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1. KORJAUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 
 
1.1 Tilaaja 

 
Laitilan kaupunki / tekninen lautakunta 
Keskuskatu 30 
23800 Laitila 

 
1.2 Korjauskohde 
 

Kohde on 1980 luvulla valmistuneen vanhainkodin keittiöosan astianpesulinjaston tila.  
 
Keittiössä on havaittu sisäilmaongelmia. Tutkimuksissa on havaittu, että 
astianpesulinjaston tilan seinärakenteista on löytynyt kosteutta useammasta kohdasta. 
Seinän alaosassa on ollut mikrobivaurioita. 
 
Korjauksella vähennetään kosteusrasitusta ja parannetaan sisäilman laatua. 

 
1.3 Rakenteista tehdyt mittaukset 
 

Astianpesulinjaston seinän alareunasta on kesällä 2015 otettu näytteitä (Hannu Lehto, 
Baumed Oy). Näytteissä on ollut selvä mikrobikasvusto. Syksyllä 2016 on otettu 
kosteusmittauksia (Antti Nieminen, Contro Oy). Kosteusmittauksissa on tullut esille, että 
linjaston takaseinän rakenteisiin on päässyt kosteutta. 

 
1.4 Rakenteista tehdyt selvitykset 
 

Rakenteiden osalta ei ole teetetty erikseen asbesti- ja haitta-ainekartoitusta. Kohteessa 
todennäköisesti ei esiinny ongelma- tai haitta-aineita, sillä ko. rakennuksen tila on 
remontoitu viimeksi 2010. Mikäli näitä kuitenkin työn edetessä havaitaan, tulee tästä 
informoida tilaajaa välittömästi. 
 

1.5 Korjaustyötä koskevat yleiset ohjeet 
 

Urakoitsijan on työn aikana noudatettava työ- ja henkilöturvallisuutta koskevia ao. 
viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita sekä huolehdittava kaikkien työ- ja 
henkilösuojeluvaatimusten toteutumisesta. 
 
Rakenteita korjattaessa suojaustoimenpiteet on yleisesti järjestettävä siten, että 
keskeneräisiä pintoja, valmiita pintoja, säilytettäviä rakenteita, rakennuksia, ja 
ympäristöä ei vahingoiteta eikä tahrita. Mahdollisesti aiheuttamansa vahingot on 
urakoitsija velvollinen korjaamaan ja korvaamaan. 
 
Keittiö toimii normaalisti rakennustyön ajan. Astianpesulinja siirretään ulkopuolisen 
urakoitsijan toimesta, urakan ajaksi, toiseen paikkaan. Saneerattava tila eristetään 
muoviseinällä muusta keittiötilasta ja tilaan tehdään ”tuulikaappi”, jolla estetään 
rakennusjätteen ja -pölyn siirtyminen keittiöön. Tilaan asennetaan alipaineistajat urakan 
ajaksi. Kulku saneerattavaan tilaan on keittiön lastauslaiturin kautta. 
 
Terveystarkastaja tekee tarkastuksen astianpesulinjastoon siirron jälkeen. 
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Työmaan luovutukseen liittyvä normaali loppusiivous kuuluu urakkaan. 
 

1.6 Noudatettavat asiakirjat 
 

Korjaustyössä noudatetaan tätä työselostusta ja periaatepiirustuksia sekä kaikkia 
voimassa olevia rakentamista koskevia lakeja, asetuksia, valtioneuvoston ja ministeriön 
päätöksiä sekä niihin verrattavia julkisoikeudellisia määräyksiä sekä 
rakennusjärjestystä, viranomaisten määräyksiä ja ohjeita. 
 
Kohteen edellyttämässä ja asiakirjojen eri kohdissa täsmennetyssä laajuudessa 
noudatetaan normeja, standardeja ja ohjeita. 
 
Lisäksi noudatetaan rakennuttajan ohjeita työ- ja paloturvallisuudesta, työsuojelusta 
yms.  
 
