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1. KORJAUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 
 
1.1 Tilaaja 

 
Laitilan kaupunki / tekninen lautakunta 
Keskuskatu 30 
23800 Laitila 

 
1.2 Korjauskohde 
 

Kohde sijaitsee Laitilan keskustaajamassa osoitteessa Urheilutie 5. Kohde on 1920 -
luvulla valmistunut sivistyskäyttöön tarkoitettu rakennus. Tällä hetkellä kiinteistö 
palvelee Vakkaopiston koulutustilana sekä sitä vuokrataan ulkopuolisille juhlakäyttöön.  
Rakennuksen kerrosala on 389 m2 ja tilavuus 1105 m3.  
 
Rakennuksen runkomateriaali on hirsi ja se on lautaverhoiltu, ikkunat ovat puuikkunoita. 
Sokkeli on kivirakenteinen. 
 
Korjauksella pyritään pidentämään julkisivun käyttöikää. 

 
1.3 Rakenteista tehdyt selvitykset 
 

Rakenteiden osalta ei ole teetetty erikseen asbesti- ja haitta-ainekartoitusta. Kohteessa 
ei esiinny ongelma- tai haitta-aineita julkisivurakenteissa. 
 

1.4 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. 
 
Rakennuksessa on normaalia toimintaa koko rakennustyön ajan. Sisäänkäynneille on 
asennettava katokset suojaksi ja kiinteistön ympärille on asennettava asianmukainen 
aitaus. 
 
Työmaan luovutukseen liittyvä normaali pihan siivous kuuluu urakkaan. 
 

1.5 Noudatettavat asiakirjat 
 

Korjaustyössä noudatetaan tätä työselostusta sekä kaikkia voimassa olevia 
rakentamista koskevia lakeja, asetuksia, valtioneuvoston ja ministeriön päätöksiä sekä 
niihin verrattavia julkisoikeudellisia määräyksiä sekä rakennusjärjestystä, viranomaisten 
määräyksiä ja ohjeita ja museoviraston korjauskortistoa: Ulkolaudoituksen korjaus. 
 
Kohteen edellyttämässä ja asiakirjojen eri kohdissa täsmennetyssä laajuudessa 
noudatetaan normeja, standardeja ja ohjeita. 
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Lisäksi noudatetaan rakennuttajan ohjeita työ- ja paloturvallisuudesta, työsuojelusta 
yms.  
 
Ilman eri viittausta noudatetaan Rakennustöiden yleisiä laatuvaatimuksia, mm. Runko 
RYL-2010 ja Maalaus RYL-2012. 
 
Korjaustyön luonteesta johtuen työselostuksessa ei ole esitetty kaikkia yksityiskohtia. 
Nämä tehdään hyvää rakennustapaa noudattaen niin, että saavutetaan esitetty 
lopputulos. 

 
1.6 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. 

 
1.7 Rakennusvälineet 
 

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

 
1.8 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. 
 
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. 
 
Urakoitsija tekee työmaa-alueen loppusiivouksen korjaustöiden päätyttyä. 
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1.9 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: 
 
 Julkisivun saneeraus: 

- laajennuksen rimalaudoituksen, alemman pystylaudoituksen ja räystäslautojen 
uusiminen 

- julkisivulaudoituksen, ikkunoiden ja ulko-ovien huoltomaalaus 
- pellitysten liitosten tiivistys 
- pääulko-ovien uusiminen 2 kpl 
- lahovaurioiden korjaaminen lisätyönä 

 
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 
 

Tarpeelliset purkutyöt ja niiden laajuus on tarkemmin selvitettävä paikan päällä, ne 
toteutetaan lisätyönä. 
 
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. 
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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 
 
Rakennustöiden yhteydessä syntyy pölyä. Ilmavirtauksen mukana (mm. ilmanvaihto ja 
vuotoilma) epäpuhtaudet kulkeutuvat kiinteistöön sisälle. Epäpuhtaudet kulkeutuvat 
myös henkilöiden mukana sekä siirreltävien rakennusmateriaalien, tavaroiden ja 
koneiden mukana. Siksi työskentelyä kulkuaukkojen välittömässä läheisyydessä ja 
liikkumista sisätiloissa on vältettävä.  
 
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 Julkisivu 
 
 Saneerattavat alueet ovat kiinteistön koko ulkoverhous, mukaan lukien ikkunat ja ovet, 

ohjeiden mukaisesti.  
 
 Korjausalueen rajaus ja osastointi 
 Työmaa-alueen ympärille asennetaan työmaa-aita. Kulkuyhteydet sisätiloihin on 

säilytettävä. 
 
