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Turun ammattikorkeakoulu, Puolalan koulun väistötilat 

1 REVISIO 

Revisio 
 

Muutos pvm Muuttanut 

A Kappaleen 4.2.3 Tavoitetasot muutettu 
luokasta 1 luokkaan 2 

7.1.2020 Jussi Aromaa 

 

Muutokset on esitetty kursiivilla 

2 YLEISTIEDOT 

 

2.1 Työn tilaaja 

Turun kaupunki, Tilapalvelukeskus 
Soile Viiri 
Ylläpitopäällikkö 
soile.viiri@turku.fi  

 
2.2 Kohde 

Turun ammattikorkeakoulu 
Puolalan koulun väistötilat 
Sepänkatu 2 
20700 Turku 
 
Asiakkaan viite: 
AP00329.16048 - Ilmavuodot, selvittäminen ja suunnittelu  

 
2.3 Suunnittelijat 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Rakennusterveys- ja sisäilmastopalvelut 

Jussi Aromaa, ins. amk 
040 1695 126 
jussi.aromaa@fcg.fi 
 

 
3 SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT 

3.1 Lähtötilanne ja havaitut ongelmat 

Rakennuksessa on syksyllä 2019 suoritettu FCG Suunnittelu- ja tekniikka Oy:n toi-
mesta merkkiainekokeita, joilla tutkittiin välipohjarakenteiden ilmatiiveyttä. Raken-
nukseen on aiemmin teetetty kosteusteknisiä kuntotutkimuksia, joissa on havattu 
mikrobikasvustoja välipohjarakenteissa. Merkkiainekokeissa havaittiin ilmavuotoja 
välipohjarakenteista sisäilmaan.  
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”Ympäristöterveydelle on tehty toimenpidepyyntö, jossa vaaditaan Puolalan koulun 
väistötiloina osoitteessa Sepänkatu 2 sijaitsevien tilojen asettamista käyttökieltoon. Tu-
run kaupungin ympäristöterveys arvioi, että tämän hetkisten tietojen perusteella tiloja 
ei esitetä asetettavaksi käyttökieltoon. Tilannetta tulee seurata jatkuvasti. Kohdetta 
koskien on saatu marraskuussa osatutkimustuloksia, joiden perusteella, on syytä an-
taa kiinteistönomistajalle määräys ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin terveyshaitan sel-
vittämiseksi ja poistamiseksi.”  

Toimenpiteet pitää olla suoritettuna 1.1.2020 mennessä. 

 

3.2 Käytössä olleet lähtötiedot 

 2019-12-5_Sepänkatu2_raportti ilmavuotojen selvityksestä, FCG 
 Terveydensuojelulain mukainen toimenpidepyyntö ja määräys, Turun rakennus- ja 

lupalautakunta, 5.12.2019 
 Sepänkatu 2 tutkimussuunnitelma, Insinööritoimisto Kiinteistöasiantuntijat Oy, 

10.10.2019 
 Sepänkatu 2 sisäilman asbestipitoisuuden tutkimus, AsBestMen Oy, 22.9.2019 
 Sepänkatu 2 loppuraportti, A-Kiinteistöcontrol Oy, 16.9.2019 
 Yhteistyökokouksen muistio 12.9.2019 
 Ympäristöterveyden lausunto Sepänkadun koulurakennuksen käytöstä 7.8.2019 
 Turun ympäristöterveydenhuollon lausunto 7.8.2019 (pdf) 
 Mikrobinäytteet 29.5.-18.6.2019 ja VOC-ilmanäyte 7.6.2019, päivitys 12.8.2019, 

Raksystems Insinööritoimisto Oy, 2.7. / päivitetty 12.8.2019 
 Materiaali- ja VOC-ilmanäytteiden perusteella suoritettavat korjaustyöt, päivitys 

6.8.2019 
 Mikrobinäytteet ja VOC, kontrollimittaukset 2.7.2019 
 VOC- ja mikrobi-ilmanäytteet 28.6.2019 
 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sisäilmakysely Puolalan koulussa 
 Yhteistyökokouksen muistio 9.5.2019 
 Sisäilmatiedote 23.5.2019 
 Yhteistyökokouksen muistio 7.3.2019 
 Sepänkatu 2, VOC 10.11.2018 
 Yhteistyökokouksen muistio 8.11.2018 
 Yhteistyökokouksen muistio 6.9.2018 
 Loppuraportti, Sepänkatu 2 
 Valvontaraportti Sepänkatu, 31.5.2018 
 Sepänkadun ilmanvaihtoselvitys 31.5.2018 
 Sepänkadun infotilaisuus 24.5.2018, videotaltiointi 
 VOC-tulokset 22.5.2018  
 Ilmanäytteiden asbestikuitulaskelmat, Sepänkatu 2, 4.4.–25.5.2018 
 Ilmanäytteet, Sepänkatu 2, 18.4.2018  
 Sepänkatu 2, ilmanäytteiden testausseloste 17.4.2018  
 Sisäilmastoselvitys, Sepänkatu 2, 17.4.2018  
 Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimusraportti, Sepänkatu 2, 15.4.2018  
 Kuntoarvio Sepänkatu 2, 17.4.2015  
 Sivistystoimialan sisäilmatyöryhmän pöytäkirjat Sepänkadulta 2017-2018 (pdf) 
 Tilapalvelukeskuksen koulu- ja päiväkotikiinteistöihin liittyvät raportit 
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3.3 Korjaussuunnittelun tarkoitus ja tavoitteet 

Turun kaupungin omistaman Turun ammattikorkeakoulun Puolalan koulun väistöti-
loina toimiviin osiin on laadittu korjaussuunnitelmat Turun kaupungin toimeksian-
nosta. Tässä korjaustyöselostuksessa ja siihen liittyvissä muissa suunnitelmissa 
esitetään tarvittavat korjaustoimet koulun laajennusosassa havaittujen sisäilmaon-
gelmien ja niiden syiksi arvioitujen kosteusvaurioiden sekä muiden tiedossa olevien 
ongelmien korjaamiseksi.  
 
Koulukiinteistö toimii väistötilana kesään 2020 asti, jonka jälkeen kiinteistö myy-
dään. Akuuttien korjausten suunniteltu käyttöikä on 1 vuosi. 