Ilman eri viittausta noudatetaan Rakennustöiden yleisiä laatuvaatimuksia, mm. Runko 
RYL-2010. 
 
Korjaustyön luonteesta johtuen työselostuksessa ja suunnitelmissa ei ole esitetty 
kaikkia yksityiskohtia. Nämä tehdään hyvää rakennustapaa noudattaen niin, että 
saavutetaan esitetty lopputulos. 

 
1.7 Rakennustarvikkeet 
 

Tarvikkeiden tulee olla niitä koskevien normien ja määräysten sekä asiakirjojen 
mukaisia. Tarjouspyyntöasiakirjojen eri kohdissa mainitut tarviketyypit ovat tarjouksen 
pohjana. 
 
Kauppanimellä mainitut tarvikkeet voidaan korvata ominaisuuksiltaan ja laadultaan 
vastaavilla tarvikkeilla. Urakoitsijan on tällaisessa tapauksessa hankittava haluamalleen 
vaihdolle rakennuttajan suostumus. Vastaavuuden todistamisvelvollisuus samoin kuin 
vastuu vaihdosta jää kuitenkin sen esittäjälle. 
 
Materiaalien tulee täyttää pintamateriaalien päästöluokkavaatimus M1. 
 

1.8 Rakennusvälineet 
 

Urakoitsija hankkii ja kustantaa rakennustyössä tarvittavat työvälineet, koneet ja 
apulaitteet.  
 
Käytettävien työvälineiden, koneiden tms. tulee olla tarkoituksenmukaisia ja täyttää 
tarvikkeiden asiallisen käsittelyn ja työturvallisuuden asettamat vaatimukset. 

 
1.9 Suoritukset 
 

Työt suoritetaan asiakirjojen mukaisesti. Mikäli urakoitsija haluaa käyttää asiakirjoissa 
esitetystä työtavasta poikkeavaa työtapaa, tulee urakoitsijan esittää se rakennuttajalle ja 
saada esitetylle työtavalle rakennuttajan suostumus. Vastuu esitetystä työtavasta jää 
kuitenkin esittäjälle.  
 
Erityistä ammattitaitoa vaativat työt tulee antaa alan hallitsevien, luotettavien 
erikoisliikkeiden tehtäväksi ja nämä alaurakoitsijat ja –hankkijat on esitettävä 
rakennuttajan hyväksyttäväksi ennen ko. erikoistyön aloittamista. 
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Urakoitsijan on työn aikana noudatettava työ- ja henkilöturvallisuutta koskevia ao. 
viranomaisten antamia määräyksiä/ohjeita ja huolehdittava kaikkien työ- ja 
henkilösuojeluvaatimusten toteutumisesta. 
 
Mikäli työ joudutaan tekemään kylmänä vuodenaikana, urakoitsija on velvollinen 
tekemään muut tarpeelliset suojaukset/toimenpiteet töiden onnistumiseksi. Sellaiset työt 
(=laasti/betonointityöt sekä maalaukset/pinnoitukset), jotka vaativat lämpöä, tehdään 
tarvittaessa riittävien suojauksien (=kaksinkertainen huputus) sisällä koneellisesti 
lämmitetyissä olosuhteissa. Lämmityksestä aiheutuvat kustannukset 
kokonaisuudessaan sisältyvät urakkaan. 
 
Laastiastioiden ja –myllyjen pesuvedet, laastijätteet sekä perustusten ja kallion 
puhdistamisesta syntyvä jäte on huolehdittava niin, ettei sadevesikaivoihin/viemäreihin 
tai muualle, missä niistä on haittaa, kulkeudu laasti- tai muuta lietettä. Tarvittaessa 
kaivot ja kolmannelle osapuolelle kuuluvat alueet puhdistetaan työn päätteeksi. 
 
Urakoitsija tekee työmaa-alueen loppusiivouksen korjaustöiden päätyttyä. 
 
