeli 
toimisto p. 010 567 7510│etunimi.sukunimi@k-suunnittelu.fi 

1221.2 Huoneistojen 1 - 6 pesuhuoneen ja saunan alapohja 

Nykyinen pintalaatta ja eristeet puretaan pois. Rakenteet uusitaan soratäyttöön asti seu-
raavasti:    
 
Uusi alapohjarakenne ylhäältä alas 

 Laatoitus ja saumaus 
 Siveltävä vedeneristys 
 Betonilaatta 70 mm + verkko 4/150 + lämmityskaapelointi 
 Uretaanilevy 2X50mm 
 Täyttösoran tiiveys tarkastetaan ja pinta tasataan rakenteiden vaatimaan tasoon 
    

 
Lattiavaluun asennetaan lattialämmityskaapelointi. Lattialämmityskaapelit on mitattava en-
nen ja jälkeen lattiavalun. Kallistukset lattiakaivoon 1:100, kaivon läheisyydessä 1:50. 
Huom! Mikäli lattian korkeusasema muuttuu, liittymät ympäröiviin rakennusosiin on tarkas-
tettava suunnittelijan toimesta ennen uudelleen rakentamista. Urakoitsija pyytää suunnitte-
lijan katselmukseen.   
 

1221.3 Alapohjaan tehtävät tarkastusluukut ja lävistykset 

 
Alapohjaan (tekninen tila) tehdään LVIS-asennusten vaatimat läpiviennit. Läpiviennit tiivis-
tetään ympäröiviin rakennusosiin huolellisesti. 
 

1222 Alapohjakanaalit 

1223 Erityiset alapohjat 

 RUNKO 

1231 Väestönsuojat 

1232 Kantavat seinät 

1232.1 Sokkeli  

 kevytsoraharkko 290 mm, yläreunassa sokkelihalkaisu 
 

 



 KORJAUSTYÖSELOSTUS (TALO 2000) 
Voivuori kunnan rivitalo 

 11.9.2020 
 Sivu 28 / 39 

Rakennuskonsultointi K-Suunnittelu Oy │Porrassalmenkatu 23A 2.krs, 50100 Mikkeli 
toimisto p. 010 567 7510│etunimi.sukunimi@k-suunnittelu.fi 

1232.2 Ulkoseinärakenne 

Rakenne sisältä päin lukien  
 kipsilevy 13 mm 
 muovikalvo 
 puurunko 125 mm + eriste 125 mm 
 mv-tuulensuojalevy 65 mm 
 ilmarako 15 mm 
 tiili 85 mm/paneelaus. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

1232.3 Ulkoseinään tehtävät lävistykset 

Ulkoseiniin tehdään LVIS-töiden edellyttämät läpiviennit. Läpiviennit tulee tiivistää huolelli-
sesti ilmavuotojen välttämiseksi. Palo-osastorajoilla läpiviennit tiivistetään palokatkodetal-
jien mukaan.  
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1233 Yläpohjat 

1233.1 Kantava yläpohja 

Yläpohjan kantavana rakenteena on naulalevyristikot.  
 
Yläpohjan rakennetyyppi ylhäältä alas 

 tuulettuva yp 
 tuulensuojavilla 30 mm 600 mm leveydellä räystäillä 
 kattoristikko + mineraalivilla 300 mm 
 muovikalvo 
 harvalaudoitus 
 kipsilevy 13 mm 

1234 Runkoportaat 

1234.1 Olevat sisäportaat 

1235 Erityiset runkorakenteet 

Ei ole.  

 JULKISIVUT 

1241 Ulkoseinät 

Julkisivut ovat tiiliverhoiltuja, sisäänkäyntien osalla on puuverhous.  
puupaneloituja. 
Ulkoseiniin tehdään ilmalämpöpumpun vaatimat läpiviennit. Läpivienti tiivistetään DET 5 
mukaan. 

1241.1 Rakennuksen julkisivujen korjaus 

Rakennuksen tiilijulkisivupinnoille ei tehdä korjaustoimenpiteitä. Julkisivujen puurakenteet 
puhdistetaan liasta ja pölystä ja karhennetaan hiomalla kauttaaltaan uuden maalin maa-
lausalustaksi sopivaksi. Vaurioituneet puuosat uusitaan. Uudet, käsittelemättömät puuosat 
maalataan kahteen kertaan. Aikaisemmin maalatut puupinnat maalataan kertaalleen. Maali 
Tikkutilan Teho, sävy 4884.  

