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1 JOHDANTO 

 

 

Opinnäytetyöni käsittää 1950–luvulla rakennetun pientalon laajennuksen rakennus-

suunnittelun, kustannuslaskennan tehtyjen suunnitelmien perusteella, yleisaikataulun 

laadinnan, vastaavan työnjohtajan toimen, jälkilaskennan ja rakentamisen.  Rakennut-

tamistehtävistä työhön kuuluu rakennuslupaprosessin läpi vieminen, LVIS–

urakoitsijoiden valinta ja isoimpien hankintojen kilpailutus. LVIS–kustannusten laskenta 

ei kuitenkaan kuulu työhön kuin välttämättömien aputöiden osalta. 

 

Laajennus arvioitiin rakennuttajan kanssa epäkäytännölliseksi, rakennusteknisiltä ratkai-

suiltaan arveluttavaksi, kunnoltaan heikoksi ja arkkitehtonisesti rumaksi, joten lähtökoh-

tana on alusta lähtien purkaa 1970–luvulla tehty laajennusosa kokonaan pois ja raken-

taa täysin uudelleen.  Ongelmina oli pidetty viime vuosina huonoa ilmanvaihtoa, vetoi-

suutta, kylmyyttä ja paloturvallisuutta. Myös kuisti oli koettu liian pieneksi, joten sen suu-

rentamista toivottiin. Rakennuttajana ovat kiinteistön omistajat Heikki ja Helena Juntta-

nen.  

 

 

               KUVA 1. Entinen purettava laajennusosa . Kuva: Simo Ahtonen 2010. 
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Työ jakaantuu tarveselvitykseen, hankesuunnitteluun, rakennussuunnitteluun, rakenta-

misvaiheeseen, luovutukseen ja käyttöönottokatselmukseen. Piirustukset tehdään Auto 

Cad -ohjelmalla, laskelmat manuaalisesti Excel–taulukkolaskentaohjelmalla ja yleisaika-

taulu Planet–projektinhallintaohjelmalla. Työstä pidetään työmaapäiväkirjaa. Tavoitteena 

on suunnitella rakennuttajan toiveita vastaava uusi laajennusosa, joka käsittää talon 

sauna- pesuhuone- wc- ja kodinhoitohuonetilat. Suunnittelussa kiinnitetään huomiota 

tilankäyttöön ja kustannustehokkuuteen.   

 

Rakentamisvaiheen töistä rakennuttajan tehtävänä ovat purkutyöt pääosin, rakennus-

materiaalien toimitukset työmaalle, ulkomaalaus ja alueen pintarakenteet. Pääpaino on 

siis rakennuttajan kannalta katsottuna se, että minkä verran töitä ostetaan ja paljonko 

ovat ostettujen töiden ja palvelujen kustannukset. Rahoitus- ja luvanhankintakustannuk-

sia ei tarkastella.  
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2 PROJEKTIN ALKUVAIHEET 

 

 

Alunperin projekti sai alkunsa rakennuttajan aloitteesta alkuvuodesta 2010, kun Heikki 

Junttanen tiedusteli kiinnostustani toteuttaa rakennustyöt. Mietittyäni asiaa kevään, pa-

lasin asiaan 2. toukokuuta 2010 ja ehdotin, että toteuttaisin koko projektin suunnittelui-

neen ja työnjohtovelvollisuuksineen. Tämä kuitenkin sillä ehdolla, että työ hyväksyttäisiin 

koulun puolesta opinnäytetyöksi. Esittelin työn lähtökohdan ja sisällön yliopettaja Jorma 

Saarijärvelle 8. toukokuuta ja kysyin hänen mielipidettään asiasta. Jorma Saarijärvi tote-

si aiheen olevan riittävän hyvä ja laaja, joten syntysanat opinnäytetyölle oli lausuttu. Vi-

rallisesti työ hyväksyttiin opinnäytetyöksi vasta 21. elokuuta. 

 

Otin yhteyttä rakennuttajaan, joka oli tyytyväinen alustavasta päätöksestä. Ehdotin, että 

käynnistämme välittömästi tarveselvityksen ja annoin rakennuttajalle mietittäväksi, mitä 

tiloja halutaan, mikä on laatutaso, mitkä ovat päämateriaalit ja mitkä ovat olleet olennai-

simmat epäkohdat ja puutteet nykyisen saunaosaston toiminnassa. Projektin karkeaksi 

aikatauluksi hahmottelin ja myös ehdotin, että kesäloman jälkeen elokuulla aloitetaan 

hanke- ja rakennussuunnittelu, jolle varataan kaksi–kolme viikkoa. Tuona aikana tulisi 

saada rakennuslupahakemus käsittelyyn. Rakentamisvaiheen alkamisajankohdaksi 

kaavailin syyskuun alkupuoliskoa ja tavoite oli, että rakennustyöt olisivat tehtynä ja laa-

jennusosa täysin käytössä viimeistään jouluna 2010. Rakennuttaja hyväksyi ehdotukse-

ni. Rakennuttajaa askarrutti projektin kustannukset, joten lupasin myös laskea karkean 

kustannusarvion ilman suunnitelmia perustuen rakennusosahinnoitteluun ja kokemuspe-

räiseen tietoon.  

 

Kesän 2010 aikana olin epävirallisesti muutamia kertoja yhteydessä rakennuttajaan. 

Tarveselvityksessä nousi oleellisimmiksi puutteiksi nykyisessä saunaosastossa lattioi-

den kylmyys, veto, matala huonekorkeus, lattioiden korkoerot, huonejärjestys, tilankäyt-

tö, ilmanvaihto, savuhormin huono veto ja liian pieni kuisti. Näihin toivottiin parannusta, 

joten mainitut puutteet vahvistivat ennakkokäsitystä siitä, että olemassa oleva laajen-

nusosa kannattaa purkaa ja rakentaa uudelleen. 
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3 HANKESUUNNITTELU 

 

 

Varsinainen hankesuunnitteluvaihe alkoi 24.8.2010 ja jäi melko lyhyeksi johtuen kohteen 

pienehköstä pinta-alasta. Rakennukselle ei oltu tehty kuntoarviota tai -tutkimusta. Tutkin 

itse paikan päällä kuitenkin perustukset maanpäällisiltä osiltaan, ja koska ajatuksenani 

oli hyödyntää olemassa olevat perustukset, ainoastaan isompi kuisti vaatisi uudet pilari-

perustukset. Perusmuureissa ei havaittu painumisesta johtuvia halkeamia eikä muita-

kaan vaurioita. Salaojia, sadevesijärjestelmää ja routaeristeitä ei ollut, joten perustukset 

olivat yllättävän hyvässä kunnossa.   

 

Tarveselvitysvaiheessa oli lisäksi käynyt esille, että rakennuttajan mielestä sekä sauna 

että pesuhuone olivat osoittautuneet liian isoiksi muiden tilojen huonealojen kustannuk-

sella. Suunnitteluperusteeksi tuli siis tehdä niistä tilankäytöllisesti mahdollisimman te-

hokkaita sekä lisätä tilaa mieluummin kodinhoitohuoneeseen ja vessaan. Samalla alkoi 

hahmottua, että uutta savupiippua ei olisi mahdollista tehdä muurattuna edes hark-

koelementeistä, koska tila loppuisi kesken ja suojaetäisyyksien kanssa tuli ongelmia. 

(Suomen rakentamismääräyskokoelma E8, 4) Koska vaatimuksena oli puukiuas, suun-

nittelun lähtökohdaksi otettiin teräselementtipiippu jo heti alussa. 

 

Kun piirustukset alkoivat olla luonnosvaiheessa, esittelin ne LVIS–urakoitsijoille sekä 

kaupungin rakennustarkastajalle. Näin erityisesti urakoitsijat pääsivät tutustumaan koh-

teen suunnitelmiin jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Hankesuunnittelussa nousi 

esille jo muutamia potentiaalisia ongelmakohtia, kuten laajennuksen liittäminen vanhaan 

rakennukseen siististi, tilan niukkuus, maan kivisyys, betonilaatan kuivumisaika ja LVIS–

toiminnot rakentamisvaiheen aikana.  

 

Työnsuunnittelussa ajattelin, että hanke tultaisiin viemään läpi pääosin yhden ammatti-

miehen ja yhden avustavan työntekijän työryhmällä. Isompi työryhmä ei mahtuisi työs-

kentelemään näinkin pienellä työmaalla, ja toisaalta maanvaraisen betonilaatan pitkähkö 

kuivumisaika tiedettiin rajoittavaksi tekijäksi aikataulullisesti, joten valmistumista ei suot-

ta kannattanut yrittää aikaistaa liikaa.  

 

Hankkeen osapuolina toimivat Heikki ja Helena Junttanen rakennushankkeeseen ryhty-

vänä eli rakennuttajana, LVI–urakoitsijana TSK–putki Oy, sähköurakoitsijana Sähkö–

Boman Ky, ja kaivinkoneurakoitsijana Hannu Mikkonen. LVI- ja  
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sähkösuunnittelun tekivät kyseiset urakoitsijat. Rakennussuunnittelijana, vastaavana 

työnjohtajana ja rakennusammattimiehenä toimin minä itse.  

