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1 Johdanto 

 

Pääurakoitsijan LVI-mestarilla on rakennusaikana paljon tärkeitä asioita hoidettavana. 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on luoda laadunvarmistukseen pohjautuva muistilis-

ta. Tarkoituksena on helpottaa varsinkin vastavalmistunutta LVI-mestaria koordinoi-

maan työmaata ilman suurempia ongelmia. Muistilistassa kerrotaan työmaan tärkeim-

mät osa-alueet ja se, mitä eri osa-alueiden aikana tarvitsee tehdä. Tärkeimmät työ-

maanaikaiset tehtävät, kuten suunnittelun ohjaus, hankinnat ja aikataulun tekeminen, 

sijoittuvat työmaan alkuvaiheeseen, jolloin ne ovat perustana onnistuneelle rakennus-

projektille. Lähes poikkeuksetta huonosti hoidettu työmaan alkuvaihe merkitsee LVI-

mestarille sitä, että selvitettäviä asioita jää asennusvaiheeseen työmaalle liian paljon. 

Tämä on raskasta ja haasteellista työtä uran alussa olevalle LVI-mestarille, ja sen takia 

on tärkeää saada eri vaiheet kuntoon ennen toteutusta. 

 

Opinnäytetyö toteutetaan SRV Rakennus Oy:n toimeksiantona. SRV Rakennus Oy:n 

emoyhtiönä toimii SRV Yhtiöt Oyj. SRV Yhtiöt toimii Suomessa pääkaupunkiseudulla, 

Turussa, Tampereella, Oulussa, Jyväskylässä, Lappeenrannassa ja Joensuussa. 

Suomen lisäksi yritys toimii Venäjällä ja Baltiassa. SRV:n pääkonttori sijaitsee Espoon 

Perkkaalla Derby Business Parkissa, ja se valmistui elokuussa 2012.  Liikevaihto oli 

vuonna 2011 672,2 miljoonaa euroa. [1]  

 

SRV:n toimintamalli perustuu asiakaslähtöiseen rakentamiseen, jossa otetaan huomi-

oon hinta-, aikataulu- ja laatuvaatimukset [2]. Toimintamalli pyrkii myös yhdistämään 

koko rakennushankkeen johdonmukaiseksi ja joustavaksi projektiksi. Opinnäytetyön 

tarkoituksena on tuoda esille SRV:n toimintamallia ja sen soveltumista erilaisiin hank-

keisiin. SRV toteuttaa hankkeet ovat joko oman hankekehityksen omaperusteisina 

hankkeina tai projektinjohtourakointina, jotka toteutetaan tehokkaasti SRV:n toiminta-

mallin mukaisesti [3]. 
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2 Suunnitelmat 

 

Ensimmäiset LVI-suunnitelmat, kuten luonnokset ja laskentakuvat tehdään ennen kuin 

rakentaminen on aloitettu ja välttämättä loppukäyttäjästäkään ei ole tietoa. Muuttuvien 

lähtötietojen takia suunnitelmat saattavat elää koko rakennusprojektin ajan enemmän 

tai vähemmän. Rakentamisen alkuvaiheessa LVI-mestarin täytyy tarkastaa LVI-

suunnitelmat, jotta ne ovat asianmukaisessa kunnossa. Myös urakoitsijan työnjohtajan 

velvollisuuksiin kuuluu tarkastaa suunnitelmat, jotta ne ovat toteuttamiskelpoiset. 

 

Työmaan aikana pääurakoitsijan LVI-mestarin ja urakoitsijan työnjohtajan tulee olla 

hereillä uusista revisiomuutoksista, jotta koko ajan töitä tehdään uusimmilla piirustuksil-

la. Liian usein urakoitsijat tekevät vanhoilla suunnitelmilla, ja sen takia he joutuvat te-

kemään ylimääräistä työtä. Se lisää myös LVI-mestarin työmäärää. Myös urakoitsijan 

työnjohtajan tulee vaatia kaikki tarvittavat piirustukset. Suomen rakentamismääräysko-

koelman osan A1 4.4 mukaan työnjohtaja vastaa siitä, että työmaalla on käytettävissä 

hyväksytyt piirustukset ja tarvittavat erityispiirustukset [4, s. 14]. 

