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 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 
 
 RAKENNUSHANKE   

Koveron koulun vesikatteen uusiminen 
 
Rak.paikan osoite:   Haukantie 47, 23800 Laitila 
Kiinteistötunnus:    
Kaup.osa/Kylä:  Kovero 
Kortteli/Tila:  Kaunisto 
Tontti/Rn:o:  5:23 

 
  TIIVISTELMÄ TOIMENPITEISTÄ 

Rakennushanke käsittää Koveron koulun vesikatteen purkamisen ja uuden vesikatteen asentamisen. Ra-
kennuksessa on vanhastaan tiilikate ja uudeksi vesikatteeksi asennetaan betonitiilikate. 
 
Mikäli laissa ja määräyksissä, tässä selostuksessa ja muissa hankekohtaisissa asiakirjoissa ei erikseen 
muuta sanota tai muihin asiakirjoihin viitata on kaikki rakennustyöt suoritettava vähintään ns. hyvää ra-
kentamistapaa noudattaen, jonka kuvauksena ovat RYL-kirjat. Tällöin RYL-kirjoissa määritellyt laatuvaa-
timukset ovat voimassa vaikka kyseiseen kohtaan ei erikseen viitattaisikaan. Laatuvaatimuksissa nouda-
tetaan mitä ohjekohdissa on vastaavan laatuiseen kohteeseen esitetty. 

   
 RAKENNUTTAJA 

Laitilan kaupunki 
Keskuskatu 30, 23800 Laitila 
yhteyshenkilöt: Eva Nurmi 
Puhelin: 040 754 9122 
Sähköposti: eva.nurmi@laitila.fi 

 
  SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT 

Arkkitehtisuunnittelu 
Rakennusarkkitehti Marko Arvonen Oy 
Oinaankuja 4, 23500 Uusikaupunki 
yhteyshenkilö: Marko Arvonen 
Puhelin: 0500 717 459 
Sähköposti: marko.j.arvonen@gmail.com 
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1  RAKENNUSOSAT 
 
 PURKUTYÖT 

Purkutyössä sovellettavat ohjeet ja standardit 
RT 69-10611 Rakennusjätteet 
RT 80-10712 Rakennuksen kosteus- ja mikrobivauriot 
 
Purkutyössä sovelletaan voimassa olevia viranomaismääräyksiä ja – päätöksiä. 
Ennen purkutöiden aloittamista suoritetaan työmaalla pääurakoitsijan toimesta purkukatselmus, johon 
kutsutaan ainakin urakoitsijan ja käyttäjän edustajat sekä rakennustyön valvoja. 
Purkutyö tulee tehdä työsuojelumääräyksiä noudattaen. 
Purkujäte toimitetaan viranomaisten vaatimusten mukaisiin jätteenkäsittelypaikkoihin. 
 
Purkutyöt, tekotapa, yleistä 
§ Purkutyöt on suoritettava siten, etteivät vanhat rakenteet tarpeettomasti vaurioidu. 
§ Missä vanhoja rakenteita täydennetään, niin työt tehdään siten, että rakenne sekä rakenteellisesti, 

toiminnallisesti että ulkonäöllisesti täysin vastaa ympäröiviä alkuperäisiä rakenteita. 
 
Katolta puretaan vanhat kattosillat, lapetikkaat, luukut, peltilistat, tuuletusputket, hormien pellitykset, 
kattotiilet, ruoteet, aluskate, ym. kattokannattajien yläpaarteen yläpintaan saakka. Mikäli katolla on 
vanhoja käyttämättömiä hormeja ja läpivientejä, puretaan ne.  
 
Purku- ja raivausjätteiden poiskuljetus ja siivous 
Purku- ja raivausjätteet lajitellaan ja kuljetetaan urakoitsijan toimesta välittömästi pois rakennusalu-
eelta. Urakkaan sisältyy kaikki ao. työstä aiheutuvat kustannukset. 