 

 

 

  



13 

 

 

4 RAKENNUSSUUNNITTELU 

 

 

4.1 Aloituskatselmus 

 

Lyhyen hankesuunnitteluvaiheen jälkeen työ jatkui rakennussuunnittelulla. Paikalla pi-

dettiin 21. elokuuta katselmus, jossa olivat paikalla myös LVIS–urakoitsijat. Olemassa 

olevasta siipirakennuksesta mitattiin harja- ja räystäskorkeus, lattian korkeusasema suh-

teessa perusmuurin yläpintaan ja vanhan rakennuksen lattiaan, perusmuurien ulkomitat 

ja maanpinnan korko rakennuksen ympärillä. Lisäksi purettiin lattian ja seinän rajaan 

aukko, jotta nähtäisiin perusmuurin rakenne. Myös vanhaa asuinrakennusta, jonka pää-

tyyn siipirakennus liittyy, tarkastusmitattiin liittymäalueen lähistöltä. Käytettävissä olevat 

piirustukset olivat huonot, eivätkä mitat näyttäneet täsmäävän, joten piirustukset piti teh-

dä kokonaan uudestaan.  

 

 

4.2 Rakennusluvan hakeminen 

 

Jo alusta lähtien oli hieman kyseenalaista, hyväksyykö Varkauden kaupungin rakennus-

valvonta minut vastaavan työnjohtajan ja pääsuunnittelijan tehtäviin. Päätin toimia siten, 

että kun olin saanut suunnitelmat pääosin hahmoteltua ja luonnosteltua, soitin rakennus-

tarkastajalle ja pyysin audienssia. Esittelin luonnokseni 26. elokuuta vs. Rakennustar-

kastaja Heikki Sinkolle, ja kysyin miten asian laita on. Hän sanoi katsovansa, että koke-

mus riittää vastaavan työnjohtajan tehtävään tässä hankkeessa, mutta pääsuunnittelijan 

tehtävä on hieman kyseenalainen, koska hanke kuuluu luokkaan B, ja B–luokan suunnit-

telijan pätevyydeksi vaaditaan vähintään teknikon tai rakennusmestarin tutkinto. (Suo-

men rakentamismääräyskokoelma A2, 12). Mietittyään hetkisen hän kuitenkin totesi, 

että voisi hyväksyä minut myös pääsuunnittelijaksi, koska työ tultaisiin tekemään opin-

näytetyönä. Heikki Sinkko totesi, että pääasia tuotettavissa piirustuksissa ja suunnitel-

missa on niiden asiallisuus ja teknisesti oikea toteutus, ei niinkään muodollinen päte-

vyys. 

 

Nostin myös esille kysymyksen vuoden 2010 alussa voimaan tulleiden uusien U–arvo -

vaatimusten soveltamisesta (Suomen rakentamismääräyskokoelma C3, 3.2). Olin miet-

tinyt tätä jo etukäteen ja näin ongelmallisena erityisesti seinä- ja yläpohjarakenteiden 

paksuuden kasvamisen paksumpien eristeiden takia, koska se nostaisi kustannuksia  
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rakentamisvaiheessa ja pienentäisi entisestään huoneistoalaa ja laajennusosan tilavuut-

ta. Korkeuden kasvattaminen nähtiin mahdottomaksi, ja seinien paksuuden kasvaminen 

olisi tietänyt ongelmia myös hyödynnettävien perusmuurien osalta.  

 

Selvitettyäni asian rakennustarkastajalle, hän ei nähnyt tarpeelliseksi tehdä rakennuk-

sen vaippaa uusien määräysten mukaan, koska kyseessä ei ollut varsinaisesti uudisra-

kennushanke, ja toisaalta lämmöneristys tulisi joka tapauksessa paranemaan oleellisesti 

entisestä.  

 

Edellisten päätösten jälkeen alkoi varsinainen rakennussuunnittelu ja luonnosten jalos-

taminen piirustusten muotoon. Piirustukset tehtiin Auto Cad 2010 -ohjelmalla, kun taas 

luonnostelu tapahtui pääosin käsin piirtämällä. Alun perin olin varannut suunnittelulle 

aikaa maksimissaan kolme viikkoa, minkä mukaan myös laskin suunnittelukustannukset 

alustavaan kustannusarvioon. Tiedossa oli, että Varkauden kaupungin rakennusvalvon-

ta pitää kokouksensa tiistaina, joten lupapapereiden piti olla jätettynä maanantaihin 

mennessä. Jos suunnitelmat hyväksyttäisiin, päätös saataisiin perjantaiksi. Käytännössä 

tämä tarkoitti sitä, että piirustusten tekoon ja lomakkeiden täyttöön oli aikaa käytettävis-

sä noin puolitoista viikkoa.  

 

Suunnitelmat ja rakennuslupahakemukseen tarvittavat asiakirjat sain lopulta tehtyä niin, 

että hakemus voitiin jättää rakennusvalvontaan perjantaina 3. syyskuuta. Myönteinen 

lupapäätös saatiin seuraavana perjantaina 10. syyskuuta. Viikon odottelun käytin hyö-

dykseni tekemällä tarkemman kustannusarvion suunnitelmieni pohjalta ja yksinkertaisen 

jana-aikataulun Planet +6.1 -ohjelmalla työmenekkilaskelmiini perustuen. Minulta oli 

jäänyt huomioimatta, että rakentamista ei saa aloittaa, ennen kuin rakennuslupapäätös 

on lainvoimainen, eli aikaisintaan 14 päivän päästä lupapäätöksen antamisesta. Raken-

nusvalvonnasta kuitenkin kerrottiin, että olemassa olevan rakennuksen osan, johon lu-

pahakemus kohdistui, saa purkaa ja myös salaoja- ja routaeristystöitä saisi tehdä. An-

noin tähän perustuen rakennuttajalle luvan aloittaa purkutyöt kohteessa. 
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5 TUOTANNON SUUNNITTELU 

 

 

Tuotannon suunnittelun aloitin luetteloimalla tehtävät työkokonaisuudet Excel–

taulukkoon, johon tuli myös määrät, yksiköt, työmenekit ja tehtävien kestot. Työmenekit 

tietyille rutiinitöille sain Ratu Aikataulukirjasta. Aika pian kävi selville, ettei Ratu–arvoja 

voisi soveltaa näin pienessä kohteessa sellaisenaan. Työmenekit tehtävää kohti näytti-

vät jäävän liian pieniksi suurelta osin. Muutamissa kohdin työmenekeistä sai järkeviä 

kaksinkertaistamalla suoritemääräkertoimen. Päädyin arvioimaan joihinkin töihin käytet-

tävää aikaa kokemusperäisesti, ja muutenkin tarkastelin joka tehtävän kestoa seuraavan 

kysymyksen myötä: ”missä ajassa pystyisin itse tekemään kyseisen työn?”  

 

Työryhmien määrään ei tässä tapauksessa tarvinnut kiinnittää erityistä huomiota. Selvää 

oli, ettei kovin paljoa työntekijöitä mahdu kerrallaan tälle työmaalle, ja jos työntekijöitä 

olisi mahtunutkin, monet työt olisivat todennäköisesti valmistuneet liian nopeasti ottaen 

huomioon maanvaraisen betonilaatan kuivumisajan. Perusajatuksena oli, että rakennus-

työt aloitetaan 1+1 työryhmällä, ja sisävalmistusvaiheeseen siirryttäessä työtä tehtäisiin 

pääosin yhden henkilön työryhmällä. Tarvikkeiden toimituksille ei varattu aikaa eikä re-

sursseja, koska rakennuttaja oli luvannut hankkia pääosin tarvittavan materiaalin työ-

maalle. Poikkeuksena tähän olivat painavat ja paljon tilaa vievät tarvikkeet, joita tarvittiin 

heti alkuvaiheessa. Näitä olivat esimerkiksi maa-ainestoimitukset, eristeet, betoniteräk-

set ja putket.  

 

Tehtävien kestojen hahmotuttua tein päätehtävänimikkeistön, jonka kirjoitin sellaisenaan 

Planetiin, jolla tein yksinkertaisen jana-aikataulun työmaalle kaikkien nähtäväksi, jotta 

jokaisella olisi oikea käsitys siitä, miten pitkään työmaa tulisi kestämään. Alkuperäisenä 

tavoitteena oli saada työ valmiiksi jouluun 2010 mennessä. Pelivaroja aikatauluun ei 

tullut, joten siltä osin sitä voi sanoa tiukaksi, mutta vielä realistiseksi.  
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6 RAKENTAMISVAIHE 

 

 

6.1 Ulkopuoliset työt 

 

6.1.1 Purkutyöt 

 

Rakennuttaja aloitti purkutyöt 11. syyskuuta talkoovoimin. Kävin itse paikalla toteamassa 

tilanteen illan suussa, jolloin suurin osa siipirakennuksesta oli purettu. Ainostaan wc ja 

hieman kattoa sekä käyttövesiputkistot olivat purkamatta. Rakennusalue oli myös pää-

osin raivattu. Sovimme rakennuttajan kanssa, että varsinaiset rakennustyöt aloitetaan 

paikalla keskiviikkona 15. syyskuuta, johon mennessä purkutyöt tulisi olla tehtynä mah-

dollisimman pitkälle, koska purkutöitä en ollut sisällyttänyt kustannusarvioon ja aikatau-

luun. 