 

Rakennesuunnittelijan tekemät reikävarauspiirustukset täytyy myös tarkastaa, jotta 

kaikki kantaviin rakenteisiin tulevat reiät saadaan tehtyä ajallaan. Reikien tekeminen 

elementteihin kestää kauemmin kuin tiiliseiniin, ja sen takia niihin tarvitsee varata 

enemmän aikaa, joka saattaa vaikuttaa aikatauluun. Reikävarauspiirustus tehdään 

pelkästään kantavista rakenteista ja siihen merkitään reiän koko, sijainti mitoitettuna 

rakennuksen moduuleihin ja reiän kohdalle rasti. Kantavat rakenteet käsittävät esimer-

kiksi ontelolaatat, elementit, paikallaan valut sekä palkit. 

 

2.1 Revisiomuutokset 

 

Revisiomuutokset aiheuttavat päänvaivaa sekä pääurakoitsijan LVI-mestarille että ura-

koitsijan työnjohtajalle. Urakoitsijan työnjohtajan täytyy aina tarkistaa uusista piirustuk-

sista kaikki muutokset. Muutokset merkitään uusiin piirustuksiin esimerkiksi nuolella ja 

muutoksen sisältö kerrotaan viitteenä muutoslehdessä tai piirustuksen revisioluettelos-

sa. Revisioluettelosta (kuva 1) nähdään muutoksen sisältö tai paikka josta löytää, päi-

vämäärä ja muutostunnus, jotka esitetään aakkosilla. Yleisin ongelma uusissa revisio-

muutoksissa on, etteivät uudet suunnitelmat mene asentajille asti. Vanhoilla suunnitel-

milla asentaminen tuottaa sekä asentajille että työnjohdolle lisätöitä ja saattaa aiheut-
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taa huomattavasti lisäkustannuksia. Sen takia työnjohdon tulee olla työmaalla käytettä-

vissä täysipäiväisesti. 

 

 

Kuva 1. LVI-suunnitelman revisioluettelo. 

 

 

Yritykset käyttävät erilaisia projektipankkeja, joiden käyttö helpottaa työnjohtajien ja 

LVI-mestarin työtä. Sieltä voidaan katsoa esimerkiksi alaslasketusta katosta tehtyjä 

suunnitelmia, joka nopeuttaa työnjohtajien työtä. Projektipankkia ylläpitävä yritys hoitaa 

uusimmat suunnitelmat työmaalle. He ilmoittavat aina uusista suunnitelmista sähköpos-

tiin, ja suunnitelmat lähetetään työmaalle muutaman päivän sisällä ilman erillistä pyyn-

töä. Tällöin projektipankin täytyy toimia ilman ongelmia, koska se aiheuttaa lisäkustan-

nuksia ja turhaa työtä työnjohtajille ja LVI-mestarille. Urakoitsijan työnjohtajan velvolli-

suuksiin kuuluu katsoa sähköposti, jolloin hän on tietoinen uusista suunnitelmista. 

 

2.2 Suunnittelun ohjaus 

 

Suunnittelun ohjauksella pyritään tekemään suunnitteluratkaisuista järkevämpiä ja toi-

mivampia. Harmillisen usein suunnitelmat eivät ole sellaisinaan toteuttamiskelpoisia. 

Mitä enemmän suunnittelijat saavat palautetta suunnitelmista, sitä enemmän he oppi-

vat välttämään niissä alkeellisia virheitä. Suunnittelun ohjauksessa työmaalla voidaan 

käyttää esimerkiksi PDF-X Change Viewer -tietokoneohjelmaa, jolla pystyy piirtämään 

ja kirjoittamaan helposti suunnitelmiin tai valokuviin. Suunnittelun ohjaus tapahtuu pää-

asiallisesti suunnittelukokouksissa mutta kiireellisissä tapauksissa sähköpostin välityk-
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sellä. Kuvassa 2 havainnoidaan LVI-mestarin ja suunnittelijan välistä kommunikointia 

sähköpostitse. 