Kohteen sisäilmastoluokka on S2 
 
Rakentamisen puhtausluokka on P1 

 
1.10 Tarkastukset ja käyttöönotto 
 

Ennen rakennustyön aloittamista pidetään rakennusalueella ja siihen välittömästi 
liittyvissä kohteissa katselmus, jossa todetaan alueella ja sen vaikutuspiirissä olevien 
kohteiden kunto rakennustyössä mahdollisesti syntyvien vaurioiden toteamiseksi. 
 
Katselmuksessa sovitaan myös käytettävistä työmenetelmistä, suojatoimenpiteistä yms. 
seikoista, jotka vaikuttavat rakennusalueen käyttöön ja jotka on otettava huomioon 
työmaasuunnitelmaa laadittaessa. 
 
Urakoitsija korjaa takuuajan kuluttua kaikki hänen viakseen laskettavat virheet ja 
puutteet, jotka takuutarkastuksessa todetaan. 
 
Takuuaikana on rakennuttaja velvollinen ilmoittamaan urakoitsijalle havaitsemistaan 
virheistä ja puutteista. Urakoitsijan tulee tällöin suorittaa korjaus välittömästi, mikäli 
virheen tai puutteen voidaan katsoa edistävän rakennuksen tai sen osan rappeutumista 
tai haittaavan rakennuksen käyttöä. 
 

2. KORJAUSTYÖT 
 
2.1 Korjaustöiden laajuus 
 
 Tässä korjaustyöselostuksessa esitetään rakennuksen rakennustekniset 

korjaustoimenpiteet. Työselostusta täydentävät periaatepiirustukset. 
 
 Rakennustekniseen korjaustyöhön kuuluvat seuraavat päätyövaiheet: 
 
 Astianpesulinjaston tila: 

- seinien pintamateriaalien purku tiiliseinään asti 
- seinäpintojen kuivatus 
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- seinien uudelleentasoitus, vedeneristys ja laatoitus 
- lattiapinnoitteen poisto ja uusiminen, määritellyltä alueelta 
- lvis-työt  

 
2.2 Purkutyöt 
 
 Purkutyössä noudatetaan mm. seuraavia asiakirjoja. 

- Voimassa olevat viralliset määräykset, lait ja asetukset: 
o Maankäyttö- ja rakennuslaki, maankäyttö- ja rakennusasetus 
o RT STM-21419 VN:n asetus rakennustyön turvallisuudesta 
o RT YM1-21037 VN:n päätös rakennusjätteistä 
o RT 69-10611 Rakennusjätteet 

- Viranomaisten ja asiantuntijoiden työn aikana antamat ohjeet 
- Asiakirjoissa mahdollisesti määrittelemättömien työsuoritusten osalta hyvänä 

pidettävää rakennustapaa 
 

Suunnitelmien mukaisen korjaustyön tekemiseksi tarpeelliset purkutyöt kuuluvat 
korjaustyöurakkaan. Tarpeelliset purkutyöt ja niiden laajuus on tarkemmin selvitettävä 
paikan päällä olemassa olevia rakenteita ja tätä työselitystä vertaamalla. 
 
Ennen purkutyön aloittamista on suoritettava rakennuttajan kanssa katselmus, jossa 
varmistetaan ne laitteet, rakennusosat yms., jotka jäävät paikoilleen tai irrotetaan ja 
varastoidaan saneeraustyön ajaksi odottamaan takaisinasennusta. 
 
Irtaimiston siirtäminen ja puhdistus eivät kuulu urakkaan. 
 
Kierrätykseen kelpaamaton jäte toimitetaan viranomaisten osoittamalle kaatopaikalle. 
Kaatopaikkamaksut sisällytetään urakkaan. 
 
Rakenteita korjattaessa suojaustoimenpiteet on yleisesti järjestettävä siten, että 
keskeneräisiä pintoja, valmiita pintoja, säilytettäviä rakenteita, rakennuksia, 
kasvillisuutta ja ympäristöä ei vahingoiteta eikä tahrita. Mahdollisesti aiheuttamansa 
vahingot on urakoitsija velvollinen korjaamaan ja korvaamaan. 
 