Valittu korjaustapa perustuu käytössä olleisiin asiakirjoihin ja tehtyihin tutkimuk-
siin, tilaajan kanssa 10.12.2019 pidettyyn palaveriin sekä samana päivänä kohde-
käynnillä tehtyihin havaintoihin. Korjaustapa perustuu pääosin välipohjien ilmatii-
veyden parantamiseen, vaurioiden kapseloimiseen sekä ilmanvaihdon tasapaino-
tukseen ja säätöön. Tiivistyksillä ja alipaineiden minimoimisella pyritään vähentä-
mään oleellisesti rakenteiden läpivientien ja rakenneliittymien kautta kulkeutuvia 
ilmavirtauksia ja niiden mukaan kuljettamia epäpuhtauksia ja edelleen epäpuhtauk-
sien sisäilmaa heikentävää vaikutusta välipohjien osalta. Osassa tiloista pyritään 
estämään öljyhiilivetyjen kulkeutuminen ylempiin tiloihin alipaineistamalla kellari-
kerroksen tiloja verrattuna ylempiin kerroksiin. 

Huomioitavia asioita: 

o Suunnitelmissa esitetyillä toimenpiteillä ei poisteta vaurioitunutta materiaalia ra-
kenteesta, vaan pyritään estämään sen sisäilmanlaatua heikentävät vaikutus ke-
vätlukukauden 2020 ajaksi. 
 

o Toimenpiteet on valittu niin, että pystytään minimoimaan purkutyöt ja niistä 
muodostuva pöly. Samalla minimoidaan toimenpiteet, jotka koskisivat osittain 
haitta-ainepitoisia pintamateriaaleja. Purkamisen minimointi säästää myös 
urakka-aikaa ja kustannuksia. 

 
o Esitetyillä toimenpiteillä ei pystytä estämään kaikkia rakenteiden liittymien 

kautta olevia ilmayhteyksiä, mutta esitetyt toimenpiteet parantavat olosuhteita 
huomattavasti. Esimerkiksi osittain puurakenteisten välipohjien alapintaa ei pys-
tytä tiivistämään. Puurakenteisten välipohjien yläpinnan liittymien ja läpivientien 
tiivistämisellä ja ilmanvaihdon tasapainotuksella minimoidaan kuitenkin välipoh-
jan läpi / kautta kulkevia ilmavirtoja. 

 
o Kellaritilojen osalta hyödynnetään alipaineistusta, jolla estetään epäpuhtauksien 

kulkeutumista ilmavirtojen mukana väistötilakäytössä oleviin tiloihin. 
 

o Edellä kuvatuissa toimenpiteissä vaurioitunut materiaali jää rakenteeseen ja 
muodostaa riskin, jota pyritään hallitsemaan suunnitelmissa esitetyillä ratkai-
suilla sekä tiivistyskorjauksien hyvällä laadunvalvonnalla merkkiainatutkimusten 
avulla. 
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3.4 Korjaussuunnittelun rajaus 

Tämä korjaustyöselostus koskee vuonna tilaajalta saadun tiedon mukaan vain väis-
tötilakäytössä olevien tilojen sisäilman laadun parantamista rakenteita tiivistä-
mällä, vaurioita kapseloimalla sekä ilmanvaihtoa säätämällä ja tasapainottamalla.    

3.5 Suunnitelmat 

Korjaussuunnitelmat ovat piirustusluettelon mukaisesti. 

3.6 Yleistä hankkeesta 

Rakennustyöselostus liittyy asiakirjoissa mainittuihin rakennepiirustuksiin.  

Ennen rakennustöiden aloitusta rakennuspaikalla pidetään katselmus, jossa käsi-
tellään mm. työmaan aitaus, varastointipaikkoja ja vaarallisten aineiden säilytystä. 
Myös rakennusalueet käydään läpi. Katselmukseen osallistuu urakoitsijan ja raken-
nuttajan lisäksi suunnittelija. Jos rakennusvalvonta edellyttää. 

Pölynhallintaan on kiinnitetty huomioita suunnitteluratkaisujen yhteydessä, jossa 
on minimoitu kaikki purkutyöt. Korjaustyöt tehdään olemassa olevien materiaalien 
pintoihin pölyämättömillä menetelmillä. Pölyn leviämistä estetään tarvittaessa pai-
kallisesti kohdepoistolla. Koska purkutöitä ei tehdä, ei tarvita haitta-ainepurkua tai 
sen huomioimista tiivistyskorjausten yhteydessä. Haitta-ainepitoiset rakennusma-
teriaalit ovat kyllä selvillä ja ne on selvitetty haitta-ainekartoituksessa. Työssä ei 
suoriteta korjauksia, jotka vaatisivat kosteudenhallintasuunnitelmaa. 

Rakentamisessa noudatetaan rakentamisen yleisiä laatuvaatimuksia, RYL:n voi-
massa olevia vähimmäisvaatimuksia, ellei suunnitelmissa edellytetä parempaa ta-
soa. 

Jos töiden aikana päädytään tilanteeseen, jossa pitää suorittaa haitta-ainepurkua, 
urakoitsija huolehtii työmaan yleisestä turvallisuudesta ja purkutöiden turvallisuu-
desta. 

Asbestipurkutyössä tulee noudattaa Valtioneuvoston asetusta asbestityön turvalli-
suudesta (VNa 798/2015). 

Korjaussuunnittelu ja työselostus eivät sisällä LVIA –töitä. 

Rakennustyön yhteydessä tulee kiinnittää erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin: 

 Urakoitsija huolehtii, että hänen käyttämänsä rakennustuotteet ovat joko Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston rakennustuoteasetuksen EU nro 305/2011 mukai-
sesti CE -merkittyjä tai siltä osin, kun tuotteiden ei tarvitse olla CE -merkittyjä, 
tuotteet ovat tuotehyväksyntälain rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä 
21.12.2012/954 ja vastaavan asetuksen mukaisesti hyväksyttyjä. 

 Kaikki rakennustarvikkeet ja keskeneräiset työvaiheet suojataan kosteudelta. 

 Kaikki rakennustarvikkeet ja keskeneräiset työvaiheet suojataan pölyltä tai pöly 
on oltava siivottavissa kaikkialta rakenteista ja pinnoilta ennen rakenteiden lait-
tamista umpeen. Rakenteiden sisään ei saa jäädä pölyä. 
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 Tarvittaessa korjausvaiheen työt, sahaukset, jyrsinnät, tasoitteiden sekoitukset, 
kiinnitysten poraukset, sekä muut pölyävät työt tehdään kohdepoistolla varuste-
tuilla työkalulla, tai erillisessä osastoidussa tilassa, josta ilma poistetaan ulos.  

 Tarvittaessa rakenteiden kosteuspitoisuudet mitataan porareikä- tai näytepala-
menetelmällä ennen uusien pintamateriaalien asennusta ja kuivataan tarvittaessa 
vähintään materiaalivalmistajan määrittelemän kosteuspitoisuuden mukaisiksi. 

 Kaikki rakennuksessa käytettävät pintamateriaalit ja sisäpuoliset rakennustarvik-
keet ovat M1-luokiteltuja (SIL 2018). 

 Korjauksen jälkeen kaikki pinnat siivotaan ja kiintokalusteet puhdistetaan. 