 

 

 

Kuva 2. LVI-suunnittelijan ja LVI-mestarin välistä kommunikointia sähköpostin välityksellä. 
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3 Aikataulu 

3.1 Aikataulun laadinta 

 

Aikataulun tekovaiheessa täytyy käydä läpi kohteen kipupisteet ja töiden yhteensovit-

taminen. Kipupisteitä ovat muun muassa asentajien ja työnjohtajien poissaolot ja eri 

järjestelmien risteilykohdat. Kipupisteiden vaikutukset ovat ratkaisevia aikataulun olles-

sa tiukka. Myös mahdolliset häiriöt työmaalla on yritettävä ottaa huomioon aikataulua 

laadittaessa. 

 

Urakoitsijoiden täytyy pysyä hyväksytyissä aikatauluissa tavalla tai toisella. Mikäli aika-

taulu viiveitä tulee, urakoitsijan tulee lisätä resursseja, eikä vain vaatia alkuperäiseltä 

porukalta enemmän, jotta aikataulua saataisiin kurottua kiinni [5, s. 4]. Urakoitsijan ja 

myös pääurakoitsijan täytyy tilata tarpeeksi aikaisin tarvittavat asennustarvikkeet ja 

laitteet. Niiden tilaamisessa täytyy huomioida aina toimitusajat. Laitteiden tai asennus-

tarvikkeiden toimitusaikojen ollessa pitkiä täytyy ottaa huomioon toiset urakoitsijat, kos-

ka heidän työnsä vaikuttavat muidenkin töihin. Asennusjärjestykset kannattaa sopia 

urakoitsijoiden kanssa työmaalla heti, kun tarve vaatii. Silloin kannattaa tehdä valmiste-

levia töitä tai antaa muiden urakoitsijoiden tehdä omat työt ensin, mikäli se on mahdol-

lista. 

 

3.2 Aikataulun seuranta 

 

Aikataulua seurataan pääasiassa viikoittaisissa urakoitsijapalavereissa, mutta urakoitsi-

jan työnjohtajan kannattaa olla tietoinen työmaan etenemisestä sekä seurata itse aika-

taulua. Jos urakoitsija on aikataulusta jäljessä, urakoitsijalta voidaan edellyttää esimer-

kiksi kahden viikon aikataulu, jolla se näyttää kykenevänsä tekemään tarvittavat työt. 

Työmaaprojektin loppuvaiheessa tehtävistä töistä, kuten toimintakokeista, tehdään 

päivittäinen aikataulu, jolla pyritään selventämään projektin loppuunsaattamista.  
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4 Urakoitsijapalaverit 

 

Urakoitsijapalavereita järjestetään viikoittain koko rakennusprojektin ajan. Siihen osal-

listuvat aliurakoitsijoiden työnjohtajat ja pääurakoitsijan työnjohtajat sekä tilaajan valvo-

jat. Urakoitsijoiden on osallistuttava urakoitsijapalavereihin koko heidän urakan keston 

ajan, ellei toisin sovita. Urakoitsijapalavereissa käsitellään työmaata koskevia asioita 

kuten aikataulua, edellisen ja tulevan viikon työvaiheita ja sovitaan työjärjestyksistä. 

Palavereissa käsitellään myös työmaan ongelmakohtia kuten talotekniikan risteilykohtia 

tai aikatauluviiveitä. 

 

Pääurakoitsijan edustaja tekee palaverista muistion, joka lähetetään kaikille osallistu-

neille ennen seuraavaa palaveria. Kaikkien, jotka osallistuvat palavereihin, tulee tarkas-

taa muistio, jotta kaikki käsitellyt asiat ovat kirjattu oikein. Urakoitsijapalaverien alussa 

hyväksytään edellisen palaverin muistio. Mikäli muistioon on kirjattu jokin asia väärin, 

siitä tulee ilmoittaa kuuluvalla ja selkeällä äänellä puheenjohtajalle, jotta asia tulee kor-

jattua. Jokaiselle urakoitsijalle on varattu puheenvuoro, jolloin urakoitsija kertoo omista 

työvaiheista, aikataulusta, hyväksytetyistä laitteista ja materiaaleista sekä muista asi-

oista. 