 
12  TALORAKENTEET 

 
126  VESIKATOT 

Vesikaton uusimistyö tehdään RT 85–10848 Betonitiilikatot ja Kattoliiton Toimivat katot (2007) 2013 – oh-
jeiden mukaan.  
Purku – ja kattamistyö tehdään riittävästi sateen suojattuna, jotta rakenteiden kastuminen vältetään. 
Saneeraustyössä on huomioitava tulityö- ja työturvallisuusmääräykset, oikeanlaisen kaluston käyttö, oi-
keat työskentelyolosuhteet sekä työnaikainen suojaus. 
 

1261  Vesikattorakenteet 
RunkoRYL 2000 
RT 80-10121 Rakennuksen ulkopuoliset suojapellitykset 
RT 83-10455 Yläpohjien liittymät 
 
Vanha tiilikate, ruodelaudoitus ja aluskate poistetaan kattokannattajien yläpaarteen yläpintaan saakka. 
Mikäli kattokannattajissa havaitaan vaurioita, korjataan ko. kohdat. 
Uusi vesikattorakenne on seuraava: 
§ betonitiilikate, esim. Ormax - betonikattotiilet (liite) 
§ ruoteet 50x50mm, jako ja koko katevalmistajan ohjeen mukaan 
§ korotusrimat 22x50mm 
§ aluskate, esim. Monier (liite) 
§ vanhat kattokannattajat 
 

1262  Räystäsrakenteet 
RunkoRYL 2000 
RT 80-10632 Rakennuksen suojapellitykset 
RT 83-10455 Yläpohjien liittymät 
 
Rakennuksessa on avoräystäät, sivuilla on kannattajien päät näkyvissä, päädyissä on otsalaudoitus. Otsa-
laudat huoltomaalataan, maalaus 2-kertaan esim. Tikkurilan Vinha peittävä puunsuoja, valkoinen. Mikäli 
otsalaudat ovat huonokuntoiset ja niissä on lahovaurioita, uusitaan ne.  
Vanhat vesikourut ja syöksytorvet jätetään. 

 
1263  Vesikatteet 

RunkoRYL 2000 
RT 85-10848 Betonitiilikatot 
RT 85-10767 Metalliset muoto- ja poimulevykatteet 
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RT 80-10817 Rakennuksen pellitykset ja peltityöt 
RT 80-10632 Rakennuksen suojapellitykset 
RT 85-10799 Bitumikermikatteet 
RT 85-10851 Loivat bitumikermikatot 
RIL 107-2000 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet 
 
Betonitiilikate asennetaan valmistajan ohjeiden mukaan. Rakennusselosteen liitteenä on asennusohje, 
esim. Ormax – betonitiilikaton asennusohjeet (liite). Vesikaton harja-, päätyreuna- ym. tiilet tehdään 
ko. tuoteperheeseen kuuluvin erikoiskappalein, samoin kuin myös muut osat, mm. harjatiivisteet, kiin-
nikkeet, jne. Läpiviennit, kattoturvatuotteet ym. on sovelluttava ko. valitun betonitiilikatteen kanssa. 
Betonikattotiilen väri on savitiilenpunainen. 
 
Läpivientiputket (tuuletusputket) uusitaan, uusi malli esim. Vilpe tmv. Uudet läpivientiputket sisältävät 
aluskatteen läpivientikappaleen, asennus valmistajan ohjeen mukaan. Väri savitiilenpunainen. 
 
Uudet suojapellitykset tehdään Pural – pinnoitetulla 0.6mm pellillä. Peltien jatkokset ovat limisaumoja. 
Peltien kiinnitys tehdään tiivistekantaisilla RST – kateruuveilla.  
Rintataitteissa (seinälle nostot) pelti tulee ulottaa vähintään 300mm pystypinnalle. Katolle jäävien IV-
hormien ym. juuripellitykset uusitaan. Katon läpivientien yläpuoli pellitetään teräsohutlevyllä harjalle 
saakka harjapellin alle, mikäli läpiviennin valmistajalla ei ole valmista hyväksyttyä ratkaisua ko. läpi-
viennin asennukselle tälle vesikatteelle. 
Vesikatteen kaikki pellitykset, läpivientikappaleet, kattotarvikkeet, ym. ovat vesikattoväriä vastaavia. 