 Tarvittaessa ilmanvaihtojärjestelmä suojataan työn ajaksi ja puhdistetaan mikäli 
siihen joutuu rakennuspölyä. Urakoitsija vastaa suojaustyön onnistumisesta. 

 Mikäli urakoitsija haluaa käyttää muita kuin työselostuksessa mainittuja materi-
aaleja, on materiaalien vastaavuuden osoitusvelvollisuus urakoitsijalla ja materi-
aalit on esitettävä testituloksineen sekä ominaisuuksineen rakennuttajan ja suun-
nittelijan hyväksyttäviksi. 

4 KORJAUSTYÖ 

 

4.1 Yleistä 

Korjaustyöt toteutetaan piirustusluetteloon merkittyjen suunnitelmien mukaisesti. Pii-
rustukset ja työselitykset täydentävät toisiaan ja muodostavat yhden kokonaisuuden. 
Mikäli niissä on ristiriitaisuuksia, tulee urakoitsijan varmistaa noudatettava tulkinta ti-
laajalta tai suunnittelijoilta. Jos asiakirjoista puuttuu työn suorituksen määrittely jon-
kin osasuorituksen kohdalta, noudatetaan rakentamisessa yleisesti vastaavissa yh-
teyksissä käytettävää hyvää rakennus- ja työtapaa. Kaikki rakennuksessa käytettävät 
pintamateriaalit ja sisäpuoliset rakennustarvikkeet ovat M1-luokiteltuja (SIL 2018). 

Kaikki rakennustarvikkeet ja keskeneräiset työvaiheet suojataan pölyltä tai pöly on 
oltava siivottavissa kaikkialta rakenteista ja pinnoilta ennen rakenteiden laittamista 
umpeen. Ilmanvaihtojärjestelmä suojataan työn ajaksi ja puhdistetaan mikäli siihen 
joutuu rakennuspölyä. Urakoitsija vastaa suojaustyön onnistumisesta. 

Korjauksen jälkeen kaikki pinnat siivotaan ja kiintokalusteet puhdistetaan huolellisesti 
TTL:n ohjeen ”Ohje siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen kosteus- ja homevau-
riokorjausten jälkeen” mukaisesti. 

Mikäli urakoitsija haluaa käyttää muita kuin työselostuksessa ja suunnitelmissa mai-
nittuja materiaaleja, on materiaalien vastaavuuden osoitusvelvollisuus urakoitsijalla ja 
materiaalit on toimitettava testituloksineen sekä ominaisuuksineen rakennuttajan ja 
suunnittelijan hyväksyttäviksi. 

Materiaalien varastoinnissa ja työmenetelmissä on noudatettava materiaalitoimitta-
jan kirjallisia ohjeita. Mikäli ohjeet ovat ristiriidassa tämän työselostuksen kanssa, on 
urakoitsijan ilmoitettava viipymättä asiasta suunnittelijalle. 

Koulun tiloissa on havaittu kreosootin hajua, joka on todennäköisesti peräisin välipoh-
jassa olevasta rakennusmateriaalista. Kellarin moottorilabran edustalla käytävässä ja 
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edelleen käytävään yhteydessä olevissa yksittäisissä tiloissa on havaittu polttoaineen 
hajua. Vanhan osan välipohjarakenteissa on olkieristeitä, joissa on havaittu mikrobi-
vaurioita. Mikrobivaurioita havaittiin myös joidenkin lattianpäällysteiden alla tasoit-
teessa ja liimassa. Lisäksi muutamassa luokkatilassa on havaittu korkeista TVOC-pi-
toisuuksia otetuissa bulk-näytteissä. Sisäilmassa on havaittu teollisia mineraalikuituja 
toimenpiderajan ylittäviä pitoisuuksia. Suunnitelmissa esitetyillä toimenpiteillä ei pois-
teta vaurioitunutta materiaalia rakenteesta, vaan pyritään estämään sen sisäilmanlaa-
tua heikentävät vaikutus kevätlukukauden 2020 ajaksi.  

 
4.1.1 Kellarin öljyhiilivedyt:  

Kellaritilojen osalta hyödynnetään alipaineistusta, jolla estetään epäpuhtauksien kul-
keutumista ilmavirtojen mukana väistötilakäytössä oleviin tiloihin. Alipaine pyritään 
säätämään 5…10 Pa alipaineiseksi ylempiin ja viereisiin tiloihin verrattuna. 
 
Moottorilabrassa havaittu epätiivis tuloilmakanava paikataan, ettei öljyhiilivetyjä se-
koitu tuloilmaan ja kulkeudu käytössä oleviin opetustiloihin. 

 

4.1.2 Välipohjarakenteiden mikrobit sekä kreosootin haju 

Korjaustapa perustuu pääosin välipohjien ilmatiiveyden parantamiseen, vaurioiden 
kapseloimiseen sekä ilmanvaihdon tasapainotukseen ja säätöön. Tiivistyksillä ja ali-
paineiden minimoimisella pyritään vähentämään oleellisesti rakenteiden läpivien-
tien ja rakenneliittymien kautta kulkeutuvia ilmavirtauksia ja niiden mukaan kuljet-
tamia epäpuhtauksia ja edelleen epäpuhtauksien sisäilmaa heikentävää vaikutusta 
välipohjien osalta.  

Esitetyillä toimenpiteillä ei pystytä estämään kaikkia rakenteiden liittymien kautta 
olevia ilmayhteyksiä, mutta esitetyt toimenpiteet parantavat olosuhteita huomat-
tavasti. Esimerkiksi osittain puurakenteisten välipohjien alapintaa ei pystytä tiivis-
tämään. Puurakenteisten välipohjien yläpinnan liittymien ja läpivientien tiivistämi-
sellä ja ilmanvaihdon tasapainotuksella minimoidaan kuitenkin välipohjan läpi / 
kautta kulkevia ilmavirtoja. 
 
Toimenpiteet on valittu niin, että pystytään minimoimaan purkutyöt ja niistä muo-
dostuva pöly. Samalla minimoidaan toimenpiteet, jotka koskisivat osittain haitta-
ainepitoisia pintamateriaaleja. Purkamisen minimointi säästää myös urakka-aikaa 
ja kustannuksia. 
 
Edellä kuvatuissa toimenpiteissä vaurioitunut materiaali jää rakenteeseen ja muo-
dostaa riskin, jota pyritään hallitsemaan suunnitelmissa esitetyillä ratkaisuilla 
sekä tiivistyskorjauksien hyvällä laadunvalvonnalla merkkiainatutkimusten avulla. 