1242 Ikkunat 

Ikkunat ovat vakiopuuikkunoita.  

1242.1 Huoneistojen ikkunat 

Huoneistojen ikkunat huoltomaalataan ulkopuolisilta puuosiltaan. Värisävy Tikkurila 4884. 
Huoneistojen WC/PH seinän vedeneriste tiivistetään ikkunakarmiin liimamassalla tai vede-
neristeen kulmavahvikenauhalla tai tähän tarkoitukseen tarkoitetulla ilmansulkukan-
kaalla/teipillä.  Ikkunan pielilistojen ja seinän rajakohdat tiivistetään saniteettisilikonilla lis-
tan sävyyn. 
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1243 Ulko-ovet 

Ulko-ovet uusitaan. Ovet 3 kpl ULO10v ja 3 kpl ULO10o väri NCS S 0502-Y, EI30/Rw 38dB, 
U-arvo 1,0W/m²K tai parempi. 
Terassien ulko-ovet huoltomaalataan ulkopuolisilta puuosiltaan. Värisävy Tikkutila 4884. 
 

1244 Julkisivuvarusteet 

1245 Erityiset julkisivurakenteet 

 ULKOTASOT 

1251 Parvekkeet 

1252 Katokset 

1253 Erityiset ulkotasot 

Takapihan vanhat terassien rakenteet puretaan ja rakennetaan ARK 4020/052 piirustuksen mu-
kaan uudelleen.  

1253.1  

 VESIKATOT 

1261 Vesikattorakenteet 

1262 Räystäsrakenteet 

Räystäsrakenteet rakennetaan RAK DET 3 mukaan. 

1263 Vesikatteet 

Vesikattorakenteet uusitaan kattoristikoiden yläpaarteen pintaan asti RAK DET 3 mukaan. 
Vesikatteena konesaumattu peltikate. Värisävy RR 23. 

1264 Vesikattovarusteet 

Jokaisen huoneiston osalle asennetaan harjalle alipainetuulettimet. Putken Ø160 mm. 
Vesikatolle asennetaan lumiesteet ja käyntisillat ARK-piirustusten mukaan. Värisävy RR 23. 
Seinätikkaat huoltomaalataan. Värisävy RAL 7024.  

1265 Lasikattorakenteet 

1266 Kattoikkunat ja luukut 

1267 Erityiset vesikattorakenteet 
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 TILAOSAT 

 TILAN JAKO-OSAT 

1311 Väliseinät 

 

1311.1 Huoneistojen väliset seinät 

Rakenne sisältä päin lukien  
 kipsilevy 2X13 mm 
 runko 50x75 k600 + mv-eriste 75 mm 
 runko 50x75 k600 + mv-eriste 75 mm 
 kipsilevy 2x13 mm 

 

 
 

1311.2 Huoneistojen välisiin seiniin tehtävät lävistykset 

Huoneistojen välisiin seiniin tehdään LVIS-töiden vaatimat läpiviennit. Läpiviennit tiiviste-
tään palokatkodetaljien mukaan. 
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1311.3 Huoneistojen sisäiset väliseinät  

Väliseinät ovat kipsilevylevyverhoiltuja puurankaseiniä. Seiniin tehdään LVIS-töiden edel-
lyttämät läpiviennit. Seinäpinnat tasoitetaan ja maalataan. Värisävy Tikkurila F 157. 
 
.  
 

1311.4 Huoneistojen sisäisiin väliseiniin tehtävät lävistykset 

Väliseiniin tehdään LVIS-töiden vaatimat läpiviennit. Kaikki läpiviennit tulee porata ilman 
vettä vesivaurion välttämiseksi. Läpiviennit tiivistetään ympäröiviin rakennusosiin.  
 