 

Urakoitsijoiden puheenvuorojen jälkeen ovat valvojien tai mestareiden puheenvuorot, 

jolloin heidän tulee puuttua ongelmiin ja kertoa omat mielipiteensä. Mikäli valvojat tai 

mestarit eivät uskalla vaatia aliurakoitsijoilta hyvää laatua, se johtaa siihen, että ura-

koitsijat voivat tehdä laadutonta työtä. Urakoitsijapalaverin lopuksi käsitellään työturval-

lisuuteen liittyviä asioita kuten TR-mittauskierroksen tulosta, materiaali- ja laitehyväk-

syntöjä sekä uusia suunnitelmia tai suunnitelmien puutteita. 
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5 Erillishankinnat 

 

Tilaajan tai pääurakoitsijan LVI-urakoihin liittyviä mahdollisia erillishankintoja ovat 

yleensä ilmanvaihtokoneet sekä muut suuremmat kokonaisuudet. LVI-mestarin ja ura-

koitsijan työnjohdon kannattaa keskustella erillishankinnoista, mikäli se on mahdollista, 

ennen kuin niitä tehdään, jotta molemmat tahot tietävät, minkälaisia laitteita tilataan. 

Erillishankintojen tarkoituksena on saada säästöjä kustannuksista rakennushankkees-

sa.  

 

Erillishankintoihin liittyvät urakkarajat saattavat aiheuttaa suuria ongelmia työmaalla. 

Aliurakkasopimusta tehdessä aliurakoitsijalla pitää olla selvä kuva toimitettavista lait-

teista ja materiaaleista sekä asennusrajoista. Erillishankinnat tulee suunnitella siten, 

että työt saadaan tehtyä ilman katkoksia. Yleisimmät ongelmat, jotka liittyvät erillishan-

kintoihin koskevat laitteiden asennusta ja kytkemistä sekä laitteiden tarvikkeita. Aliura-

koitsijoiden ja LVI-mestarin tulee tietää urakkarajat erillishankinnoista, jotta vältytään 

tilanteesta, jossa kukaan ei tiedä, kuka asentaa ja mitä. Laitteita asentaessa asentajan 

täytyy tietää, mitä kaikkea laitteeseen tarvitaan, jotta se toimii oikein. Myös kaikki oikeat 

tarvikkeet täytyy tulla erillishankintojen laitetoimituksien mukana. 
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6 Urakoitsijoiden valinta 

 

Urakoitsijoita valittaessa tärkeintä on huomioida urakoitsijan resurssit. Urakoitsijoilla 

tulee olla tarpeeksi työntekijöitä käytettävissä työmaan aikana. Myös mahdolliset pois-

saolot sekä pyhäpäivät on otettava huomioon resursseja huomioidessa. Mikäli urakoit-

sija on aikataulusta myöhässä, heidän tulee tarkastaa resurssit, jotta he pystyvät suo-

riutumaan vaadittavista töistä. 

 

Rakennusalan monikulttuurisuudesta johtuen alalla on paljon sellaisia työntekijöitä, 

joilla ei ole yhteistä kieltä. Se saattaa aiheuttaa ajoittain suuria ongelmia työmaalla, ja 

sen takia siihen tulee panostaa tulevaisuudessa. Urakoitsijat tarvitsevat kärkimiehen 

sekä työnjohtajan, jolla on yhteinen kieli, ja joiden kanssa pääurakoitsijan LVI-mestari 

pystyy kommunikoimaan. Liian usein työmaalla tulee vastaan sellaisia tilanteita, että 

asentaja luulee ymmärtävänsä ohjeet oikein, mutta tehdäänkin toisin kuin on sovittu. 

 

Urakoitsijoilta ja heidän aliurakoitsijoilta vaaditaan, että viranomaisasiakirjat ovat 

asianmukaisessa kunnossa. Heidän on toimitettava ennen urakan aloittamista Raken-

nustietosäätiön LVI TEM -ohjekortin numeron 00496 vaatimat viranomaisasiakirjat ja 

myöhemmin kolmen kuukauden välein ilman erillistä pyyntöä [6, s. 1]. Tämä hoituu 

nykyään helposti, esimerkiksi jos urakoitsija käyttää tilaajavastuu.fi  –palvelua, josta 

pääurakoitsija saa viranomaisasiakirjat kolmen kuukauden välein ilman erillistä pyyn-

töä. Urakoitsijoilta vaadittavat viranomaisasiakirjat koostuvat seuraavista asiakirjoista 

[6, s.1]: 

 

 selvitys ennakkoperintä- ja työnantajarekisteriin sekä arvolisävelvollisten rekis-

teriin kuulumisesta 

 kaupparekisteriote tai muutoin saadut kaupparekisteriotetta vastaavat tiedot 

 todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys verovelkaa 

koskevasta maksusuunnitelmasta 

 todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittami-

sesta, tai erääntyneiden eläkevakuutusmaksuja koskevasta maksusopimukses-

ta 

 selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.  