Purkumenetelmät valitaan yleisesti siten, että purkumenetelmä on purkukohteeseen 
soveltuva ja turvallinen. 
 
Työalue pidetään siistinä ja hyvässä järjestyksessä työ- ja henkilöturvallisuuden 
varmistamiseksi. Työalueelle kertyneet purku- ja rakennusjätteet ja muu tarpeeton 
tavara on välittömästi siirrettävä pois työkohteesta urakoitsijan hankkimiin jäteastioihin 
niille osoitettuihin paikkoihin. Tarpeettomat tarvikkeet ym. tulee poistaa työmaalta 
valvojan kehotuksesta yhden vuorokauden kuluessa sillä uhalla, että rakennuttaja 
järjestää niiden poiskuljetuksen urakoitsijan kustannuksella. 
 
Pölynhallinta 
 
Purkutöiden yhteydessä syntyy pölyä. Ilmavirtauksen mukana (mm. ilmanvaihto ja 
vuotoilma) kulkeutuvat epäpuhtaudet saastuttavat kaikki epäpuhtaan ilman kanssa 
tekemisiin joutuneet tilat ja materiaalit. Epäpuhtaudet kulkeutuvat myös henkilöiden 
mukana sekä siirreltävien rakennusmateriaalien, tavaroiden ja koneiden mukana. Siksi 
purkutyöt tehdään yhdellä kertaa, jonka jälkeen purkutöiden aiheuttamat epäpuhtaudet 
siivotaan ennen töiden jatkamista. 
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Pölymäisten epäpuhtauksien poistossa tulee käyttää HEPA suodattimella varustettuja 
imureita. 
 
Korjattava tila alipaineistetaan purun ajaksi ja tila eristetään. Iv-kanavien päätelaitteet 
tukitaan umpeen koko urakan suorituksen ajaksi. 
 
Yleistä kosteusvaurioituneiden rakenteiden purkamisesta 
 
Kosteusvaurioituneiden rakenteiden purkutöissä syntyvien epäpuhtauksien leviäminen 
muihin tiloihin tulee estää riittävällä suojauksella (purkualueen osastointi muoviseinin ja 
alipaineistus) sekä huolehdittava työntekijöiden suojauksesta. 
 
Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purkutöissä on huomioitava 
työturvallisuuslain 738/2002 sekä Valtioneuvoston asetuksen rakennustyön 
turvallisuudesta 205/2009 säännöstöt. Korjaustöistä on laadittu ohje Ratu-kortti 82-0383 
Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku. 

 
3. KORJAUSTOIMENPITEET 
 
3.1 Astianpesulinjaston tila 
 
 Korjattavat alueet on esitetty pohjapiirustuksessa. 
 
 Korjausalueen rajaus ja osastointi 
 Yksittäiset tilat rajataan saneeraustyön ajaksi työmaa-alueeksi pölytiiviillä suojaseinillä 

ja epäpuhtauksien kulku muihin tiloihin estetään. Saneeraustyön kohteena oleva tila 
alipaineistetaan koneellisesti ennen purkutöihin ryhtymistä.  

 
 Lvv-työt 
 

- Kaikki tilassa olevat lvv-laitteet irrotetaan saneeraustyön ajaksi. 
- Pinnalla olevat vesijohdot poistetaan ja uusitaan rst-putkiksi, saneerattavan tilan 

sisäpuolella. 
- Kaikki irrotetut laitteet asennetaan takaisin paikoilleen työn jälkeen ja niiden toiminta 

varmistetaan. 
  
 Iv-työt 
 

- Tilan iv-kanavien päätelaitteet poistetaan ja astianpesulinjaston huuva siirretään  
saneeraustyön ajaksi ja kanavat tukitaan.  

- Saneeraustyön jälkeen kaikki poistetut laitteet ja huuva asennetaan takaisin 
paikoilleen ja päätelaitteisiin asennetaan muovisuojat.  