1311.5 Huoneistojen WC/PH ja saunojen seinät  

Olevat pintarakenteen puretaan väliseinärunkoon saakka. Väliseinärungot ja eristeet tar-
kastetaan ja tarvittaessa korjataan yksikköhinnoin. Kalusteiden kohdalle asennetaan kiin-
nitystä varten tukipuut ja rankajako tihennetään >k400. Seinät levytetään märkätilakipsile-
vyin Gyproc GRI 13. Tehdään siveltävä vedeneristys tuotevalmistajan ohjeen mukaan. Sei-
nät laatoitetaan ARK 4020/104 suunnitelman mukaan. 
Saunan seinäpaneloinnit ja höyrynsulku puretaan. Tarkastetaan eristysten kunto ja uusi-
taan tarvittaessa yksikköhinnalla. Uusitaan höyrynsulku ja ilmarakorimoitus. Rakenne pa-
neloidaan.  
 

1312 Lasiväliseinät 

1313 Erityisväliseinät 

1314 Kaiteet 

1315 Väliovet 

1315.1 Huoneistojen väliovet 

Ovet uusitaan karmeineen ovikaaviopiirustuksen ARK 4020/101 mukaan.   
 
Listoitukset uusitaan. Listoitus valkoisilla tehdasmaalatuilla listoilla 12x42, pesuhuoneen 
puolella listan ja seinän raja tiivistetään silikonilla. Lisäksi pystylistan alareunan on oltava 
hieman irti lattiasta ja rako tiivistetään silikonilla. 
 

1315.2 Saunan väliovet 

Huoneistojen saunan ovet uusitaan, yhteensä 6 kpl. 
 
Uudet saunan ovet 

 lasiovi, 8 mm paksu turvalasi, kirkas 
 mänty karmi, tiivistetty 
 vedin, pyöreä mäntyvedin 
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 heloitus tehtaan vakio  
 listoitus puuvalmiilla mäntylistalla 12x42, pesuhuoneen puolella listan ja seinän 

raja tiivistetään silikonilla. 
 

1316 Erityisovet 

1317 Tilaportaat 

1318 Erityiset tilajako-osat 

 

 TILAPINNAT 

1321 Lattioiden pintarakenteet 

Noudatetaan  

 SisäRYL 2013, kohta 11 Rakennusten ja rakennusosien purkaminen 
 SisäRYL 2013, kohta 12 Haitallisten aineiden purkaminen  
 RT 84-11166 Märkätilojen rakenteet 
 RT 84-11093 Asuntojen märkätilojen korjaus 
 RT 73-10616 Asunnon sähköasennukset 

1321.1 Huoneistojen pesuhuoneiden ja huoneistosaunojen lattiarakenteet 

Olevat lattiapinnoitteet puretaan tarvittaessa asbestipurkuna. Lattiabetoni sekä eristeet pu-
retaan myös. Eristykset uusitaan 2X50 mm uretaani ja tehdään uusi pintavalu. Lattiavaluun 
asennetaan lämmityskaapelit (SU). Ennen lattioiden pinnoittamista, urakoitsijan tulee var-
mistua kustannuksellaan lattioiden kosteuspitoisuudesta. Lattian suhteellisen kosteuden 
(RH) tulee olla alle valmistajan ilmoittaman raja-arvon ennen tasoite ja vedeneristystöitä. 
Alustan sekä ympäröivän ilman lämpötilan on oltava n. 20°C mittauksen aikana.  
 
Lattiakaadot tarkastetaan ja tehdään tarvittavat timanttihionnat kaatojen varmistamiseksi.  
 
Lattiat tasoitetaan soveltuvalla lattiatasoitteella tasoitevalmistajan, vedeneristysvalmistajan 
sekä kaapelitoimittajan ohjeet ja määräykset huomioiden. Märkätiloissa lattian kaltevuuden 
tulee olla vähintään 1:100 ja suihkun alueella vähintään 1:50 noin 0,5 m:n säteellä lattia-
kaivosta. 
 
Lattiatasoitteen puristuslujuusluokan on oltava vähintään C30, päästöluokka M1. Tasoite 
levitetään lastalla, linjarilla tai hiertimellä. Kuoppia, kohoumia ja isoja huokosia ei sallita, 
jotta saavutetaan riittävä vedeneristyksen kuivakalvopaksuus. Alustan on täytettävä Sisä-
RYL 2013:n tasaisuus- ja lujuusvaatimukset.  
 