9 

  

7 Materiaali- ja laitehyväksynnät 

 

7.1 Materiaalien ja laitteiden hyväksyminen 

 

Materiaali- ja laitehyväksynnät rakennusaikana on sovittava yhteisen aikataulun mukai-

sesti. Urakoitsijan täytyy esittää suunnitelmista poikkeavista laitteista ja materiaaleista 

materiaali- ja laitehyväksynnät urakoitsijapalaverissa, jotta kyseinen materiaali tai laite 

soveltuu työmaalle ja muutoksesta tulee virallinen. Mikäli urakoitsija esittää LVI-

suunnitelmista poikkeavan laitteen, urakoitsija on tällöin vastuussa laitevalinnasta. Ti-

laajan hyväksyntä ei poista urakoitsijan vastuuta vaihtoehtoisesta laitteesta. Pääura-

koitsijan LVI-mestarin täytyy tarkastaa materiaalin tai laitteen tekniset tiedot ennen hy-

väksyntää. Erityistä tietämystä vaativissa laitevertailussa täytyy käyttää suunnittelijaa 

tai laitevalmistajan erikoisosaamista. LVI-mestarin tulee tarkastaa esimerkiksi ilman-

vaihtokoneen teknisistä tiedoista seuraavat asiat [7, s. 25]: 

 

 Ilmavirta (m³/s) 

 Paineenkehitys (Pa) 

 Hyötysuhde 

 Ominaissähköteho SFP-luku (kW/m³/s)  

 Melutaso (dB) 

 Materiaalit 

 Rakenne (mitta- ja painotiedot) 

 Säädettävyys. 

 

7.2 Urakkarajat 

 

Urakkarajat määritellään urakkarajaliitteessä ja suunnitteluasiakirjoissa. Urakkarajojen 

täytyy olla selkeitä, ja ne tulee suunnitella järkevästi. Viimeistään urakkaneuvotteluissa 

epäselvyydet urakkarajoissa täytyy käydä läpi ja sopia ne selvästi. Huonosti suunnitel-

lut urakkarajat tuottavat suuria ongelmia varsinkin toimintakokeissa, jolloin huomataan, 

että jokin asia ei kuulu kenenkään urakkaan. Urakat jaetaan yleensä siten, että jokai-

selle osa-alueelle on oma urakoitsija, esimerkiksi ilmanvaihtourakoitsija tekee vain il-

manvaihtojärjestelmään kuuluvat työt. Isoimmat putkiurakat saatetaan myös jakaa esi-

merkiksi kahdelle eri urakoitsijalle, koska kaikilla urakoitsijoilla ei välttämättä ole kaiken-

laisista järjestelmistä kokemusta. Ulkopuoliset viemärit, kaivot ja pumppaamot voivat 



10 

  

kuulua esimerkiksi joko maanrakennus- tai putkiurakkaan. Esimerkkinä muutamia 

urakkamuotoja ja niihin kuuluvia osa-alueita, joita LVI-mestari valvoo: 

 

PU  (Lämmitys-, jäähdytys-, vesi ja viemärijärjestelmät, ja mahdolliset erikois-

putkistot) 

IU  (Ilmastointijärjestelmä) 

MRU  (Ulkopuoliset viemärit, kaivot, pumppaamot ja erottimet) 

SPRU  (Sprinkleriputkisto ja sprinklerikeskus venttiileineen). 
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8 Malliasennukset 

 