 

Mikrobikorjausten toimenpiteet: 
 

o Lattioiden ja seinien liitoksen sekä välipohjan läpivientin ilmatiiveyttä paranne-
taan TKR-menetelmällä tiivistämällä liitos lattianpäällysteen päältä jalkalista yli 
seinäpinnalle. Kynnysten alapuoliset laatan saumat sekä läpiviennit tiivistetään 
vastaavasti tarkemmin tiivistysdetaljien mukaan. Ennen tiivistystä käsiteltävät 
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pinnat puhdistetaan vahasta ja pyyhitään asetonilla. Tiivistyksen ilmatiiveys tut-
kitaan merkkiainekokeilla, jonka ajaksi tila alipaineistetaan (-15 Pa). Tiiveyttä 
parannetaan, jos vuotokohtia havaitaan. Tiivistykset esitetty tarkemmin tiivis-
tysdetaljeissa. 
 

o Tiivistyskorjauksen jälkeen säädetään ja tasapainotetaan ilmanvaihto ilmanvaih-
toasiantuntijan ohjeistuksen mukaan tavoitetasona 0…-2 Pa. Ilmanvaihdon tasa-
painotuksella ja säädöllä minimoidaan korvausilman tarve ja painesuhteiden ai-
heuttamat ilmavirtaukset rakenteiden läpi. 

 
o Luokkatilassa 137 on sisäkattoverhouksena lastulevytys, jossa on havaittu viite 

mikrobivauriosta. Luokan katto rajoittuu yläpohjaan. Lähtökohtaisesti vaurioitu-
neet lastulevyt vaihdetaan paikallisesti uusiin valkoiseksi maalattuihin rakennus-
levyihin kuntotutkimuksessa määritellyn laajuuden mukaisesti.  

 
o Tiloissa 105, 116, 207 on havaittu vaurio lattian liimassa / tasoitteessa. Lattian 

pintamateriaalista tai sen tiiveydestä ei ole tietoa. Lattiapinnan ilmatiiveyttä pa-
rannetaan asentamalla julkisentilan muovimatto olemassa olevan lattianpäällys-
teen pintaan. Mattosaumat hitsataan tiiviiksi. Uuden maton ja seinien liitos sekä 
läpiviennit tiivistetään TKR-menetelmällä. Näillä toimenpiteillä kapseloidaan mik-
robivauriot rakenteeseen. 

 
o Käsityöluokan lattian halkeamat voidaan tiivistää injektoimalla tai pinnoittamalla 

koko laittia ja estää näin maaperän ilmayhteys. Maaperässä on luonnostaan suu-
ria määriä mikrobeja ja näillä voi olla sisäilmalaatua heikentävä vaikutus. Hal-
keamien lisäksi lattian kaivo peitetään tiiviillä teräslevyllä ja saumat käsitellään 
TKR-menetelmällä. Tiivistyksen ilmatiiveys tutkitaan merkkiainekokeilla, jonka 
ajaksi tila alipaineistetaan (-15 Pa). Tiiveyttä parannetaan, jos vuotokohtia ha-
vaitaan. Tiivistykset esitetty tarkemmin tiivistysdetaljeissa. 

 

4.1.3 Välipohjien VOC-korjaukset:  

Tiloissa 119, 201, 201A sekä 301 A on tutkimusten mukaan korkeita TVOC pitoi-
suuksia bulk-näytteissä. Arvot ylittävät toimenpiderajan. Lattian pintamateriaa-
lista tai sen tiiveydestä ei ole tietoa. Lattiapinnan ilmatiiveyttä parannetaan 
asentamalla julkisentilan muovimatto olemassa olevan lattianpäällysteen pin-
taan. Mattosaumat hitsataan tiiviiksi. Uuden maton ja seinien liitos sekä läpi-
viennit tiivistetään TKR-menetelmällä. Näillä toimenpiteillä kapseloidaan mikrobi-
vauriot rakenteeseen. Tiivistyksen ilmatiiveys tutkitaan merkkiainekokeilla, 
jonka ajaksi tila alipaineistetaan (-15 Pa). Tiiveyttä parannetaan, jos vuotokohtia 
havaitaan. Tiivistykset esitetty tarkemmin tiivistysdetaljeissa. 
 
 

4.1.4 Kuitujen poisto ja siivous:  

Rakennuksessa on aiemmissa tutkimuksissa havaittu toimenpiderajan ylittäviä 
pitoisuuksia teollisia mineraalikuituja. Tilaajalta saadun tiedon mukaan tilaaja on 
poistattanut kuitulähteet aiemmissa korjaustöissä. Edellä kuvattujen korjaustoi-
menpiteiden jälkeen suoritetaan kuitusiivous / loppusiivous kaikissa väistötila-
käytössä olevissa tiloissa.  
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4.2 Suojaustyöt, urakka-alueen pölynhallinta ja alipaineistus 

Jos jossakin tiloissa on tarpeen suorittaa purkutöitä, ennen purkutöitä ilmanvaihto-
kanavien päätelaitteet peitetään muovikalvolla ja teipataan tiiviisti. Paikoilleen jää-
vät kalusteet tai laitteet suojataan tarvittaessa tiiviisti muovikalvolla.   

Kulku purkualueelle järjestetään siten, että pöly ei haitallisesti leviä rakennuksen 
valmiiksi rakennettuihin, jo siivottuihin osiin tai urakka-alueen ulkopuolelle rajau-
tuviin sisätiloihin. Kulkualueiden pölynhallinta hoidetaan lattiasuojauksin, kohde-
alueen osastoinneilla ja alipaineistuksella sekä toimivalla logistiikalla. Tarvittaessa 
alipaineistetaan tilakohtaisesti ja eristetään käytössä olevista tiloista. Lisäksi 
urakka-alueeseen johtavalle käytävälle (uloimpaan osaan) rakennetaan tarra-
matoin varustettu kammio, asbestipurkutyön omaisesti. 

Mikäli rakennustarvikkeita joudutaan kuljettamaan sellaisten alueiden läpi, jossa 
mikrobivaurioihin liittyvät purkutyöt ovat käynnissä, jo korjatuille tai siivotuille alu-
eille, pitää materiaalit säilyttää alkuperäisissä pakkauksissaan tai suojata pölyltä 
esimerkiksi muovikelmulla tms. Kun tarvikkeet on tuotu nk. puhtaaseen tilaan, nii-
den suojaukset puretaan välittömästi ja säilötään esim. kannelliseen roska-astiaan 
pölyn leviämisen estämiseksi.   