 

 

               KUVA 2. Purkutyömaan tilanne 11.9.2010. Kuva: Simo Ahtonen 2010. 
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6.1.2 Työmaan aloitus 

 

Maanantaina sovin kaivinkoneurakoitsijan kanssa, että hän tulee koneensa kanssa pai-

kalle torstaina 16. syyskuuta. Alustavia keskusteluja aloitusajankohdasta oli käyty jo 

suunnitteluvaiheessa. Urakoitsijan valintaan vaikutti lyhyt siirtomatka ja koneen soveltu-

vuus. Koneena oli runko-ohjattu traktorikaivuri. Alusta lähtien varauduttiin siihen, ettei 

kaivumaita pystyttäisi ainakaan kokonaan käyttämään uudelleen täyttöön, joten niitä 

jouduttaisiin ajamaan rakennusalueelta kauemmaksi. Tähän tarkoitukseen oli varattu 

rakennuttajan oma traktori ja peräkärry. Maanantaina soitin myös LVI–urakoitsijalle, ja 

pyysin putkimiehen paikalle aloituspäiväksi purkamaan käyttövesiputkistot, lämmin-

vesivaraajan ja wc:n vesikalusteet. Samalla tulisi vetää väliaikainen vesijohto keittiöön. 

Tämä oli suunniteltu valmiiksi jo katselmuksessa 21. elokuuta. Sähköurakoitsija oli pur-

kanut purettavasta osasta sähköt ja asentanut uuden ryhmäkeskuksen asuinrakennuk-

seen sekä yhden työpistorasian jo edellisellä viikolla. Maanantaina tilasin myös paikalli-

selta autoilijalta salaoja- ja täyttösoraa yhden kuorma-autokuormallisen kutakin, toimitus 

sovittiin keskiviikko-aamuksi. Samoin tilasin maarakennusvaiheessa tarvittavat tarvik-

keet. 

 

Keskiviikoksi olin varannut käsityökaluja alkuun siten, että niillä pystyi tekemään loput 

purkutyöt ja maarakennustyöt. Maa-ainestoimitukset saapuivat heti aamusta ja heti 

alussa kävi ilmi, että suunniteltu varastoalue käy liian pieneksi. Ensimmäinen kuorma 

saatiin mahtumaan sille suunniteltuun paikkaan, mutta toinen jouduttiin kippaamaan jo 

kauemmaksi. Keskiviikkona saapui myös suurin tavarantoimitus, johon oli valikoitu alku-

vaiheessa tarvittavat tarvikkeet ja toisaalta paljon tilaa vievät tarvikkeet, kuten eristevillat 

ja routaeristeet.  

 

Keskiviikko-iltapäivänä oli loputkin purkutyöt saatu tehtyä, entisestä laajennusosasta oli 

jäljellä vain perustukset. Oviaukko päärakennukseen ummistettiin ja tehtiin tiiviiksi enti-

sen oven purkamisen jälkeen. Tavarantoimitukset olivat saapuneet ajallaan, ja kaikki 

saatiin mahtumaan niille varatuille paikoille, poikkeuksena täyttösorakuorma.  
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6.1.3 Maarakennustyöt 

 

Torstai-aamuna saapui kaivinkone työmaalle. Vahvuus työmaalla oli siten 

1+1+kaivinkoneurakoitsija. Työt aloitettiin poistamalla pintamaat rakennusalueelta noin 

1,5 metrin etäisyydeltä perusmuurien ulkopinnoista ja noin 2 metrin etäisyydeltä tulevien 

kuistin pilareiden ulkopinnoista. Seuraavaksi alettiin vuorotellen kaivaa perusmuurien 

ulko- ja sisäpuolelta maata pois, kunnes perusmuuriantura alkaisi näkyä. Sisäpuolista 

täyttöä jouduttiin kaivamaan pois perusmuurien vieriltä, jotta perusmuurien sisäpuolinen 

lämmöneristys voitaisiin tehdä. Alueen ollessa pieni, ei entistä täyttöä juuri jäänyt jäljelle 

kuin hieman keskiosaan. Lisäksi havaittiin, että käytetty maa-aines sisäpuolisessa täy-

tössä oli huonolaatuista, koska seassa oli suuria lohkareita, savea, ja hienoa hiekkaa. 

Tästä syystä maata poistettiin reilummin kuin oli ajateltu. 

 

Kaivun edetessä huomattiin että perusmuuri on paljon korkeampi kuin vanhoissa piirus-

tuksissa oli esitetty. Havaittiin myös, ettei anturaa ole tehty ollenkaan, vaan perusmuuri 

lähti suoraan maasta ilman minkäänlaista anturalevennystä. Tämä aiheutti hieman ilta-

töitä suunnittelun suhteen. Mietittyäni ja lisäksi kysyttyäni asiaa rakennusinsinööri Timo 

Janhuselta päädyin siihen, ettei perustuksia lähdetä vahvistamaan. Perusteluina tälle oli, 

että kuormat ulkoseinille ja perusmuureille eivät oleellisesti kasva entisestä, ja korkeam-

pi perusmuuri ottaa osan kuormista vastaan maan ja perusmuurin välisen kitkan avulla. 

Teoreettinen laskelma myös osoitti, ettei painumavaaraa ole, koska anturan tai perus-

muurin leveydeksi riittäisi jopa vain 106 mm. Pääteltiin myös, että koska halkeamia eikä 

muita merkkejä haitallisista painumista ollut, perustukset olivat toimineet lähes 40 vuotta 

vähintään tyydyttävästi. Asia selostettiin rakennuttajalle, joka hyväksyi ratkaisun. 

 

Tarvittava vähimmäisanturaleveys saadaan kaavoista 

 

P= [p(lumi)+p(omap)] x (runkosyvyys : 2 + 2 x räystäsleveyden vaakasuora projektio)  

P= [2,0 kN/m2+1,0 kN/m2] x (5,050m : 2 + 2 x 0,5 m) = 10,575 kN/m ja edelleen B= p(tot) 

: P(sall)  B= 10,575 kN/m : 100 kN/m2= 0,10575m= 106 mm  

joista  ensimmäisessä kaavassa P on viivakuorma anturalle, B on anturan leveys, p (lu-

mi) on lumikuorma ja p(omap) rakenteiden omapaino ja lisäksi toisessa kaavassa p(tot) 

on yläpohjan kuormat yhteensä ja P(sall) pohjapaine (Kekki 2010). 
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Tehtyjen päätösten pohjalta töitä jatkettiin normaalisti perjantaina, jolloin päästiin aloit-

tamaan salaojien teko, ja sorastus, sekä täyttö- ja tiivistystyöt pilarien kohdalla. Ennen 

täyttöjä asennettiin uudet viemäriputket siten, että ne ujutettiin perusmuurin alta sisäpuo-

lelle, ja ulotettiin toinen pää hieman rakennusalueen ulkopuolelle sako–kaivojen suun-

taan. Tämän työn takia ei putkimiestä työmaalle kutsuttu, vaan se 

 

 tehtiin omana työnä. Ylimääräistä työtä aiheutti myös länsisivulla perusmuurin vieressä 

olleet kaadetun tammen kanto ja suuri kivi. Kaivun yhteydessä paljastui, että kivi on erit-

täin kookas, ja sitä on räjäytetty, että perusmuuri on saatu mahtumaan. Kiveä ei saatu 

liikkumaan kaivinkoneella, joten se päätettiin jättää rauhaan, koska pelättiin perusmuurin 

vaurioituvan. Kannon poisto osoittautui myös hankalaksi, koska juuret olivat syvällä ja 

ne olivat kietoutuneet kiven ympärille. Kannon poistossa olin kuitenkin ehdoton, koska 

se lahoaisi ajan saatossa aiheuttaen painumia, ja vaikeuttaisi huomattavasti salaoja- ja 

routaeristystöitä. Kannon poistoon en ollut huomannut varautua, ja siihen jouduttiin käyt-

tämään useita kone- ja miestyötunteja sekä useita moottorisahan teräketjuja. Lopulta 

kanto saatiin poistettua paloina. Kiven ja perusmuurin väliin jäi tilaa noin 150 mm, joten 

salaojaputki mahtui juuri ja juuri menemään välistä.  

 

 

6.1.4 Salaojat ja sadevesijärjestelmä 

 

Saunaosaston perustuksiin päätettiin jo suunnitteluvaiheessa tehdä salaojitus, vaikka 

sitä ei ole päärakennuksen osalla ollenkaan. Salaojaputkena käytettiin perinteistä hal-

kaisijaltaan 100 mm:n peltosalaojaputkea. Salaojituksesta en nähnyt omaa suunnitel-

maansa tarpeelliseksi koska kohde oli tältä osin melko yksinkertainen. Asennus aloitet-

tiin ylimmästä kohdasta molemmilta sivuilta ja putkien päät tulpattiin. Putkien lähtöpäi-

den korkeusasemaksi tuli melko lähelle perusmuurin alapinnan korko. Salaojat varustet-

tiin kahdella tarkastuskaivolla, jotka sijoitettiin kuistin pilarien tuntumaan. Salaojasoran 

raekoko oli 0–30 mm (KAK Oy). Salaojaputket käärittiin suodatinkankaaseen tukkeutu-

misen estämiseksi. Maanantaina 20. syyskuuta salaojitus oli purkuputkea vaille valmis. 