Malliasennuksia tehdään kaikista näkyviin jäävistä laitteista mutta myös yhteiskanna-

tuksista, jotka vaikuttavat talotekniikkaurakoitsijoihin. Malliasennuksilla pyritään yhteen 

sovittamaan esimerkiksi alaslasketun katon tyyppi ja näkyville jäävät talotekniikkaan 

kuuluvat osat. Aliurakoitsijan kannattaa vaatia detaljisuunnitelmat arkkitehdiltä kaikista 

paikoista, joista tehdään malliasennuksia. Se helpottaa urakoitsijan ja LVI-mestarin 

työtä sekä siirtää vastuun arkkitehdille, jonka työhön kuuluu ulkonäöllisien seikkojen 

yhteensovittaminen. Malliasennuksia tehdään näkyville laitteille kuten 

 

 patterit 

 IV-päätelaitteet (kuva 3.) / säleiköt 

 jäähdytyspalkit 

 WC-kalusteet 

 kannakejärjestelmät (esim. yhteiskannatus) 

 

 

Kuva 3. Malliasennus tuloilmakanavan päätelaitteesta. 
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9 Tarkastukset 

 

Työmaan tärkeimmät tarkastukset, jotka työllistävät LVI-mestaria, ovat paine- ja tiiviys-

kokeet, asennustapatarkastukset sekä asennustarkastukset. Paine- ja tiiviyskokeista 

tehdään aina pöytäkirjat, joista vastaa urakoitsija. Pääurakoitsijan LVI-mestarin tai val-

vojan velvollisuus on olla paikalla tarkastuksissa, jotta he voivat hyväksyä tarkastuksen 

ja allekirjoittaa sen tehdyksi. Myös asennustapatarkastuksesta tehdään pöytäkirja, jon-

ka tekee LVI-mestari. Tarkastuksien pöytäkirjat laitetaan urakoitsijan luovutuskansioon, 

jonka rakennusvalvonnan tarkastaja tarkastaa rakennuksen käyttöönottotarkastukses-

sa. 

 

9.1 Painekoe 

 

Painekoe suoritetaan pääurakoitsijan LVI-mestarin valvomana ja sen suorittaa urakoit-

sija. Painekoe tehdään aina ennen putkiston peittämistä tai piilottamista ja samalla to-

detaan, että putkisto on yhtenäinen. Se tehdään joko vedellä tai ilmalla. Vuotojen ilme-

tessä painekoe keskeytetään ja vuodot korjataan. Korjauksen jälkeen painekoe uusi-

taan. Myös sadevesiviemäriverkostoon tehdään painekoe. Painekoepöytäkirjassa täy-

tyy ilmetä seuraavat asiat: 

 

 mittausajankohta 

 urakoitsija 

 mittaaja 

 mitattava verkosto-osuus 

 koepaine 

 hyväksyjän allekirjoitus. 

 

9.2 Tiiviyskoe 

 

Tiiviyskoe tehdään yleensä pistokoemaisesti tyyppihyväksytyistä ilmanvaihtokanavista 

ja osista, sekä kaikista tyyppihyväksyttömistä ja suorakaidekanavista. Kaikkien kuilujen 

kaikkiin ilmanvaihtokanaviin on hyvä tehdä tiiviyskokeet, jotta myöhemmin ei tarvitsisi 

avata rakenteita jos ongelmia ilmenee. Sen suorittaa ilmavaihtourakoitsija. Tiiviysko-

keissa pidetään painetta yllä noin viiden minuutin ajan. Tiiviyskokeen jälkeen ilman-
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vaihtourakoitsijan työnjohtaja laskee kanaviston pinta-alan sekä sallitun vuotoilmavir-

ran. Kuvassa 4 on taulukko, josta nähdään vuotoilmavirta eri tiiviysluokkaan nähden. 

 

Ilmanvaihtokanavien tiiviysluokat alkavat A:sta, joka on tiivein luokka, ja tiiviysluokat 

loppuvat E:hen, luokka vuotaa eniten. Tavanomaisissa ilmanvaihtojärjestelmissä saa-

vutetaan kanaviston tiiviysluokka B yleensä, kun käytettävien ilmanvaihtokanavien ja 

ilmanvaihtokanavanosien tiiviysluokka on C [8, s. 16]. 