 Purettavat ja uudelleenasennettavat varusteet 
 Syöksytorvet, kattotikkaat, valaisimet ym. kiinteästi asennetut varusteet kiinteistön 

seinässä irrotetaan paikoiltaan jos urakoitsija katsoo sen tarpeelliseksi ja asennetaan 
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uudelleen takaisin saneeraustyön valmistuttua. Varusteiden toiminta on tarkastettava 
asennuksen jälkeen. 

 
 Rakennustekniset työt, julkisivuverhous, räystäät, vuorilaudat, koristelaudat ym. 

- Räystäiden aluslaudat ja otsalaudat puretaan ja uusitaan kokonaisuudessaan, 
vanhan mallin mukaan. 

- Laajennusosan rimalaudoitettu puuverhous puretaan ja uusitaan 
kokonaisuudessaan, vanhan mallin mukaan. 

- Päärakennuksen alimmainen pystylaudoitus ja tippalistat ym. vaakarimoitus ylä- ja 
alapuolelta uusitaan kokonaisuudessaan, vanhan mallin mukaan. 

- Muun osan julkisivulaudoituksen ja koristelaudoituksen vanha maali puhdistetaan 
mekaanisesti kokonaisuudessaan puupuhtaaksi. Pinnoista puhdistetaan pöly ja lika 
ennen maalauskäsittelyjä. Painepesuria ei saa käyttää.               

- Puupuhdas pinta käsitellään ensin homeensuoja-aineella, esim. Virtasen 
Homeentappaja, valmistajan ohjeiden mukaisesti. 

- Kaikki pinnat pohjamaalataan kertaalleen esim. Virtasen 4 Öljyn Laatumaali. Tämän 
jälkeen kaikki pintamaalataan kertaalleen täysin peittäväksi esim. Virtasen 4 Öljyn 
Laatumaali. Valmiin pinnan tulee olla tasainen ja sileä. Ruiskumaalausta ei saa 
käyttää. 

- Pellitysten kittaukset uusitaan. 
 

Rakennustekniset työt, ikkunat ja ulko-ovet 
- Ulkopuitteen kuivuneet ja halkeilleet lasituskittaukset poistetaan ja uusitaan 

pellavaöljykitillä, joka suojataan maalauksella. Silikonikittauksia ei käytetä. 
- Ikkunoiden tiivisteet uusitaan ja heloitukset puhdistetaan ja öljytään. 
- Puuttuvat ruuvit lisätään. 
- Ulkopinnasta poistetaan maali ja ne pohjamaalataan ja pintamaalataan kertaalleen 

täysin peittäväksi esim. Virtasen 4 Öljyn Ikkunamaalilla (Ikkunat) ja Unica-Akva ovi- 
ja ikkunamaali (ulko-ovet). Puitteen maalaus ulotetaan lasipinnalle. 

- Sisäpinnasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Pinnat pintamaalataan 
kertaalleen täysin peittäväksi esim. Unica-Akva ovi- ja ikkunamaalilla. 

- Ikkunoiden tulee toimia moitteettomasti käsittelyjen jälkeen. 
 

Rakennustekniset työt, pääulko-ovet 2 kpl 
- Laudoitukset ja levytykset ovista puretaan ja ovet peruskorjataan vanhan mallin 

mukaisesti. 
- Uudet laudat, levytykset ja listoitukset pohjustetaan ennen asennusta esim. Valtti-

pohjusteella ja pintamaalataan kerran ennen asennusta ja kerran asennuksen 
jälkeen Unica-Akva ovi- ja ikkunamaalilla. 

- Heloitukset puhdistetaan ja öljytään. 
 

Siivoustyöt  
- Urakoitsija siivoaa sisäpuoliset tilat, sekä kulkuyhteydet saneerattavaan tilaan, joita 

on urakkasuorituksen aikana käyttänyt.  
- Urakoitsija siivoaa kiinteistön ulkopuolelta kaikki rakennusaikaiset jätteet ja palauttaa 

pinnat vastaavaan kuntoon, kuin ennen urakkasuoritusta. Nurmikon painumat on 
korjattava. 

 
Värisävyt 
- Julkisivulaudoitus ja räystään aluslaudoitus: Oljenkeltainen (Virtasen Neljän Öljyn 

Laatumaali) 
- Ikkunat, nurkkalaudat, räystään otsalaudoitus ym. koristelaudoitukset: Valkoinen 

(Virtasen Neljän Öljyn Laatumaali) 
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- Ulko-ovet: 525 X ruskea (Tikkurilan Puutalo-värikartta) 
Väreistä tehdään mallit, ennen maalaustyöhön ryhtymistä. Tilaaja hyväksyy värimallit. 

 
4. URAKKAAN KUULUMATTOMAT TYÖT 
 
 Muiden mainitsemattomien osien lahovaurioiden korjaukset teetetään lisätyönä. 
  
 
 
 

Laitilassa 1.3.2017 
 
______________________ 
Eva Ervanko, rakennusinsinööri 
Laitilan kaupunki  