 

Sadevesien johtamiseksi pois rakennuksen viereltä oli suunniteltu kahta rännikaivoa, 

yksi kummankin pilarin nurkalle. Sadevedet purettaisiin purkuputkea pitkin pellon reu-

naan, samaan kohti mihin salaojavedetkin. Rännikaivoina käytettiin Merikan perusmalle-

ja, putkena halkaisijaltaan 100 mm:n Uponorin Tupla -sadevesiputkea.  
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6.1.5 Routaeristeet ja perusmuurien sisäpuolinen lämmöneristys 

 

Routaeristystyöt alkoivat välittömästi salaojien jälkeen. Rakennuttaja halusi, että vesijoh-

to kaivosta taloon uusitaan varmuuden vuoksi, koska kaivinkone oli rakennuspaikalla. 

Tämä oli varsinaiseen saunaosaston rakennukseen liittymätön lisätyö, johon jouduttiin 

irrottamaan kaivinkone ja rakennusmies yhteensä noin yhdeksi työvuoroksi. Routaeris-

teiden asennusta se ei juuri haitannut, sillä ehdin itse hyvin asentamaan niitä muun työ-

ryhmän kaivaessa vesijohtokaivantoa. 

 

Routaeristeeksi oli valikoitunut EPS Routa 120 kustannustehokkaimpana. Routaeristettä 

tuli perusmuurien vierelle kaksi 50 mm:n levyä, alimmainen levy 1,2 m ja päällimmäinen 

1 m leveälti. Eristelevyt kallistettiin perusmuureista pois päin ja päälle asennettiin raken-

nusmuovikaista, ettei vajovesi aiheuttaisi routalevyjen vettymistä. Pilarien alle asennet-

tiin Finnfoam–eristelevy, koska se sietää paremmin kuormaa puristumatta kasaan mer-

kittävästi. Pilareista routalevyt asennettiin 2 metrin  etäisyydelle, koska kyseessä on 

kylmä rakenne. 

 

Seuraavana työvaiheena päätettiin tehdä perusmuurien sisäpuolien lämmöneristys. Lat-

tian korko piti saada 200 mm perusmuurin yläpintaa ylemmäksi, että korkoero päära-

kennuksen lattiaan saatiin pidettyä 140 mm:ssä, jolloin porrasaskelmia ei tarvittaisi. Pe-

rusmuurin korotustakin harkittiin, mutta siitä luovuttiin suunnitteluvaiheessa ulkonäöllisis-

tä syistä, koska pää- ja siipirakennuksen perusmuurien yläpinnat olivat jo samassa ko-

rossa. Näin päädyttiin siis nostamaan lattian pinta 200 mm perusmuurin korkoa ylem-

mäksi. Tämä tarkoitti sitä, että betonilaatalle oli tehtävä reunamuotit, johon myös perus-

muurien sisäpuoliset eristelevyt oli hyvä kiinnittää nauloilla. Muottia vasten kiinnitettiin 

ennen eristelevyjen asennusta noin 500 mm leveät höyrynsulkumuovikaistat, jotta seini-

en höyrynsulku saataisiin tiiviisti limitettyä alapohjaan. Tämän jälkeen asennettiin pe-

rusmuuria vasten ensimmäinen eristelevy siten, että 1200 mm:n mittainen sivu tuli kor-

keussuuntaan. Levyjen yläpää työstettiin sirkkelillä 45°:n kulmaan leikkauspiirustukses-

sa esitetyllä tavalla. Toisen levyn yläpinta asennettiin alapohjan lämmöneristeen alapin-

taan, eli 250 mm betonilaatan yläpinnasta alaspäin.  
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6.1.6 Kuistin pilariperustukset 

 

Kaikki sellaiset työt, jotka oli oltava tehtynä ennen täyttötöitä, päätettiin tehdä ennen 

kaivinkoneen kutsumista uudelleen työmaalle. Niinpä seuraavaksi tuli tehtäväksi pila-

rianturoiden teko. Pilarianturoiden kooksi olin järkeillyt 600 mm x 600 mm aiemman ko-

kemuksen perusteella. Muotit tehtiin laudasta ja mitoitettiin paikoilleen, minkä jälkeen 

raudoitukseksi tehtiin 10 mm:n harjateräksestä silmäkooltaan 150 mm:n verkot, yksi 

kunkin pilarianturan alapintaan, vanhan säännön mukaan 50 mm irti maasta. Pilarin tar-

tunnaksi taivutettiin kaksi kappaletta L:n muotoista terästä, jotka sidottiin verkkoon. Pila-

rianturoiden valua varten hankittiin 500 kg:n säkki kuivabetonia.  

 

Pilarit muurattiin seuraavana päivänä pilariharkoista. Pilarien yläpinnan koron määräsi 

kuistin yläpinnan korko, joka puolestaan haluttiin 100 mm alemmaksi kuin lattian korko. 

Kuistin lattiarakennetta ei esitetty piirustuksissa, mutta olin joutunut pohtimaan sitä 

suunnitteluvaiheessa. Kuistin rakenteista on oma sitä käsittelevä lukunsa. Pilareiden 

keskiosan valut tehtiin lattiavalun yhteydessä ylijäämäbetonista. Samassa yhteydessä 

asennettiin valuun kierretangot puupilareiden kiinnitystä varten. Pilareista vain kaksi 

reunimmaista osallistuisivat katon kannattamiseen. Keskimmäinen pilari puolestaan tuli-

si palvelemaan vain kuistin lattian kannattamista. 

 

 

6.1.7 Täyttö- ja tiivistystyöt 

 

Kaivinkone tilattiin työmaalle uudelleen perjantaiksi 24. syyskuuta, jolloin työt olivat siinä 

vaiheessa, että kaikki täyttötyöt voitaisiin tehdä. Täyttötöihin oli varattu myös maantiivis-

täjä. Koska tila oli ahdas, jouduttiin tyytymään melko pieneen ja keveään maantiivistä-

jään. Tämä tarkoitti sitä, että täyttö oli tehtävä enintään 200 mm paksuina kerroksina. 

Täyttöön ei käytetty pois kaivettua maata sen kivisyyden takia. Täyttö tehtiin ja tiivistet-

tiin soralla aina alapohjan lämmöneristeen alapintaan saakka. Tämän jälkeen asennet-

tiin tiivistetyn soran päälle suodatinkangas, ja kasattiin kankaan päälle ja osin perus-

muurien ulkopuolelle salaojasoraa varastoon käytettäväksi kapillaarikatkoon lattian alle. 

Kapillaarisorastusta ei voitu tehdä loppuun sillä hetkellä, koska viemäriputkitukset pää-

tettiin tehdä kapillaarisorakerrokseen.  
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Viimeisenä kaivinkonetyönä kaivettiin salaojien ja sadevesien purkuputket samaan kai-

vantoon. Purkupaikaksi valittiin pellon reuna noin 15 metrin päässä rakennuksen nur-

kasta, koska maa vietti luonnostaan siihen suuntaan. Purkuputkien päät tulivat noin 3 

metriä alemmaksi kuin perustustaso. Tämän työn jälkeen kaivinkonetyöt oli rakennus-

paikalla saatu päätökseen. 

 

Maanantaina 27. syyskuuta saapui putkimies tekemään viemäriputkituksia ja lattiaan 

tulevia vesijohtojen suojaputkituksia. Kylmien vesijohtojen suojaputket asennettiin kapil-

laarisorastukseen, kuten on ollut tapana. Salaojasoraa levitettiin lapiolla putkitöiden ete-

nemisen mukaan. Viemärien kallistukset tarkastettiin ja tehtiin koejuoksutus, jossa todet-

tiin toiminta. Tämän jälkeen salaojasoraa levitettiin sen verran, että saavutettiin lattian 

lämmöneristeen alapinnan taso, eli -0,150 -korko. Sorastusta tiivistettiin vain kevyesti, 

koska tasarakeinen maa-aines ei tiivisty määrättömästi. Kapillaarikatkon paksuudeksi 

tuli vähintään 200 mm.  

 

 

6.1.8 Alapohjan lämmöneristys ja liittyvät työt 

 

Tiistaina 28. syyskuuta aloitettiin EPS–levyjen asennus lattian lämmöneristeeksi. Lattian 

eristepaksuudeksi olin suunnitellut 150 mm, joten levyjä tuli kolme kerrosta, kukin 50 

mm:n vahvuisena. Putkitöistä jäivät tekemättä täytön yhteydessä lämpimien vesijohtojen 

suojaputkitukset sekä kuivakaivot ja niihin liittyvät viemäröinnit 32 mm:n putkella, koska 

nämä tulivat päällimmäiseen eristekerrokseen. Näitä töitä pidettiin sen verran vähäisinä, 

ettei putkimiehen kutsumista paikalle pidetty tarpeellisena vaan ne päätettiin tehdä ra-

kennustyöryhmällä. Ennen putkitöihin ryhtymistä levitettiin eristelevyjen päälle suodatin-

kangas valun erottamiseksi eristeistä. Lämpimien käyttövesiputkien suojaputket asen-

nettiin päällimmäiseen eristekerrokseen tekemällä urat eristelevyihin. Kuivakaivot ja nii-

den putket tulivat pääsääntöisesti päällimmäisen eristekerroksen päälle.   