 

 

Kuva 4. Ilmanvaihtojärjestelmän suurimmat sallitut vuotoilmavirrat vaipan pinta-alaa kohden eri 
tiiviysluokissa. 

 

9.3 Asennustapatarkastukset / Piiloon jäävät asennukset 

 

 Asennustapatarkastuksia tehdään koko rakennusprojektin ajan ja aina ennen kuin 

asennukset menevät piiloon. Myös asennustapatarkastuksia tehdään valmistuneille 

kokonaisuuksille kuten kuvassa 5, joka on otettu ilmanvaihtokoneen lämmitys- ja jääh-

dytysputkistosta sen valmistuttua. Piiloon jääviin asennuksiin kuuluvat pohjaviemärit, 

kuilut sekä kaikki, mitä ei rakenteita purkamalla voida katselmoida jälkikäteen.  Asen-

nustapatarkastuksista otetaan valokuvia, jotta myöhemmin voidaan todistaa, että 

asennukset ovat tehty oikein. Myös asennustapatarkastuksista tehdään pöytäkirja ku-

ten liitteessä 1. Pöytäkirjaan liitetään myös valokuvia tarkastuskohdasta. 
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Kuva 5. Asennustapatarkastus ilmanvaihtokoneen lämmitys- ja jäähdytysputkistosta. 

 

9.4 Pohjaviemäreiden kuvaus 

 

Pohjaviemärit tulee kuvata kokonaan sisäpuolelta ennen viemärin käyttöönottoa, jotta 

mahdolliset painaumat ja viat sekä viemäriin kuulumattomat esineet tulevat esille. Myös 

pohjaviemärit valokuvataan ulkopuolelta, jotta voidaan todistaa ongelmien ilmetessä, 

jotta ne ovat asennettu oikein. Pohjaviemäri tulee asentaa yhtenäiseksi ja siinä pitää 

olla tarpeeksi kallistusta jätevesikaivoon päin, jotta pohjaviemäri ei mene tukkoon. 

Myös pohjaviemärin ympäriltä tulisi ottaa kaikki isot ja terävät kivet pois, jotta liikkuva 

maa-aines ei riko sitä. Kuvassa 6 on kuvattu pohjaviemäreitä, josta voidaan todeta 

asennukset päällisin puolin asianmukaisiksi. Viemärikuvauksen suorittaa kuvauksiin 

perehtynyt yritys, joka tekee myös kuvauksesta raportin. Kuvauksen yhteydessä vie-

märit myös huuhdellaan. Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D1 4.5.3 mu-
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kaan viemäri tulee asentaa maahan siten, että se kestää vahingoittumattomana ja toi-

mivana maanpaineen, kuormituksen ja maaperän syövyttävyyden vaikutukset sekä 

sijaintipaikan mahdolliset painaumat [9, s. 24]. Viemäreissä saa kuitenkin olla jonkun 

verran painaumia, mutta ne eivät saa aiheuttaa toiminnallisia häiriöitä. Mikäli pohja-

viemärissä esiintyy toimintaa haittaavia ongelmia, lattia tulee avata, jotta kyseinen on-

gelma kohta saadaan poistettua. 

 

Pohjaviemärin kuvauksesta tehdään raportti, joka on liitteen 4 näköinen. Raportissa 

kerrotaan viemärin kaltevuus, mahdolliset ongelmat ja sijainnit, ja viemärin kunto. Vie-

märin kaltevuus tulee olla vähintään 20 ‰ wc-istuimen kytkentäviemärissä ja siihen 

liittyvässä vaakakokoojaviemärissä silloin, kun käytetään alle 6 litran huuhtelumäärää 

ja kyseessä on asuinrakennus. Tuuletetun ja tuulettamattoman vaakakokoojaviemärin 

vähimmäiskaltevuutena voidaan käyttää 60 % suunnitellusta kaltevuudesta, jos viemä-

riin ei ole liitetty WC-istuimia ja viemäri on helposti puhdistettavissa [9, s. 47]. Vaaka-

kokoojaviemärin vähimmäiskaltevuudet näkyvät liitteistä 5 ja 6. Mahdollisista ongelma-

kohdista otetaan kuva, jotta vika voidaan havainnollistaa. Viemärin kunto luokitellaan 

nollasta viiteen. Luokkien määritykset tarkoittavat seuraavaa [10]: 

 

 0-luokka Ei havaintoja 

 1-luokka Hiushalkeama tai liitos auki 10–20 mm. Ilmenee  

  kosteutena tai vuodon jättämänä jälkenä. Uusintatutkimus 

  noin 5 vuoden kuluttua. 