 
1264  Vesikattovarusteet 

RunkoRYL 
RT 85-10596 Metalliset sadevesijärjestelmät 
RT 85-10708 Vesikaton turvavarusteet 

 
Räystäskourut ja syöksytorvet: 
Oletuksena on että vanhoja vesikouruja ja syöksytorvia ei uusita. Mikäli kuitenkin rakennusvaiheessa ha-
vaitaan ko. kouruissa ja syöksyissä vikoja ja puutteita, uusitaan ne. Tarkentuu rakennusvaiheessa. 
Mikäli päädytään asentamaan uudet vesikourut ja syöksytorvet ovat ne Pural – pinnoitetusta 0.6mm te-
räspellistä valmistetut. Väri tarkennetaan erikseen. Kourujen ja syöksytorvien koko on mitoitettava ka-
ton pinta-alan / vesimäärän mukaan. Syöksyputkien paikat ovat vanhoja vastaavasti. Uudet syöksyputket 
johdetaan alas sadevesikaivoihin. 

 
Tikkaat ja kattosillat: 
Seinän pystytikkaat irrotetaan ja huoltomaalataan - hionta, ruosteenestopohjamaalaus ja maalaus. 
Lapetikkaat ja kattosillat uusitaan. Uudet lapetikkaat ja kattosillat ovat metallirakenteiset ja poltto-
maalatut, väri vesikattoväriä vastaavat. 
 
Lumiesteet: 
Rakennuksessa ei ole vanhastaan käytetty lumiesteitä. Vesikatteen uusimisen yhteydessä kulkuväylien 
yläpuolelle räystäälle asennetaan putkilumiesteet, vesikattovalmistajan lumieste, ks. vesikattopiirustus. 
Kiinnitys valmistajan ohjeen mukaan. Väri on vesikattoa vastaava. 
 
Läpiviennit  
Läpivientiputket (tuuletusputket) uusitaan, uusi malli esim. Vilpe tmv. Läpivienteihin on kiinnitettävä 
erityishuomiota, läpivienneissä käytetään erillisiä läpivientikappaleita ja -tiivisteitä. Läpivientikappaleet 
liitetään aluskatteeseen tehdasvalmisteisilla joustavilla laipallisilla läpivientitiivisteillä. 
 

1266  Kattoikkunat ja -luukut 
Vesikaton vanhat kattoluukut uusitaan Ormax - kattoluukuin vesikattopiirustuksen mukaisesti. 
 

1267  Erityiset vesikattorakenteet 
Katolle jäävät vanhat metallirakenteet, kuten savuhormin metallikaiteet, ym. maalataan liuotinohentei-
sella maalilla, esim. Tikkurilan Panssarimaalilla valmistajan ohjeiden mukaan. 
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Paikka ja päiväys 
 

Uusikaupunki, 21.5.2018 
 
 
Allekirjoitus 
 

 
 
Marko Arvonen 
Rakennusarkkitehti Marko Arvonen Oy  

 
 
Liitteet 
 

ARK 1 Vesikattopiirustus 
ARK 2 Julkisivut 
Asennusohje Aluskatteet 
Asennusohje Kattoluukku 
Asennusohje Kattoturvat 
Asennusohje Ormax betonikattotiilet 
DET Avoräystäs umpilaudoituksella 
DET Lappeen liitos seinään 90 astetta 
DET Lumieste 
DET Ormax - lapetiili 
DET Päätyräystäs reunatiilellä 
DET Tuulettuva harja 
DET Tuuletusputki ø110 
RT 85–11132 Vesikaton turvavarusteet 