 

 

6.1.9 Maanvaraisen laatan raudoitus ja valun valmistelu 

 

Vielä saman päivän aikana asennettiin raudoitusverkot, tyypiltään 5-200. Verkkoja limi-

tettiin yhden silmävälin verran ja ne asennettiin noin 50 mm:n suojaetäisyydelle eristeen 

pinnasta.  Tiiliseinien kohdalta jätettiin päällimmäinen eristelevy pois noin 300 mm leve- 
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ältä osalta, jotta saatiin seinän alle 150 mm paksuinen antura. Anturan alapinta raudoi-

tettiin vielä kahdella 10 mm:n harjateräksellä. Anturaa tai sen raudoitusta ei mitoitettu,  

 

vaan menettely perustui omakotitalotyömailla vallinneeseen käytäntöön. Viimeisenä 

työvaiheena mitattiin lattiasta ylös nousevat vesijohdot tarkasti oikeille paikoilleen, ja 

tuettiin harjateräsrassien varaan. Lämminvesivaraajan alle jakotukeille tuleville putkille 

tehtiin laudasta kehikko valun ajaksi, jotta putkien pysyminen aloillaan voitiin varmistaa. 

 

Valua varten ei tarvittu korkomerkkejä kuin päärakennuksen seinään, koska reunamuot-

tien yläreunat olivat valun yläpinnan korossa. Valettava ala oli sen verran pieni, että kor-

kokepeistä olisi ollut vain haittaa. Tasolaseria ei työmaalle valun takia hankittu kustan-

nussyistä. Valun erottamiseksi päärakennuksen hirsiseinästä käytettiin perinteistä valu-

kreppinauhaa. 

 

Lattian valupäiväksi oli suunniteltu keskiviikkoa 28. syyskuuta. Sähköurakoitsija ei ehti-

nyt paikalle asentamaan lattialämmityskaapeleita vielä tiistaina, joten hän lupasi tulla 

keskiviikko-aamuna. Väliseinien paikat mallinnettiin raudoituksen jälkeen 100 mm:n lau-

doilla, jotta sähkömiehen ei tarvitsisi mitata niitä pohjapiirroksesta. Tähän päädyttiin sen 

takia, koska lattialämmityskaapeleita ei ole suositeltavaa eikä tarpeellistakaan asentaa 

väliseinien kohdille.  

 

 

6.1.10 Maanvaraisen laatan valu ja liittyvät työt 

 

Lattiabetonin olin päättänyt tilata betoniasemalta, koska itse tehtynä massa olisi ollut 

laadultaan vaihtelevaa, ja massanvalmistustyö olisi vienyt kohtuuttoman paljon aikaa ja 

työvoimaa. Koska tiedossa oli että lattiavalun kuivumisaika saattaisi muodostua kriitti-

seksi aikataulun suhteen, päätettiin tehdä kaikki voitava jotta kuivuminen ei hidastuisi. 

Tämän takia päädyttiin tilaamaan betoni niin sanottuna NP–massana. NP tarkoittaa täs-

sä yhteydessä nopeasti pinnoitettavaa. Lisäksi massan suurin raekoko oli 12 mm perin-

teisesti lattiamassoissa käytetyn 8 mm:n sijaan. Suuremman raekoon tiedettiin nopeut-

tavan betonin kuivumista, koska suurempien rakeiden väliin jää enemmän tilaa, jossa 

kosteus ja ilma pääsee liikkumaan vapaammin. 

 

Saavuin itse työmaalle noin tuntia ennen betoniauton tuloa. Lattialämmityskaapelit oli 

asennettu, ja kaikki oli muutenkin valmisteltu valua varten. Valun työryhmä koostui beto-

nimiehestä eli itsestäni ja yhdestä avustavasta työntekijästä. Betoni purettiin rännillä, 
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mutta ongelmana oli, että korkoero rännin ylä- ja alapään välillä oli pieni, koska maa 

vietti melko jyrkästi rakennuksesta pois päin. Seurauksena oli, ettei massa tahtonut tulla  

ränniä pitkin omalla painollaan, vaan sen valumista rännistä jouduttiin auttamaan. Va-

luun liittyvät oheistyöt kuten verkon nostelu tai betonin tiivistäminen saatiin jätettyä pois, 

koska verkot oli asennettu korokkeiden varaan, ja toisaalta tavanomaisessa pientalon 

lattiassa betonin tiiviydellä ei ole juuri merkitystä, koska kaikki lattiat tulevat pinnoitetta-

viksi.  

 

 

                  KUVA 3. Maanvaraisen lattian valu. Kuva: Helena Junttanen 2010. 
 

 

Valuvaiheessa ei ilmennyt mitään normaalista poikkeavaa ja sää oli suotuisa. Valu ja 

hiertokäsittelyt olivat valmiit illan suussa, ja tuore valu päätettiin suojata kevyellä pressu-

katoksella sateen uhan vuoksi. Betonia jäi yli jonkun verran, joten siitä päätettiin valaa 

kuistin portaiden kohdalle laatta, jotta painekyllästetystä puusta tehtäväksi suunniteltuja 

portaita ei tarvitsisi perustaa suoraan soran päältä.  
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6.1.11 Runko 

 

 

Rungon teko aloitettiin heti valua seuraavana päivänä. Ensin oli purettava lattiavalun 

suojaksi tehty pressukatos. Varsinainen rungon teko alkoi alasidepuiden ja niiden alle 

tulevan bitumikermikaistan asennuksella. Alasidepuut kiinnitettiin perusmuuriin 8 x 90  

mm:n pika-ankkureilla, koska alkuperäiset harjaterästartunnat oli katkottu työturvalli-

suussyistä. Perusmuurien yläpintojen oikaisuun oli varauduttu, mutta niistä oli hiottu 

purkutöiden yhteydessä suurimmat epätasaisuudet pois, joten varsinaiseen oikaisuun ei 

ollut tarvetta.  

 

Runkotolpitus tehtiin 50 mm x 125 mm -puutavarasta, joka oli sahattu rakennuttajan 

omasta metsästä saaduista tukeista. Puutavara hinnoiteltiin kuitenkin kustannuslaskel-

miin päivän hinnan mukaan. Runkotolppien jako päätettiin tehdä ensiksi k600 -jaolla 

sisäpuolelta mittaamalla, jotta sisäverhouslevyjen asennus olisi mahdollisimman mutka-

tonta. Seuraavaksi merkittiin aukkojen paikat, ja aukkojen pielipuut tehtiin täyskorkeina.  

Tässä työtavassa tulee enemmän pystytolppia, minkä johdosta on myös enemmän 

k600:sta poikkeavia tolppavälejä. Kuormitetuissa seinissä tämä on kuitenkin parempi 

ratkaisu, koska aukkojen jännevälit jäävät lyhyemmiksi ja kantavia tolppia jää enemmän 

seinän osalle. Ensimmäinen runkotolppa päärakennuksesta lukien asennettiin vanhaan 

hirsiseinään polyuretaanivaahdon kanssa, jotta tolpan ja hirren liittymästä saatiin ilmatii-

vis. 
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               KUVA 4. Runkovaihe. Kuva: Simo Ahtonen 2010. 

 

 

Pystytolpituksen ja aukkojen valmistuttua asennettiin kuistin pilarit. Seuraavaksi joudut-

tiin tekemään telineet molemmille sivuille, jotta tolpat saatiin katkaistua ja voitiin aloittaa 

yläsidepuiden asennus. Telineet tehtiin puusta, ja ne tuettiin suoraan rakennuksen run-

gosta ja pystytolpilla maasta. Yläsidepuista syrjällään oleva tuli rungon sisäpintaan, jotta 

se palvelisi sisäverhouslevyjen yläpään kiinnitystä. Kuistin osalle jouduttiin asentamaan 

kertopuupalkit, koska jänneväli rakennuksen rungosta pilariin oli noin 2700 mm. Kerto-

puupalkki lovettiin pilarien ulkopintaan, jolloin se tuli samalla myös rungon ulkopinnan 

linjaan. Palkin yläpinnan korko oli sama kuin rungon yläsidepuun korko, joten lappeel-

laan oleva toinen yläsidepuu jatkui yhtenäisenä koko matkalla.  

 

Pystyrungon valmistuttua 4. lokakuuta aloitettiin seinien villoitus 125 mm:n villalla, vaa-

kakoolauksen teko rungon ulkopintaan, vaakakoolausvälien villoitus 50 mm:n villalla ja 

tuulensuojalevytys. Normaalisti runkotyön jälkeen olisi siirrytty vesikaton puurunkotöihin, 

mutta kattotuoleja ei saatu toimitukseen ennen kuin 7. lokakuuta, joten väliaika päätettiin 

käyttää hyödyksi kelien salliessa. Työmaalla käytetyssä työjärjestyksessä oli kuitenkin 

se hyvä puoli, että seinät tulivat varmasti jäykistetyksi ennen kattoristikoiden asennusta. 