Purkualue eristetään ja alipaineistetaan muuhun rakennukseen nähden HEPA -suo-
dattimilla varustetuilla puhaltimilla pölyn leviämisen estämiseksi. Osastoimalla var-
mistetaan myös puhtaat olosuhteet puhtausluokan P1 ilmanvaihdon asennustöille.  
Paine-ero osastoidun tilan ja sen ympäröivien tilojen välillä on oltava jatkuvasti n. 
10 Pascalia. Alipaineistetut osastot varustetaan etäluettavalla, hälyttävällä ja log-
gaavalla paine-eromittarilla. Osastointi ja alipaineistus pidetään voimassa jatku-
vasti vuorokauden ympäri purkutöiden aloittamisesta loppusiivouksen lopettami-
seen asti. Suodattimet tarkistetaan säännöllisesti ja vaihdetaan tarvittaessa laite-
valmistajan ohjeiden mukaisesti. Purkualueen tilaan on järjestettävä korvausilmaa 
hallitusti tuloilma-aukkojen kautta. Poistoilma johdetaan suoraan ulos esimerkiksi 
ikkunasta tai ovesta. Lisäksi purettaessa käytetään korkeapaineista kohdepoistoa, 
jonka imu kohdistetaan purkukohtaan ja kohdepoistolla varustettuja työstökoneita 
(jyrsimet, hiomakoneet, yms.).   

Työntekijät suojautuvat pölyltä kertakäyttösuojahaalarein, vähintään P3-luokan 
hengityssuojaimin, (suositellaan käytettäväksi moottoroitua, A2/P3-suodattimella 
varustettua ylipainemaskia) ja suojakäsinein.  

Purkutöiden jälkeen alueet siivotaan purkujätteestä ja pinnat imuroidaan. Raken-
taminen aloitetaan vasta alueen siivoamisen jälkeen. 

Purkutöissä, osastoinnissa, sulkutilojen toteutuksissa, alipaineistuksessa ja suojau-
tumisessa noudatetaan ohjekortteja Ratu 82-0383 ja RT 18-11248. 

 

4.2.1 Puhtaudenhallinta ja puhtausluokka P1 

Koko hankkeen ajan puhtauden hallinnassa noudatetaan P1 –puhtaustason vaati-
muksia. Sisäpuolisen puhtaustason tulee olla koko rakennustyömaan ajan P1 puh-
taustason vaatimukset täyttävä. Sisäpuolista puhtaustasoa tulee nostaa koko ajan 
rakennustyömaan edetessä, siten että haluttu puhtaustason vaatimukset saavute-
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taan aina kunkin urakan osa-alueen valmistuessa ja koko urakassa viimeistään lop-
pusiivouksessa. Urakka-alueen ulkopuolisissa tiloissa ei saa esiintyä urakasta ai-
heutuvaa pölyä.  

Pääurakoitsija kouluttaa ja perehdyttää ennen töiden aloittamista kaikki työnteki-
jänsä sekä aliurakoitsijat ja heidän kaikki työntekijänsä P1 puhtausluokan toimin-
taperiaatteisiin ja mitä käytäntöjä se vaatii työmaalla. Kesken rakennusurakan tu-
levat uudet työntekijät on myös koulutettava ja perehdytettävä P1 puhtausluokan 
toimintaperiaatteisiin ja työmaakäytäntöihin ennen kuin he aloittava työt koh-
teessa. Perehdytyksestä vastaa pääurakoitsija. 

Siivouksen laatua ja työmaan yleistä järjestystä seurataan säännöllisin laatukier-
roksin sisävalmistusvaiheen aikana rakennuksen luovutukseen saakka. Laadunvar-
mistusta suorittaa valvoja tai muu rakennuttajan edustaja/valtuuttama henkilö. 

Puhtaudenhallintasuunnitelmassa otetaan huomioon tämän asiakirjan ja muiden 
urakka- asiakirjojen sekä Sisäilmastoluokitus 2008 – asiakirjan ohjeet, Terveen ta-
lon toteutuksen kriteerit ja VNa 205/2009 asettamat määräykset sekä kuvataan 
vähintään seuraava asiat:  

 Pölyävät työvaiheet / puhtaita olosuhteita edellyttävät työvaiheet  

 Työvaiheen ajoitus  

 Työmenetelmät ja työvälineet/laitteet  

 Pölyn vähentäminen ja leviämisen estäminen  

 Työmaan osastoinnin ja alipaineistuksen järjestäminen  

 Käytettävät suojaukset, suojaimet  

 Kalusteiden ja asennuksien suojaaminen  

 P1 vaiheeseen valmistavat toimenpiteet  

 Työskentely P1 vaiheessa, erityispiirteet ja vaatimukset  

 

Työmaan aluesuunnitelmassa tulee esittää kosteuden- ja puhtaudenhallinnan suh-
teen vähintään seuraavat asiat:  

 Jäteastioiden sijoitus  

 Työvälineiden- ja materiaalien varastointi  

 Työmaaliikenne tupakointipaikka 

 

Puhtauden arvioinnissa tarkastetaan jokaisesta tilasta silmämääräisesti, että pin-
noilla ei ole näkyvää likaa, kuten roskia, irtolikaa, kiinnittyvää likaa tai tahroja.  

 

4.3 Urakka-alueen siivous ja loppusiivous 

Tavallisen siivouksen jälkeen suoritetaan työalueella homepölysiivous. Toimenpide 
tehdään kunkin urakassa olevan jaetun osakokonaisuuden valmistumisen jälkeen 
ja koko urakassa loppusiivouksena. Osastoidun alueen työvaiheiden valmistuttua, 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Korjaustyöselostus, REVI-
SIO A 7.1.2020 

11 (19) 

   
17.12.2019   
   

 
 
 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Hatanpäänkatu 1, 33900 Tampere 
Puh. 010 4090, fax 010 409 6730, www.fcg.fi 

 

 
Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 
 

tehdään alueelle P1-luokan siivous, sisältäen IV-kanavien puhtauden tarkastuksen. 
IV-kanavien puhdistus tarvittaessa. Puhtausluokan P1 vaatimusten täyttyminen tu-
lee huomioida myös purkutyön jälkeisessä siivouksessa niin, ettei rakenteisiin jää 
homepölyä ennen kuin ne laitetaan umpeen.  Käyttäjät voivat palata tiloihin vasta 
hyväksytyn P1-luokan puhtaustarkastuksen jälkeen. Kun rakennuksessa on tiloja, 
joihin on julistettu P1-puhtausluokka, tulee näiden tilojen puhtausluokkaa ylläpitää 
luovutukseen asti, jottei ilmanvaihtoon pääse toimintakokeiden ja säätöjen aikana 
kulkeutumaan rakennuspölyä tai muita epäpuhtauksia. Tiloissa suoritetaan tarvit-
taessa ylläpitosiivousta päivittäin. 

Siivoaja toimittaa pääurakoitsijalle selvityksen käytettävistä työvälineistä sekä sii-
vousaineista, joita loppusiivouksessa käytetään, jotta niiden soveltuvuus siivotta-
ville pinnoille voidaan todentaa. Siivousaineiden tulee olla mahdollisimman vähän 
kemikaaleja pinnoille jättäviä. Siivousaineet suunnitellaan etukäteen ja hyväksyte-
tään rakennusterveysasiantuntijalla. Kaikki siivouksessa käytetyt tuotteet tulee olla 
käyttökohteelle sopivia ja M1-luokiteltuja ja puhdistusaineiden käytössä tulee nou-
dattaa tuotevalmistajan ohjeita. 