Tasoitteissa ja vedeneristyksessä käytetään VTT-sertifioituja pintarakennejärjestelmiä yh-
teensopivuuden varmistamiseksi. 
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Lattiat vedeneristetään sertifioidulla yksikomponenttisella, siveltävällä vedeneristeellä. Kyl-
pyhuoneessa lattian vedeneristys nostetaan vähintään 100 mm:n korkeuteen seinälle.  
 
Vedenesitys käännetään märkätilakynnystä vasten ylös. Laatoitustyön jälkeen kynnyksen 
päälle asennetaan kiiltävä RST-kynnyspelti. Sauma tiivistetään saniteettisilikonilla. Huomi-
oitava esteettömyys huoneistoissa 5 ja 6. 
 
Saunassa lattian vedeneristys nostetaan vähintään 100 mm:n korkeuteen seinälle. Seinän 
alumiinipaperi teipataan alumiiniteipillä vedeneristeen päälle.  
 
Nurkissa ja läpivienneissä käytetään tuotevalmistajan määrittämiä kulmavahvikkeita, nau-
hoja, läpivienti kankaita ja mansetteja. Lattiakaivoissa vedeneriste tiivistetään kaivoon ki-
ristysrenkaalla.  
 

1321.2 Huoneistojen pesuhuoneiden ja huoneistosaunojen lattiapinnat 

Lattiapinnat laatoitetaan ja saumataan ARK-piirustuksen 4020/104 mukaan. 
Lattialaatta: LPC Minimal Dark Gray 10x10 matta + saumalaasti tummanharmaa. 
 

1321.3 Huoneistojen lattiarakenteet 

Oleva muovimatto poistetaan. Pinnat hiotaan puhtaalle betonipinnalle. Alustan tulee olla 
puhdas, kiinteä, pölytön sekä riittävän luja. Mahdolliset epäpuhtaudet, kuten sementtiliima, 
on poistettava esim. hiomalla ja imuroimalla. 
 
Ennen lattioiden pinnoittamista, lattioiden kosteuspitoisuudesta tulee varmistua. Alapohja-
rakenteet kuivatetaan tarvittaessa tilaajan toimesta.  Lattian suhteellisen kosteuden (RH) 
tulee olla alle valmistajan ilmoittaman raja-arvon ennen tasoite ja vedeneristystöitä. Alustan 
sekä ympäröivän ilman lämpötilan on oltava n. 20°C mittauksen aikana.  
 
Lattiat tasoitetaan soveltuvalla lattiatasoitteella tasoitevalmistajan ohjeet ja määräykset 
huomioiden.  
 
Lattiatasoitteen puristuslujuusluokan on oltava vähintään C30, päästöluokka M1. Tasoite 
levitetään lastalla, linjarilla tai hiertimellä. Kuoppia, kohoumia ja isoja huokosia ei sallita. 
Alustan on täytettävä SisäRYL 2013:n tasaisuus- ja lujuusvaatimukset.  
 

1322 Lattiapinnat 

Noudatetaan  

 SisäRYL 2013, kohta 541 Laatoitus sisärakenteissa 
 SisäRYL 2013, kohta 922 Rakennuksen sisäpuolinen vedeneristys 
 SisäRYL 2013, kohta 1041 Lattianpäällystystyö 
 SisäRYL 2013, kohta 1322 Lattiapinnat 
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1322.1 Huoneistojen lattiapinnat 

Lattiat pinnoitetaan lukkoponttivinyylilankuilla tuotevalmistajan ohjeiden mukaan.   
Vinyylilankkuvaihtoehdot: 

Pergo Grey Chalet Pine. 
Pergo Light-Grey Chalet Pine 
 

1323 Sisäkattorakenteet 

Noudatetaan  

 SisäRYL 2013 1323 Sisäkattorakenteet 
 SisäRYL 2013  1324 Sisäkattopinnat 
 SisäRYL 2013  74 Levyrakentaminen 
 SisäRYL 2013  743 Alakattotyö 
 jos vaadetta ei erikseen ole asetettu tulee kunkin rakennusosan täyttää 

vähintään luokan 2 vaatimukset, em. RYL kohtien työnosan taulukoissa 
 asennustyössä tulee aina noudattaa valmistajan ohjeita 
 SisäRYL 2013 75 Puupintarakentaminen 
 SisäRYL 2013, Taulukko 751:T4. Höylätystä puutavarasta tehtävien si-

säverhousten mittatarkkuusvaatimukset, luokkaa 2 
 Puupaneelien laatuluokat RT 21-10750. 