Työmaalla pidettiin pekkaspäiviä kaksi kappaletta 5–6. lokakuuta. Lopullisesti runkotyöt, 

lämmöneristykset ja tuulensuojalevytykset saatiin päätökseen perjantaina 8. lokakuuta. 
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6.1.12 Vesikaton puurunkotyöt 

 

Kattoristikot oli päätetty jo suunnitteluvaiheessa tilata valmiina. Tämä sen takia, että 

ristikoiden teko työmaalla olisi vaatinut aiemman kokemuksen mukaan noin yhden työ-

vuoron kahdelta mieheltä, ensiluokkaisen puutavaran ja tarkat suunnitelmat rakennus-

valvontaan, joten kustannuksiltaan työmaalla tehdyt ristikot eivät olisi pystyneet kilpaile-

maan tehdasvalmisteisten kanssa. 

 

Tieto kattoristikoiden saapumisesta saatiin noin puolta tuntia ennen. Ristikoita oli odotet-

tu työmaalle 7. lokakuuta, joten joitakin valmistelevia töitä oli osattu jo tehdä. Ilmoitus 

kuorman saapumisesta kuitenkin keskeytti seinien villoituksen, ja kaikki resurssit päätet-

tiin suunnata ristikoiden asennuksen jouduttamiseen. Ristikoiden paikat mitoitettiin, ja 

naulauskulmat naulattiin valmiiksi yläsidepuihin. Myös sopivan mittaisia reivalautoja va-

rattiin lähettyville. Ristikoiden saavuttua ne nostettiin yksi kerrallaan suoraan kuorma-

auton nosturilla paikoilleen. Asennustyöryhmänä oli kaksi henkilöä. 

 

Heti perjantai-aamuna 8. lokakuuta aloitettiin aluskatteen asennus, tuuletusrimoitus ja 

ruodelaudoitus. Iltapäivällä oli koko rakennus sateelta suojattuna, ja ruodelaudoitus lä-

hes asennettu. Rakennuttaja asensi itse muutaman puuttuvan ruoteen omana työnä 

viikonlopun aikana. Päätyräystään rakenteita päästiin tekemään heti maanantaina 11. 

lokakuuta ja valmiit ne olivat 13. lokakuuta. 

 

 

6.1.13 Yläpohja 

 

Maanantaina 11. lokakuuta päätettiin rakennuksen vaippa ummistaa, jotta lämmöt saa-

taisiin päälle lattianbetonin kuivumisen edistämiseksi ja rakennekosteuden poistumisen 

nopeuttamiseksi. Tämä tarkoitti, että yläpohjan höyrynsulkumuovi asennettiin, ja naulat-

tiin 50 mm x 50 mm -koolaus ristikoiden alapaarteisiin k600 -jaolla. Sen jälkeen päätet-

tiin villoittaa yläpohja kevyesti 2 x 50 mm:n levyvillalla. Lämmityslaitteeksi sisälle laitettiin 

2 kW:n puhallin. Ikkuna-aukot ummistettiin EPS-levyillä, koska ikkunoiden toimitusaika 

oli kuusi viikkoa, ja ne oli tilattu 16. syyskuuta, joten aikaisintaan ne olisivat työmaalla 

28. lokakuuta. Ovi-aukko ummistettiin tuulensuojalevyllä. Muita töitä yläpohjassa olivat 

tuulenohjainpahvien asennus 15. lokakuuta ja lämmöneristyksen teko puhallusvillalla 23. 

marraskuuta.  
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Puhallusvillaeristystä ei pidetty kriittisenä työvaiheena, koska yläpohjassa oli jo levyvilla 

pohjalla, ulkotöitä haluttiin tehdä mahdollisimman pitkälle hyvän sään aikana ja IV–

kanavien asennus oli aikataulutettu aikaisintaan 27. lokakuuta tapahtuvaksi.  

 

 

6.1.14 Kuisti ja portaat 

 

Kuistin lattian kantavina palkkeina toimivat rakennuksen leveyssuuntaiset 63 mm x 125 

mm -painekyllästetyt soirot, yksi asennettiin kiila-ankkureilla perusmuurin kylkeen ja toi-

nen suoraan harkkopilareiden varaan. Perusmuurissa kiinni olevan palkin päältä kanna-

tettiin rakennuksen pitkittäissuuntaiset lattiavasat, toinen pää kannatettiin palkkikengillä 

harkkopilarien päällä olevan palkin kyljestä. Lattiavasat asennettiin k600 -jaolla ja ne 

olivat kokoa 50 mm x 125 mm.  

 

Kuistin tekoa ei myöskään pidetty erityisen kriittisenä työvaiheena, joten sitä tehtiin pal-

jolti täytetyönä. Lattian rungon teko aloitettiin jo 4. lokakuuta, ja lattian harvalaudoitus eli 

niin sanottu terassilaudoitus oli valmis 15. lokakuuta. Kuistin lattian valmistuminen hel-

potti muita töitä, koska lattialle oli hyvä sijoittaa sateen suojaan työkaluja ja materiaaleja.  

 

Kuistin kaiteeksi oli rakennuttaja halunnut paneloidut umpikaiteet. Kaiderungot tehtiin 50 

mm x 100 mm -puutavarasta, ja pystypanelointi naulattiin suoraan vaakasuuntaisiin soi-

roihin. Portaan pieliin tuli 125 mm x 125 mm -pystyparrut ulkonäkösyistä. Kaiderungot 

olivat valmiit 18. lokakuuta ja kaiteiden paneeliverhous tehtiin ulkoverhouspaneloinnin 

yhteydessä. Kuistin katon verhoukseksi tehtiin samanlainen harvalaudoitus kuin räys-

täisiinkin, laudat naulattiin suoraan kattoristikoiden alapaarteisiin.  

 

Portaita en ollut suunnitellut kovin tarkasti vielä rakennussuunnitteluvaiheessa, koska 

esimerkiksi lopulliset maanpinnan korot hahmottuivat luontevimmin paikan päällä. Por-

taat päätin tehdä siten, että reisilankkuina käytettiin painekyllästettyä 50 mm x 125 mm -

soiroa. Reisilankkujen kaltevuus mitoitettiin siten, että portaiden etenemä oli 390 mm ja 

nousu 130 mm. (Suomen rakentamismääräyskokelma F2, 5).  Betonilaatan valu portaan 

kohdalle osoittautui hyväksi ratkaisuksi, portaiden alapäät  

oli hyvä propata kiinni betoniin. Portaiden vapaaksi leveydeksi tuli noin 1200 mm. Por-

taat kaiteineen olivat täysin valmiit 4. marraskuuta.  
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6.1.15 Ulkoverhous 

 

Ulkoverhouksen tyyppi ja värisävyt otettiin suoraan päärakennuksesta, johon oli tehty 

hiljattain ulkoverhouksen uusinta saunasiiven päätyä lukuun ottamatta. Päärakennuksen 

päätyä ei kuitenkaan lähdetty paneloimaan tässä yhteydessä, koska aikataulu tiedettiin 

tiukaksi muutenkin. Paneelina oli tavanomainen UTV 20 x 120, ja laudat olivat pohja-

maalattuja, osa suoraan julkisivun sävyyn ja osa valkoisiksi. Valmiiksi maalausta ei si-

sällytetty kustannuslaskelmiin eikä aikatauluun, vaan se päätettiin jättää suosiolla seu-

raavaan kesään, koska maalauksen edellytyksenä on vähintään +5° C lämpötila ja enin-

tään 80% ilman suhteellinen kosteus, ja nämä ehdot toteutuvat erittäin harvoin myöhään 

syksyllä. (Tikkurila, Pika-Teho talomaalin tuotekortti). 

 

Ulkoverhouspaneloinnin naulausrimoituksen teko aloitettiin 13. lokakuuta, ja se piti teh-

dä kaksinkertaisena ristiin, koska panelointi on sekä pysty- että vaakasuuntainen. Alim-

maiset naulausrimat naulattiin tuulensuojalevyjen päälle runkotolppien kohdille, ja seu-

raavat joko pystyyn tai vaakaan paneelin suunnasta riippuen. Näin tuuletus tuulensuoja-

levyn ja paneelin välissä saadaan toimimaan. Varsinainen panelointi aloitettiin 18. loka-

kuuta, koska välissä tehtiin täytetöinä kuistia. Pystypanelointi tehtiin pääosin siten, että 

paneelit naulattiin aavistuksen pitkinä, ja alareuna sahattiin paikalla 15°:n kulmaan kä-

sisirkkelillä ohjainlautaa vasten. Näin saatiin tippanokka paneelin alapäihin helposti ja 

alapäät tulivat tarkasti suoraan linjaan. Ennen pystypaneloinnin aloitusta oli naulattu 

pystypaneelien yläpään korkoon värilankamerkkien mukaan erityiset rimat, joiden seinää 

vasten oleva sivu oli sahattu 30°:n kulmaan. Tätä rimaa vasten oli helppo asentaa pa-

neelien yläpäät.  Paneloinnissa aiheutti ylimääräistä työtä korkeusero, joka oli päära-

kennuksen päädyssä nurkkien välillä 60 mm. Tämä tarkoitti sitä, että laajennusosan  

 

seinien matkalla piti kuroa korkeusero kiinni, jotta nurkat tulisivat samalle tasolle. Tässä 

onnistuttiin varsin hyvin, pystypaneloinnin yläreuna tehtiin aavistuksen viettäväksi, ja 

laajennusosan nurkissa sitä pyällettiin 10 mm, minkä sai hyvin häivytettyä nurkkalauto-

jen kohdalla. Työmaalla pidettiin syyslomaa kolme päivää 19–21. lokakuuta, ja paneloin-

ti oli valmis 26. lokakuuta. Seinien ulkoverhouksen valmistuttua töitä jatkettiin otsa- ja 

räystäslaudoituksella sekä kuistin alakaton laudoituksella. Nämä työt saatiin lopullisesti 

päätökseen 1. marraskuuta. 
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6.1.16 Vesikattotyöt 

 

Vesikatteeksi oli valittu jo suunnitteluvaiheessa samanlainen profiilipelti kuin pääraken-

nuksessakin. Myös värisävy valittiin samaksi. Vesikattopellit ja muut tarvikkeet oli tilattu 

15. lokakuuta ja ne saapuivat työmaalle 26. lokakuuta. Kaikki kattoläpiviennit ja niihin 

liittyvät tarvikkeet toimitti ja asensi LVI–urakoitsija.  