 2-luokka Avoin halkeama tai liitos auki 20–40 mm. Ilmenee veden 

  tippumisena. Uusintatutkimus noin 2 vuoden kuluttua. 

 3-luokka Viemäristä voi irrota palasia tai on irronnut palasia, liitos auki 

  40–60 mm tai tiiviste näkyy liitoksesta. Vaatii korjausta 

  lähitulevaisuudessa. 

 4-luokka Viemäri on menettänyt rakenteellisen lujuutensa, putken 

  muodonmuutos yli 15 prosenttia tai liitos auki yli 60 mm. 

  Vaatii pikaista korjausta. 
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Kuva 6. Valokuva pohjaviemäreistä. 

 

9.5 Asennustarkastus 

 

LVI-mestarin ja urakoitsijan työnjohtajien töihin kuuluvat tietenkin myös asennustarkas-

tukset. Asennustarkastuksia tehdään lähes päivittäin samalla kun kierretään työmaalla, 

jotta kaikki asennukset tulevat tehtyä oikein. Monien urakoitsijoiden työnjohtajat saatta-

vat kuvitella, että ainoastaan valvojan tehtäviin kuuluvat asennustarkastukset, mutta ne 

ovat myös työnjohtajien tärkeimpiä tehtäviä työmaalla. Asennustarkastuksien väliin 

jättäminen vaikuttaa esimerkiksi työmaaprojektin loppupuolella tehtäviin asioihin kuten 

itselleluovutukseen sekä punakynäpiirustuksiin. Punakynäpiirustukset tehdään urakan 

lopussa, jotta suunnittelija saa tehtyä lopulliset suunnitelmat loppukäyttäjälle.  

 

Asennustarkastuksista on tärkeää ottaa valokuvia, jotta myöhemmin pystytään varmis-

tamaan asennukset oikeiksi. LVI-mestarin ja työnjohtajien kannattaa käyttää kameraa 

päivittäin työmaalla, koska se helpottaa työtä kaikissa asennuksiin liittyvissä vaiheissa. 
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10 Yhteenveto 

 

Työn tarkoituksena oli luoda SRV:n toimintamalliin soveltuva muistilista. Tavoitteena oli 

tehdä muistilista, joka helpottaa työmaan alkuvaiheen töitä, jolloin haastavimmat ja 

raskaimmat työt tehdään. Muistilistan tarkoituksena oli tuoda esiin työmaan alkuvai-

heen tehtävistä tärkeimmät, kuten suunnittelu, hankinnat ja aikataulu, jotka ovat osana 

SRV:n asiakaslähtöistä toimintamallia. Myös tavoitteena oli muistuttaa tehtävien koor-

dinoimisesta suunnittelijoiden, tavaran toimittajien ja aliurakoitsijoiden välillä. 

 

Suurin hyöty tästä työstä tulee olemaan sekä SRV:n uusille LVI-mestareille että uraan-

sa aloittaville LVI-mestareille. Työtä voidaan käyttää apuna esimerkiksi LVI-mestarin 

perehdyttämiseen vasta alkaneelle työmaalle. Muistilistasta olisi voinut tehdä laajem-

man ja yksityiskohtaisemman mutta tarkoituksena oli tuoda esille näkökulmia työmaal-

ta. Myös jokaisista työssä käsitellyistä asiakokonaisuuksista olisi voinut tehdä oman 

opinnäytetyön. 

 

Muistilistasta tuli helposti luettava ja johdonmukainen, jonka pystyy työmaa olosuhteis-

sa nopeasti lukemaan. Työn aihetta olisi voinut laajentaa työmaaprojektin loppupuolen 

asiakokonaisuuksiin kuten luovutusvaiheen töihin. Luovutusvaiheen työt ovat yhtä tär-

keä osa-alue työmaan läpisaattamisessa, kuin suunnitelmat ovat työmaaprojektin alku-

puolella.  
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