Loppusiivous tulee vastata P1-luokan puhtaustasoa kaikilta vaadituilta osiltaan. Ho-
mepölysiivous suoritetaan Työterveyslaitoksen Siivous ja irtaimiston puhdistus kos-
teus-ja homevauriokorjausten jälkeen –ohjeita noudattaen. Tavoitteena on ennal-
taehkäistä valmiiden pintojen likaantuminen sekä estää purkamisen ja rakentami-
sen aikaisen pölyn ja lian jääminen rakennukseen näkyville ja ei-näkyville pinnoille 
(esim. alakatot ja kuilut). Tavoitteena on myös, että uudet/olemassa olevat IV-
kanavat ja IV-koneet ovat asennustyön valmistuttua niin puhtaat, ettei kana-
vanuohousta ja IV-koneiden puhdistamista tarvitse tehdä. (Huomioitava asennus-
töiden ajankohta ja kanavapääte-elinten tiivis suojaus). 

Imurointi suoritetaan harjasuulakkeella varustetulla korkeapaineimurilla. Imurit on 
varustettu HEPA-suodattimin tai vastaavalla suodatustasolla tai poistoilma on kar-
keasuodatuksen jälkeen ohjattava ulos vaarattomaan paikkaan, josta se ei voi kul-
keutua työntekijöiden, kiinteistön käyttäjien tai ohikulkijoiden hengitysvyöhyk-
keelle.  

Rakennuttajan edustaja, esim. valvoja, varmistaa siivoustyön onnistumisen ura-
koitsijan kutsumalla tarkastuskäynnillä. 

Siivouksen periaatteellinen toteutus: 

- Pintojen puhdistus ylhäältä alaspäin suojausten poiston jälkeen 

- Siivous käsittää katto-, seinä-, kaluste-, lattiapintojen ja alakattolevyjen 
(mukaan lukien kannakkeet) sekä kaikkien ei-näkyvien pintojen imuroinnin 
ja nihkeäpyyhinnän. 

- Irtolian poisto HEPA-suodattimella varustetulla imurilla 

- Mikrokuituiset siivouspyyhkeet nihkeä- ja kosteapyyhinnässä 

- Takaisin asennettavien kiinto- ja irtokalusteiden/varusteiden puhdistus eril-
lisessä tilassa, esim. kontti, TTL:n ohjeen mukaisesti  

- Siivotulle työalueelle ei saa siivouksen yhteydessä eikä sen jälkeen kulkeu-
tua purkujätettä, pölyä tmv. ympäröivistä tiloista 
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- Puhdistusaineita käytetään pintamateriaalien valmistajien ohjeiden mukaan 

Loppusiivouksen laatu varmistetaan katselmuksella, jossa on mukana myös raken-
nuttajan edustajat. 

Loppusiivouksessa halutun lopputuloksen saavuttamisen edellytyksenä mm. seu-
raavaa: 

- Pintojen puhdistus ylhäältä alaspäin suojausten poiston jälkeen 

- Ovissa, ovenpielissä ja ovilaseissa ei ole irtolikaa tai tahroja. 

- Käytävien kaiteissa ja käsijohteissa ei ole irtolikaa tai tahroja. Pinnoilla ei 
ole roskia, irtolikaa tai tahroja. 

- Seinäpinnat, katkaisijat, pistorasiat sekä muut laitteet ovat tahrattomat ja 
pölyttömät. Pattereiden ulko- ja sisäpinnoilla ei ole roskia, irtolikaa tai tah-
roja. 

- Ikkunoissa, lasipinnoilla, ikkunan puitteissa ja ikkunalaudoilla ei ole tarroja, 
irtolikaa tai tahroja (silikoni, laasti, maali). Sälekaihtimissa ei ole näkyvää 
irtolikaa. 

- Valaisinten, IV-kanavien, ilmanvaihtoventtiilien ja muiden ylätasojen ul-
kopinnoilla ei ole näkyvää irtolikaa tai tahroja. Pinnoilta on poistettu suoja-
kalvot ja muovit. 

4.4 Rakennusmateriaalien suojaaminen ja varastointi 

Ulkona säilytettävät rakennusmateriaalit sijoitetaan työmaalla peitteiden alle aina 
irti maasta min. 20-40 cm. Talviaikana tarvitaan lumipeitteen vuoksi korkeampia 
alustoja (40 cm) kuin kesällä. Rakennusmateriaaleja ei saa säilyttää lumikasassa. 
Sadevesien pois ohjauksesta sekä peitteiden vedenpitävyydestä ja paikallaan py-
syvyydestä huolehditaan myös tuulisella säällä. Peitteiden ja katosten tulee tuulet-
tua riittävästi.  

Työmaan ja rakennusmateriaalien suojaamiseksi tulee varautua riittävällä määrällä 
suojapeitteitä, aluspuita (kuormalavoja), kontteja, katoksia jne. Työmaalle saapu-
vat materiaalit tulee suojata välittömästi. Tarpeetonta varastointia työmaalla tulee 
välttää. Tärkeää on materiaalien oikea-aikainen tilaaminen työmaalle, jolloin ma-
teriaaleja ei tarvitse varastoida työmaalla tarpeettomasti. 

Yleisohje hyvään varastointiin on, että ulos tulevat rakennusosat varastoidaan suo-
jattuina sään vaikutuksilta ja irti maasta. Sisälle tulevat rakennusosat varastoidaan 
sisätiloja vastaavissa olosuhteissa. 

4.5 Rakennustarvikkeet ja materiaalit 

Korjaustöissä tulee käyttää suunnitelmien mukaisia ja keskenään yhteensopivia 
tuotteita.  

Tuotteiden materiaalitoimittajan tulee tutustua kohteeseen ja korjaustyöselostuk-
seen sekä varmistaa tarjoamiensa tuotteiden soveltuvuus korjaustyöhön. 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Korjaustyöselostus, REVI-
SIO A 7.1.2020 

13 (19) 

   
17.12.2019   
   

 
 
 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Hatanpäänkatu 1, 33900 Tampere 
Puh. 010 4090, fax 010 409 6730, www.fcg.fi 

 

 
Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 
 

Korjaustyössä käytettävien materiaalien ja rakennustarvikkeiden tulee olla ensi-
luokkaisia ja uusia, sekä täyttää ominaisuuksiltaan yleiset laatuvaatimukset. 

Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija huolehtii, että hänen käyttämänsä raken-
nustuotteet ovat joko Euroopan parlamentin ja neuvoston rakennustuoteasetuksen 
EU nro 305/2011 mukaisesti CE -merkittyjä tai siltä osin, kun tuotteiden ei tarvitse 
olla CE -merkittyjä, tuotteet ovat tuotehyväksyntälain rakennustuotteiden tuotehy-
väksynnästä 2012/954 ja vastaavan asetuksen mukaisesti hyväksyttyjä. 

Tarvikkeiden tai pakkausten tulee olla varustettuja valmistajan merkinnöillä, joiden 
perusteella tarvikkeiden asianmukaisuus on todettavissa. Tyyppihyväksyttyjen ja 
standardinmukaisuusmerkinnällä varustettujen tarvikkeiden ja tuotteiden pakkauk-
sista tulee löytyä ko. tyyppihyväksyntä tai standardinmukaisuusmerkintä. Merkin-
töjä ei saa poistaa. 

Kaikki rakennuksessa käytettävät pintamateriaalit ja sisäpuoliset rakennustarvik-
keet ovat M1-luokiteltuja. Rakennusmateriaalien (pohjustusaineet, tasoitteet, pin-
tamateriaalit yms.) tulee olla samaa tuoteperhettä tai muuten yhteensopivia. 

Materiaalien turhaa säilytystä työmaalla vältetään suunnittelemalla materiaalilogis-
tiikka hyvin. Kaikki kosteudelle arat rakennusmateriaalit varastoidaan hyvin tuule-
tettuihin kontteihin tai muihin kuiviin hyvin tuuletettuihin, vedeltä ja lumelta suo-
jaaviin varastoihin. Kaikki materiaalit varastoidaan vähintään 300 mm irti maape-
rästä. Kastuneiksi tai mikrobivaurioituneiksi havaitut rakennusmateriaalit poiste-
taan työmaalta. 

 

5 LAADUNVARMISTUS 

5.1 Materiaalitoimittajien laadunvarmistus 

Materiaalitoimittajat vastaavat toimittamiensa materiaalien laadusta. Materiaali-
toimittaja huolehtii tuotekohtaisten työohjeiden toimittamisesta työmaalle. 

5.2 Urakoitsijan laadunvarmistus ja olosuhdevalvonta 

Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa työnjohdon ja työvoiman 
osaamista ja työsuoritusta sekä työtuloksen vaatimustenmukaisuutta. Urakoitsi-
jan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kel-
vollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavu-
tetaan. Kaikkien tarvittavien työvaiheiden suorittamiseen, oikeaan ajoitukseen ja 
järjestykseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Urakoitsijan on pidettävä vas-
tuullisen työnjohtajan allekirjoittamaa kohteen työvaiheisiin soveltuvaa korjaus-
työn päiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa saaneensa tiedoksi. Päiväkir-
jasta luovutetaan yksi sarja tilaajalle. 

Päiväkirjaan merkitään: 

- erilaisten työvaiheiden aloittaminen/lopettaminen, 

- työsaavutukset ja –menetelmät työvuoroittain 

- materiaalimenekit alueittain 
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- sidottujen määrien mukaisten korjaustöiden kirjaaminen rakenneosittain 

- tehdyt laadunvarmistuskokeet tuloksineen 

- muut vastaavat työlle merkitykselliset tapahtumat 

5.2.1 Laatusuunnitelmat 

Pääurakoitsijan on ennen työmaan aloitusta laadittava työmaakohtaiset koskevat 
erilliset laatusuunnitelmat ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista.  

 
Laatusuunnitelmat:  

 Työmaan puhtaudenhallintasuunnitelma  

 Työmaan aluesuunnitelma  

 
Laatusuunnitelmissa on noudatettava ja otettava huomioon tämä ohje ja kohteen 
sisäympäristön tavoitearvot, suunnitteluohjeet ja tuotevaatimukset (Sisäilmaluoki-
tus 2008).  

Urakoitsijan laatimat suunnitelmat tehdään yhteistyössä kohteen sisäilma-asian-
tuntijan kanssa.  Suunnitelmat tulee olla tilaajan hyväksymät ennen työmaan aloi-
tusta. Tarvittaessa suunnitelmia voidaan täydentää hankkeen aikana. 

Puhtaudenhallintasuunnitelmassa otetaan huomioon tämän asiakirjan ja mui-
den urakka- asiakirjojen sekä Sisäilmastoluokitus 2008 – asiakirjan ohjeet, Terveen 
talon toteutuksen kriteerit ja VNa 205/2009 asettamat määräykset. Puhtaudenhal-
lintasuunnitelman keskeiset vaiheet on esitetty osiossa 4 yleiset ohjeet korjaus-
työssä. 

5.2.2 Rakennuttajan laadunvalvonta 

Tiivistysten onnistuminen varmistetaan merkkiainekokein, jotka tekee rakennutta-
jan valtuuttama konsultti. Urakoitsija ilmoittaa rakennuttajalle ja valvojalle, kun 
urakka-alueen tiivistyskorjaukset on suoritettu. Urakoitsija ei saa peittää tiivistys-
korjauksia ennen rakennuttajan lupaa, vaan tiivistykset tulee olla näkyvillä merk-
kiainetutkimuksia tehtäessä.  

Merkkiainekokeella tutkitaan: 

 Tilan lattian ja ympäröivien seinien väliset liittymät  

 Välipohjan läpiviennit 

 Kynnykset 

 muut rakennuttajan esittämät tiivistystyön laadunvarmistukset 

Merkkiainekokeet suoritetaan aikaisintaan 24 tuntia tiivistyskorjausten valmistumi-
sen jälkeen. Tarkasteltava tila tulee olla homepölysiivottu ennen merkkiainekokei-
den suorittamista. Urakoitsijan tulee ilmoittaa merkkiainekokeiden ajankohdasta 
vähintään viikkoa ennen niiden suorittamista. 
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5.2.3 Laadunvarmistusmittaukset 

Tiivistystöiden mallityöt tarkistetaan jokaisesta tiivistyskorjaustyypistä merkkiai-
nekokeilla. Merkkiainekokeet tehdään, kun rakenteet on tiivistetty, mutta pintara-
kenteet ovat vielä avoinna. Päällysrakenteiden asennus ja pinnoitustyöt voidaan 
aloittaa vasta, kun rakenteet on todettu tiiviiksi. Merkkiainekokeessa ulkoseinän 
eristetilaan tai alapohjaan laitetaan kaasuseosta ja huonetilasta mitataan merkki-
aineen määrää merkkiaineanalysaattorilla.  

Tiiveysmittaukset merkkiainekokeella uusitaan takuuaikana sekä suositellaan uusi-
maan tarvittaessa / kolmen vuoden välein tiivistyskorjausten suunnittelukäyttöiän 
(10…15 vuotta) aikana. 