1323.1 Olevat kotelot ja verhokotelot 

Olevat kotelot avataan asennustöiden vaatimassa laajuudessa. Asennustöiden päätyttyä 
koteloinnit ennallistetaan. Kaikki verhokotelot puretaan pois. Purkujäljet korjataan yhte-
näiseksi kattopintojen kanssa ja kattopinnat maalataan kokonaisuudessaan tasoitusten jäl-
keen.  
 

1324 Sisäkattopinnat 

1324.1 Huoneistojen pesuhuoneen kattopinnat 

Nykyinen paneelikatto puretaan. Tarkastetaan alaslasketun katon runkorakenteet ja tarvit-
taessa korjataan. Uusi paneelikatto STP 14x95 valkolakattu kuusi.  
 

1324.2 Huoneistosaunojen kattopinnat 

Nykyinen paneelikatto puretaan. Tarkastetaan alaslasketun katon runkorakenteet ja tarvit-
taessa korjataan. Uusi paneelikatto STP 15x95 leppä. Käsittely 2X saunasuoja. 
  

1325 Seinien pintarakenteet 

Noudatetaan 

 SisäRYL 2013, kohta 11 Rakennusten ja rakennusosien purkaminen 
 SisäRYL 2013, kohta 12 Haitallisten aineiden purkaminen 
 SisäRYL 2013, kohta 1325 Seinien pintarakenteet 
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 RT 84-11166 Märkätilojen rakenteet 
 RT 84-11093 Asuntojen märkätilojen korjaus 
 RT 73-10616 Asunnon sähköasennukset 

1325.1 Huoneistojen pesuhuoneiden seinärakenteet  

Olevat pintarakenteet ja rikkoutuvat seinälevytykset pois. Tarkastetaan seinärunkojen ja 
eristysten kunto ja korjataan tarvittaessa yksikköhinnoilla.  
Asennetaan runkoon Tulppa märkätilalevy 20 mm. Kiinnitys Tulppa O-kiinnikkeillä valmis-
tajan ohjeen mukaan.  
 
Levyjen saumat ja kiinnikkeiden kohdat vedeneristetään sertifioidulla yksikomponenttisella 
siveltävällä vedeneristeellä. Kylpyhuoneissa seinän vedeneristys limitetään lattian vede-
neristyksen päälle vähintään 30…50 mm.  
 
Nurkissa ja läpivienneissä käytetään tuotevalmistajan määrittämiä kulmavahvikkeita, nau-
hoja, läpivienti kankaita ja mansetteja. Tulppalevyt vedeneristetään tuotevalmistajan oh-
jeita noudattaen.  
 

1325.2 Huoneistojen saunojen seinärakenteet 

Laattaylösnostot puretaan ja laattojen kiinnityslaasti hiotaan pois. Pinnat ylitasoitetaan so-
veltuvalla märkätilatasoitteella tasoitevalmistajan ja vedeneristysvalmistajan ohjeet ja mää-
räykset huomioiden.  
 
Lattian vedeneristys nostetaan vähintään 100 mm:n korkeuteen seinälle. Seinän alumii-
nipaperi teipataan alumiiniteipillä vedeneristeen päälle. Nurkissa ja läpivienneissä käyte-
tään tuotevalmistajan määrittämiä kulmavahvikkeita, nauhoja, läpivienti kankaita ja man-
setteja.  
Seinärakenteissa huomioitava lauderunkojen kannattimien kiinnitystuet. 