 

Vesikaton pellitys aloitettiin heti seuraavana päivänä 27. lokakuuta. Työryhmää lisättiin 

yhdellä miehellä, joten pellityksessä oli kirvesmies ja kaksi rakennusmiestä. Peltien 

saamiseksi katolle tehtiin laudoista kehikko, jota pitkin pellit työnnettiin alhaalta. Kehikko 

tehtiin mahdollisimman pitkäksi, ja se asetettiin mahdollisimman hyvin lappeen suuntai-

seksi peltien taipumisen estämiseksi. Pellitysvaiheessa oli kirvesmies jatkuvasti katolla 

ja huolehti peltien yläpäästä, kaksi alhaalla olevaa rakennusmiestä taas nostivat peltejä 

katolle. Kun pelti oli saatu katolle, toinen rakennusmies nousi telineelle ja katsoi, että 

pellin alareuna kulkee otsalaudan  

 

ulkopintaan kiristetyn linjalangan mukaan ja ruuvasi alareunan kiinni. Samana iltapäivä-

nä oli pellitys pääsoin valmis, ainoastaan liitoslistat olivat asentamatta ja liittymä päära-

kennuksen eteiseen olivat tekemättä. 

 

Uuden peltikaton liittymä päärakennuksen eteisen kattoon osattiin aavistaa hankalaksi 

työksi jo etukäteissuunnittelun perusteella. Hankalaksi asian teki se, että kattokaltevuu-

det ja räystäiden korot saunaosaston ja eteisen katossa poikkesivat toisistaan sekä se, 

että peltien profiilit olivat täysin erilaiset. Tähän ei suunnitteluvaiheessa löydetty yksise-

litteistä helppoa ratkaisua, joten ongelma päätettiin ratkaista työmaalla, sikäli kun se 

tulisi ajankohtaiseksi. Työ osoittautui yhtä hankalaksi kuin oli arveltukin. Eteisen katosta 

jouduttiin purkamaan harjapellit, noin puolet kattopelleistä ja osin ruodelaudoitusta. 

Ruodelautojen tilalle muotoiltiin sisätaite, jonka pohja tehtiin vanerista. Pellityksen vii-

meistely ja jouduttiin keskeyttämään 28. lokakuuta kovan vesisateen vuoksi, mutta kat-

tojen liitos saatiin kuitenkin tehtyä ja eteisen katto ummistettua. Seuraavana päivänä 29. 

lokakuuta ilma parani sen verran, että loputkin listoitustyöt saatiin tehtyä.  
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6.1.17 Ovi- ja ikkunatyöt 

 

Ulko-oveksi oli suunniteltu ja piirustuksiin piirretty 10 x 21 -kokoinen ovi. (Penttilä, Kos-

kenvesa 1999). Kävi kuitenkin ilmi, että kyseisen kokoiset lasiaukolliset ovet eivät ole 

varastotavaraa, ja hinta verrattuna tavanomaiseen 9 x 21 -lasiaukolliseen oveen olisi 

lähes kaksinkertainen. Tästä syystä päädyttiin pienentämään oviaukon leveyttä 100 mm 

ja asentamaan 9 moduulia leveä ovi. Ulko-oven karmit kiinnitettiin neljällä säätökarmi-

ruuvilla puoleltaan, lisäksi kynnys ruuvattiin alasidepuuhun. Karmin ja runkotolppien väli 

tilkittiin villalla. 

 

Ikkunat oli tilattu hyvissä ajoin, koska tiedossa oli niiden 6 viikon toimitusaika. Silti ikku-

natoimitus oli myöhässä 1,5 viikkoa, joten niitä päästiin asentamaan vasta 8. marraskuu-

ta. Ikkuna-aukkojen suojana olleet EPS–levyt otettiin pois yksi kerrallaan, ja ikkunat 

asennettiin välittömästi. Ikkunat kiilattiin aukkoihin sisäpinta levytyksen tasoon, jotta lis-

toitus voitiin tehdä peitelistalla ilman smyygiä. Ikkunakarmien ja aukon pielipuiden välit 

tilkittiin pääosin mineraalivillalla, ainoastaan sisäpinta tilkittiin polyuretaanivaahdolla il-

matiiviyden varmistamiseksi.  

 

 

6.2 Sisävalmistusvaihe 

 

6.2.1 Hirsiseinän oikaisu 

 

Sisävalmistusvaihe alkoi 2. marraskuuta hirsiseinän oikaisulla. Päärakennus oli hirsirun-

koinen, joten sen seinä saunarakennuksen kohdalla jouduttiin oikaisemaan. Oikaisu 

tapahtui pystylaudoituksella, joka aloitettiin asentamalla molempiin nurkkiin ensimmäiset 

laudat tarkasti pystysuoraan kiilojen avulla. Tämän jälkeen asennettiin loput laudat kipsi-

levyjen jaolla linjalankaa apuna käyttäen. Hirsiseinä oli jonkun verran kupera keskeltä, 

joten lautojen kohdalta jouduttiin veistämään seinästä puuta pois, koska koolauksen 

haluttiin pienentävän sisätilaa mahdollisimman vähän. 
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6.2.2 Ulkoseinien levytys 

 

Ulkoseinät päätettiin levyttää seuraavaksi, koska runkotolpitus oli suunniteltu levyjen 

jaolla ja toisaalta näin vältyttiin ylimääräiseltä levyjen leikkaamiselta. Seinälevyinä käy-

tettiin erikoiskovaa kipsilevyä. Seinien höyrynsulkumuovit oli asennettu jo 10. lokakuuta 

samalla kuin yläpohjan höyrynsulku.  

 

Ulkoseiniin saunan ja pesuhuoneen kohdalle ei asennettu höyrynsulkumuovia, koska 

saunan seiniin tuli alumiinitiivistyspaperi ja seinien vedeneristys pesuhuoneessa toimii jo 

höyrynsulkuna, eikä toista höyrynsulkua heti levyn takana tarvita eikä sallita. Pesuhuo-

neen seinälevytys ulkoseinällä poikkesi muutenkin normaalista, sillä siinä käytettiin mär-

kätilan kipsilevyä kaksinkertaisena. Kaksinkertaiseen levytykseen jouduttiin menemään, 

koska runkotolppien jako oli 600 mm, ja levyvalmistajan ohjeiden mukaan tolppajako 

laatoitusalustalla sai olla enintään 400 mm. Mainittu 600 mm:n tolppajako kuitenkin kel-

paisi laatoitusalustaksi jos käytettäisiin kaksinkertaista levytystä (Gyproc Oy). Tämä oli 

tiedossa jo suunnitteluvaiheessa, ja nyt toteutettu vaihtoehto katsottiin kustannustehok-

kaammaksi.  

 

 

6.2.3 Puurunkoiset väliseinät 

 

Väliseinien teko aloitettiin heti ulkoseinälevytysten valmistuttua 4. marraskuuta. Puurun-

koisia väliseiniä tuli vain vessaan, ellei vanhaa hirsiseinää oteta lukuun. Vessan seinä-

rungot tehtiin kertopuusta, ja ne levytettiin aluksi toiselta puolelta, jotta sähköjohdotukset 

ja rasioinnit voitiin asentaa helpommin. Tästä syystä väliseiniä ei voitu levyttää kerralla, 

koska sähkömies ei ehtinyt sillä hetkellä paikalle.  