Taulukko 1. Tiivistyskorjauksien tavoitellut tiiveysluokat. 

Tiivistettävä liitos tai rakenne Tavoitetaso 
Käyttöikä-ta-
voite 

Välipohjan pintamateriaalin liitos seinära-
kenteeseen sekä kynnykset 

ulkoseinä 

2 15 

Läpivientien tiivistys 2 15 

 

Taulukko 2. Tiivistyskorjauksien tavoitetasomääritelmät (RT 14-11197). 

Tavoitetaso 1 

 

Täysin tiivis, vuotoja ei sallita. Huom! Tavoitetason ollessa 
täysin tiivis korjauksia ja mittauksia tulee suorittaa, kunnes 
tavoitetaso on saavutettu. 

Tavoitetaso 2 

 

Merkittävä tiiveyden parantaminen: Sallitaan vähäisiä vuotoja ali-
paineistettuna, -10 Pa. Vähäinen ilmavuoto: 

Pistemäinen ilmavuoto: Selvästi pienelle alueelle rajautuva reikä-
mäinen epätiiveyskohta, jonka koko on 1...2 mm. 

Pistemäistä laaja-alaisempi rakomainen (2...1000 mm), mutta vo-
lyymiltaan heikko ilmavuoto (ei näkyvää rakoa) 

Tavoitetaso 3 

 

Tiiveyden parantaminen: ei saa olla merkittäviä vuotoja alipaineis-
tettuna -10 Pa ja enintään vähäisiä vuotoja käyttötilanteessa, il-
manvaihto tasapainotettuna alle -5 Pa. Merkittävä ilmavuoto: 

Pistemäinen ilmavuoto: Reikämäinen epätiiveyskohta, jonka koko 
on >2 mm. 

Vuoto on heikkona laaja-alainen (>1000 mm) ja systemaattisesti 
rakenneliitokseen liittyvä tai paikallisena erityisen suuren volyy-
min omaava reikä tai rakomainen ilmavuoto. Jos ilmavuoto on ha-
vaittavissa aistinvaraisesti, lämpökameralla tai merkkisavulla, se 
on silloin merkittävä. 
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Jos kohteessa keskimääräiset pitkäkestoisen paine-eromittauksen arvot ulkovaipan 
yli ovat suurempia kuin +/-10 Pa, tiivistystöiden yhteydessä suoritetaan myös il-
manvaihdon tasapainotus mieluiten tavoitetasolle 0…-5 Pa (RT 14-11197). 

5.3  Mallipinnat ja alkukokeet 

Kaikista työsuorituskokonaisuuksista tehdään ko. työsuoritusta aloitettaessa mal-
lipinta / -työ, joka aina erikseen hyväksytetään tilaajalla ja valvojalla ennen työ-
vaiheen jatkamista. Työn kuluessa mallipintaa / -työtä käytetään vertailupintana. 

Mallipinnat/-työt tehdään mm. seuraavista työsuorituksista: 

- rakenteiden tiivistys 

- tarvittaessa suojaukset ja osastointi 

Malleilla varmistetaan erityisesti tiivistysten työtekniikat, erilaisten detaljien to-
teutus. Muita varmistettavia tekijöitä ovat mm. tavoiteltava laatutaso sekä kiinni-
tykset, mitoitus yms. asiat ennen varsinaisen työn aloitusta. 

5.4 Työnaikainen seuranta ja katselmukset 

Urakoitsija suorittaa omalla kustannuksellaan normien, viranomaisten sekä tämän 
työselostuksen vaatimat mallityöt ja kokeet. 

Urakoitsijan tulee oma-aloitteisesti osoittaa rakennuttajalle eri työvaiheiden suori-
tus ja tarvikkeiden laatu siten, että rakennuttajalla on selvä käsitys ja varmuus 
myös peittyvien suoritusten asiakirjojen mukaisuudesta. Kaikki erilaiset työvai-
heet on esitettävä rakennuttajalle/ valvojalle ennen seuraavaan työvaiheeseen 
siirtymistä, eli kaikki peittyvät työsuoritukset on esitettävä ja hyväksytettävä ra-
kennuttajalla/valvojalla ennen lopullista rakenteen umpeen laittoa. Mikäli näin ei 
ole menetelty, on rakennuttajalla oikeus purattaa peittävä työsuoritus peittyneen 
työsuorituksen tarkistusta varten. 

Hyväksytettäviä työsuorituksia ovat muun muassa: 

- tiivistystyöt  

- uudet pinnoitukset (uudet muovimatot) 

- loppusiivouksen taso 

Kohteen valvojalla on rakennuttajan kustannuksella oikeus suorittaa tarvittaessa 
myös muita laadunvalvontakokeita. Urakoitsija on velvollinen tekemään koekoh-
tien paikkaukset ja korjaukset. 

Mikäli laadunvarmistuksessa havaitaan vaatimukset alittavia pintoja ja/tai työsuo-
rituksia, on urakoitsija kustannuksellaan velvollinen korjaamaan kyseiset pinnat ja 
kohdat. 

Kaikki kokeet tehdään pääsääntöisesti ensin mallipinnasta ja myöhemmin pistoko-
kein. 
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6 NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 

6.1 Yleiset asiakirjat 

 Urakkasopimus 

 Urakkaohjelma 

 Urakkatarjouspyyntö 

 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998, RT 16-10660 

 Urakkatarjous 

6.2 Velvoittavat säädökset ja muut viranomaismääräykset 

 Rakentamista koskevat lait ja asetukset, valtioneuvoston ja ministeriön pää-
tökset sekä niihin rinnastettavat julkisoikeudelliset säädökset ja määräykset, 
esim. Työsuojeluhallituksen turvallisuusmääräykset, Rakennusjärjestys ja pa-
loviranomaisten määräykset. 

 Voimassa olevat viralliset ja puoliviralliset normaalimääräykset ja standardit, 
jotka koskevat tätä työtä, mm: 

o Suomen rakennusmääräyskokoelma (RakMK) 

o Sisäilmastoluokitus 2018 

o Suomen rakennusinsinööriliiton julkaisut (RIL) 

o Voimassa olevat RYL –julkaisut, esim. SisäRYL 2013 
 

o RT-kortit, esim. Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden 
purku (RATU 82-0383) 

 
 

6.3 Hankekohtaiset tekniset asiakirjat 

 Korjaustyöselostus 

 Suunnittelijan laatimat hankekohtaiset suunnitelmat 

 Pääurakoitsijan toimesta hankittavat seuraavat asiakirjat: 

o Työsuunnitelmat aikatauluineen 

o Yksikköhintaluettelot 

o Maksuerätaulukko 

o Tarvittavat työpiirustukset telineistä, tuennoista yms. 
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7 LIITTEET 

 Korjaussuunnitelmat 
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