1326 Seinäpinnat 

Noudatetaan 

 MaalausRYL 2012 kohta 102 Tasoitus 
 MaalausRYL 2012 kohta 1032 Sisämaalaus 
 SisäRYL 2013, kohta 922 Rakennuksen sisäpuolinen vedeneristys 
 SisäRYL 2013, kohta541 Laatoitus sisärakenteissa 
 RT 33-11043 Sisäseinien ja –kattojen tasoitus 
 RT 29-10363 Rakennusmaalaus, rajaukset 
 RT 29-10363 Rakennusmaalaus, rajaukset 

1326.1 Huoneistojen pesuhuoneiden seinäpinnat 

Seinät laatoitetaan ja saumataan ARK piirustuksen 4020/104 mukaan.  
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1326.2 Huoneistosaunojen seinäpinnat 

Seinät paneloidaan. Paneeli 15X95 leppä. Käsittely 2X saunasuoja. Asennetaan selkätuki 
2X28X95 laudelauta leppä. Selkätuen korkeus määritetään rakennuspaikalla.  
Lauteet ja askelpenkki uusitaan. Pintamateriaali leppä 28X95. 

 TILAVARUSTEET 

Noudatetaan  

 SisäRYL 2013, kohta 1333 Varusteet. 
 SisäRYL 2013, kohta 112 Kiintokalustaminen 
 SisäRYL 2013, kohta 114 Vakiovarustaminen 
 RT 47-10369 kalustepinnoitteiden luokitus  
 Kiintokalusteiden asennus- ja sijoitustavoista on ohjeita mm. RT-

ohjekorteissa RT 93-10534, 94-10442, 94-10554 ja 96-10594 

1331 Vakiokiintokalusteet  

1331.1 Huoneistojen kalusteet pesuhuoneissa 

Kaikki vanhat kalusteet puretaan pois. Kaikki KPH-kaavioissa määritellyt kalusteet kuuluvat 
urakkaan valmiiksi pintakäsiteltyinä ja asennettuina. Kalusteiden mitat on varmistettava ra-
kennuspaikalla tehtävillä tarkemittauksilla. Mittauksissa huomioitava mm. patterit, valaisi-
met, hormit, alakatot, rasiat, kytkimet.  
 
Uudet kalusteet ARK suunnitelman mukaan. Peilikaapin hankinta RU. 
 

1331.2 Huoneistojen kalusteet 

Kaikki kalusteet uusitaan ARK suunnitelman mukaan. 
  

1331.3 Keittiökalusteet 

Vanhat keittiökalusteet puretaan pois. Uudet keittiökalusteet asennetaan ARK suunnitel-
man mukaan. 

1332 Varusteet 

Noudatetaan  
 SisäRYL 2013, kohta 1333 Varusteet. 

 
Kodinkoneet: 

 Liesi Electrolux EKC55551OW -keraaminen liesi, valkoinen 
 Apk Electrolux ESF5545LOW -astianpesukone, valkoinen 
 JK/PK Electrolux EN3453MOW jääkaappipakastin, valkoinen 
 Mikro Electrolux LMS2173EMW -mikroaaltouuni, valkoinen 
 PPK Electrolux EW6S6647C7 -pyykinpesukone 
Hankinta ja asennus RU. 
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1333 Tilaopasteet 

1334 Erityiset tilavarusteet 

 MUUT TILAOSAT 

1341 Hoitotasot ja kulkurakenteet 

1342 Tulisijat ja savuhormit 

1343 Muut erityiset tilaosat 

1344 Hormit, kanavat ja läpiviennit 

 TILAELEMENTIT 

1351 Kylpyhuone-elementit 

1352 Kylmähuone-elementit 

1353 Saunaelementit 

1354 Talotekniikan tilaelementit 

1355 Hormielementit 

1356 Erityiset tilaelementit 

 

2 TEKNIIKKAOSAT 

 PUTKIOSAT 

Kts. LVI-työselostus. 
 

 ILMANVAIHTO-OSAT 

Kts. LVI työselostus. 
 

 SÄHKÖOSAT 

Kts. sähkötyöselitys.  
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 TIEDONSIIRTO-OSAT 

 LAITEOSAT 

 SIIRTOLAITTEET 

2511 Hissit 

2512 Kuljettimet 

2513 Erityiset siirtolaitteet 

 TILALAITTEET 

2521 Keittiölaitteet 

2522 Pesulalaitteet 

2523 Väestösuojalaitteet 

2524 Allaslaitteet 

2525 Erityiset tilalaitteet 

 
 
 

 
Savonlinnassa 11.9.2020 
 
 
Rakennuskonsultointi K- Suunnittelu Oy  
 

 
Leo Palsa RI AMK 