- Ilmamäärät mitataan loppusiivouksen jälkeen. 
 

Sähkötyöt 
 
- Kaikki sähkökalusteet poistetaan saneeraustyön ajaksi ja ne asennetaan takaisin 

paikoilleen saneeraustyön jälkeen. 
 

Rakennustekniset työt, sisäseinät 
 

- Seinille asennetut rst-hyllyt kannakkeineen poistetaan ja säilytetään uudelleen 
asennettavaksi. Muut hyllyt poistetaan ja siirretään metallinkeräyssäiliöihin. 
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- Seinien laatoitus ja kiinnityslaastit puretaan ja tiiliseinä hiotaan tasaiseksi. 
- Jäävät rakenteet puhdistetaan mekaanisesti ja imuroidaan HEPA-suodattimella 

varustetulla imurilla. 
- Ennen tasoitusta ja vedeneristystä varmistetaan kosteusmittauksin pintojen 

kuivuminen. 
- Seinät ylitasoitetaan kauttaaltaan. 
- Seinät laatoitetaan 300*600 mm lasitetuilla kaakelilaatoilla, sävy valkoinen. Laatat 

asennetaan pystyyn. Saumasävy on harmaa. Noudatetaan SisäRYL 2013, 541 
Laatoitus sisärakenteissa. Laatoitettavat alueet vedeneristetään. Noudatetaan 
SisäRYL2016, 922 Rakennuksen sisäpuolinen vedeneristys. Lattian pinnoite 
tuodaan ylös puhtaalle seinälle, ennen vedeneristämistä. 

- Puretut RST-hyllyt ja kannakkeet asennetaan takaisin käyttäjien toivomiin paikkoihin.  
 
 Rakennustekniset työt, lattiat 
 

- Lattiamassan ylösnostot puretaan seinän vierestä ja massat lattialta koko 
saneerattavalta alueelta. 

- Lattian ja seinän alaosan rakenteet hiotaan tasaiseksi ja imuroidaan puhtaaksi. 
- Ennen pinnoitusta varmistetaan kosteusmittauksin pintojen kuivuminen. 
- Lattia ja seinän ylösnosto pinnoitetaan uudestaan esim. AcryliCon Decor- 

pinnoitteella, tai vastaava. Elintarvikeluokitus ISEGA. Pinnoitus toteutetaan 
toimittajan ohjeen mukaisesti. Valmiin pinnoitteen kokonaisvahvuus ja karheus on 
vastaava, kuin vanhan lattian. Ylösnoston korkeus on sama, kuin muualla tiloissa. 

- Ylösnosto viedään seinän vesieristeen taakse. 
 

Loppusiivous 
  

- Urakoitsija siivoaa saneerattavat tilat, sekä kulkuyhteydet saneerattavaan tilaan, 
joita on urakkasuorituksen aikana käyttänyt.  

- Siivous- ja puhdistustaso on sisäilmastoluokituksesta S2 ja määritelty puhtaustaso 
P1 (pölyttömät tilat). 

- Työ suoritetaan ylhäältä alaspäin 
 
4. URAKKAAN KUULUMATTOMAT TYÖT 
 
 Lattiarakenteen ja seinärakenteen mahdollisesti vaatiman koneellisen kuivauksen 

kustannukset eivät sisälly urakkaan. 
 

Astianpesulinjasto oheislaitteineen siirretään tilaajan erikseen tilaaman toimittajan 
toimesta pohjakuvassa esitettyyn paikkaan. Siirto toteutetaan arviolta kaksi päivää 
ennen saneerausurakan aloitusta. Saneerausurakan valmistuttua linjasto siirretään 
takaisin. Linjaston putki- ja sähkötyöt eivät kuulu tähän urakkaan. 

 
 Tilan tyhjentäminen irtaimistosta kuuluu keittiöhenkilökunnalle. 
  
 
 
 

Laitilassa 1.2.2017 
 
______________________ 
Eva Ervanko, rakennusinsinööri 
Laitilan kaupunki  