 

 

6.2.4 Muuratut väliseinät ja saunan palomuuri 

 

Muuratuiksi väliseiniksi oli suunniteltu märkätilojen seinät, ainoastaan hirsiseinä pesu-

huoneen kohdalla levytettiin. Suunnitteluvaiheessa kävi myös ilmi, että saunan ja kodin-

hoitohuoneen välinen seinä olisi tehtävä 130 mm paksuna, koska kiukaan suojaetäisyys 

oli jäämässä tilan ahtauden takia pieneksi. (Suomen rakentamismääräyskokoelma E8, 

4). Samasta syystä ulkoseinälle kiukaan taakse oli tehtävä 130 mm paksu palomuuri, 

toinen vaihtoehto olisi ollut kaksinkertainen Lujalevy-suojaus, mutta muuratun seinän 

katsottiin olevan ulkonäöllisesti ja kestävyydeltään parempi ratkaisu. Näiden seikkojen  
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takia ainoastaan noin puolet seinistä tuli normaalista 85 mm:n Kahi –

väliseinäponttiharkoista, ja paloluokitellut seinät ja muuri tehtiin 130 mm:n Kahi –

runkoponttiharkoista. Palomuurin ja ulkoseinän väliin jätettiin noin 20 mm suuruinen il-

marako. Kahi –ponttiharkkojen puolsi niiden mittatarkkuus, ohutsaumamuuraustekniikka 

ja valmis rei`itys, joka mahdollistaa sähkö- ja vesiputkien asentamisen seinään ilman 

erityisiä roilouksia tai roilotiilien käyttöä. 

 

Muuraus aloitettiin 5. marraskuuta mitoittamalla seinien paikat ja asentamalla muurauk-

sen ohjelaudat nurkkiin. Ensimmäinen tiilikerros muurattiin tavallisella muurauslaastilla, 

jotta se saatiin täysin suoraksi. Näin lattian pienet epätasaisuudet eivät päässeet vaikut-

tamaan muurauksen suoruuteen. Koska pitkän seinän paksuus vaihtui 85 mm:stä 130 

mm:iin, oli vaihtokohta suunniteltu tehtäväksi saunan ja pesuhuoneen poikittaisen sei-

nän kohdalle. Näin seinän pyällys ei tullut näkyviin minnekään. Tiilimuurauksen päät 

puurakenteisiin seiniin sidottiin L-muotoon taivutetuilla vannekiskoilla, joita tuli joka kol-

manteen tiiliriviin eli -varviin. Vannekiskot ruuvattiin puurakenteisiin seiniin, ja muurauk-

sen jälkeen tiili- ja puurakenteisen seinän väli tiivistettiin vielä polyuretaanivaahdolla. 

Muuratut väliseinät olivat valmiit 10. marraskuuta. 

 

 

               KUVA 5. Väliseinämuurausta. Kuva: Simo Ahtonen 2010. 
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6.2.5 Seinien pintarakenteet kuivissa tiloissa 

 

Kodinhoitohuoneen ja wc:n seinäpinnaksi oli rakennuttaja halunnut maalatun lasikuitu-

tapetin. Levyseinät nauhoitettiin ja kitattiin tavanomaiseen tyyliin, työssä käytettiin Tikku-

rilan Presto J -saumatasoitetta ja paperinauhaa. Sisänurkkia ei nauhoitettu, vaan niihin 

vedettiin akryylimassa, jolloin nurkkaan tulee pyöristys noin 5 mm:n säteellä. Tämä työ-

tapa säästää aikaa, ja lopputuloksesta tulee vähintään yhtä siisti kuin nauhan kanssa 

tehtynä. Hyvänä puolena on myös akryylimassan elastisuus, joten nurkat eivät kovin 

helposti halkeile, vaikka pientä liikkumista tapahtuisikin. Kyseisen työtavan olen itse 

omaksunut ja hyväksi havainnut. 

 

Muuratut seinät tasoitettiin kertaalleen kostean tilan pintatasoitteella, jonka kuivumisen 

jälkeen hiottiin ja tasoitettiin vielä paikallisesti mikäli oli tarvetta. Kostean tilan tasoittee-

seen päädyttiin varmuuden vuoksi koska on mahdollista että vesihöyryä kulkeutuu sei-

nän läpi erityisesti saunasta, jolloin kuivan tilan tasoitetta käytettäessä saattaa tasoite 

pehmetä ja seurauksena voi olla tapettien irtoaminen.  

 

Vessan ja kodinhoitohuoneen seinät tapetoitiin läpeensä lasikuitutapetilla, myös kalus-

teiden kohdalta. Ainoastaan altaiden taustat jätettiin ilman tapettia niihin tulevien laatoi-

tusten takia. Seuraavana päivänä seinät maalattiin kahteen kertaan maalaustarvikeryh-

mä 32:een kuuluvalla Teknoksen Tela 20 -sisämaalilla.  

 

Seinien pintatyöt ja koko työmaa jouduttiin keskeyttämään 15. marraskuuta kolmeksi 

päiväksi jälkeen jääneiden sähkötöiden takia. Päärakennukseen johtavan oven pielessä 

oleva kotelo, jonka sisällä oli viemärintuuletusputki ja runsaasti sähköjohdotuksia, oli 

kokonaan levyttämättä, tasoittamatta ja maalamatta tässä vaiheessa. Muilta osin kuivien 

tilojen pinnat olivat valmiit. 

 

 

6.2.6 Seinien pintarakenteet märkätiloissa 

 

Märkätilalla tämän luvun yhteydessä tarkoitetaan pesuhuonetta ja saunaa tiiliseinän 

osalta. Pesuhuoneen seinämateriaaliksi valikoitui tavallisimmin käytetty klinkkerilaatta. 

Ennen vedeneristystöitä tiiliseinät tasoitettiin kertaalleen märkätilatasoitteella, oi-

kaisutarvetta ei ollut. Seinälaatat kiinnitettiin saneerauslaastilla. Kaikki tuotteet tasoit-

teesta saumauslaasteihin ja silikoneihin olivat Kiillon valmistetta. Kiillon tuotteisiin pää-

dyttiin hyvän hinta-laatusuhteen ja saatavuuden takia. 
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Saunan ja kodinhoitohuoneen välinen tiiliseinä ja palomuuri tasoitettiin kostean tilan pin-

tatasoitteella ja hiottiin erityisen sileiksi, koska ne tulivat maalattaviksi. Kodinhoitohuo-

neen vastaiselle seinälle tuli lisäksi 600 mm leveä koristelaatoituskaista.  

 

 

6.2.7 Vedeneristystyöt 

 

Pesuhuoneen seinien vedeneristykseen käytettiin Kiilto Kerafiberiä, joka on yksikompo-

nenttinen vedeneriste. (Kiilto Oyj). Pesuhuoneen kohdalla yläpohjan höyrynsulku niitat-

tiin kiinni seinälevyjen yläosiin vedeneristetyön ohessa. Näin saatiin yläpohjan ja seinän 

höyrynsulut liittymään toisiinsa saumattomasti.  

 

Lattiat tasoitettiin ennen vedeneristyksen aloittamista. Lattian vedeneristeeksi valittiin 

Kiilto Keramix, joka on kaksikomponenttinen sementtipohjainen tuote. Kyseisen ve-

deneristeen vesihöyrynläpäisykyky on noin 2,5-kertainen yksikomponenttiseen polymee-

ridispersioon, kuten Kiilto Kerafiberiin verrattuna. (Kiilto Oyj). Tästä on etua juuri maan-

varaisissa lattioissa siinä tapauksessa jos alhaalta nousisi jostain syystä kapillaarista 

kosteutta. Näin kosteus pystyisi haihtumaan paremmin sisäilmaan laattojen saumojen 

läpi, eikä se aiheuttaisi  

 

vedeneristyksen ja sen myötä laattojen irtoamista. Itse vedeneristystyö on hitaampaa 

kaksikomponenttisella tuotteella, koska neste- ja jauheosat on sekoitettava keskenään 

tarkassa suhteessa, ja seoksen käyttöaika on alle tunnin, joten työssä ei ole sijaa häiri-

öille. Lattian vedeneriste nostettiin pesuhuonetta lukuun ottamatta seinälle noin 100 mm, 

koska muihin tiloihin tuli laattajalkalista. Saunan paneloitavilla seinillä nosto oli noin 150 

mm. (Suomen rakentamismääräyskokoelma C2,15). 

 

 

6.2.8 Lattiapinnat 

 

Sunnuntaina 28. marraskuuta sain soiton rakennuttajalta, joka ihmetteli sauna-osaston 

sisälämpötilan putoamista. Samassa yhteydessä hän kertoi, ettei toisen lattialämmitys-

termostaatin valo pala ollenkaan. Kehotin häntä ottamaan välittömästi yhteyttä sähkö-

urakoitsijaan. Maanantaina 29. marraskuuta saapuessani työmaalle sain tiedon, että 

puolet lattialämmityksestä on epäkunnossa. Tämä tieto otettiin vastaan tyrmistyneinä, 

olihan kaapeli mitattu ennen valua ja toiminut moitteettomasti kuukauden verran. Koska  
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lattialämmityskaapelille oli myönnetty takuu, annoin sähköurakoitsijalle asiaksi selvittää 

miten asia tultaisiin hoitamaan ilman turhia kustannuksia ja aikataulun viivästymistä. 

Aikaa tähän annoin kaksi viikkoa. Tässä vaiheessa oli selvää, että lattian pinnoitetyöt 

jouduttaisiin tekemään kahdessa lohkossa, ensin kodinhoitohuone ja vessa, joiden osal-

la kaapelit olivat ehjät. Jäimme odottamaan kaapelin toimittajan vastausta. 

 

Kaksi viikkoa kului, ja päädyimme seuraavaan ratkaisuun: pesuhuoneen ja saunan osal-

le suoraan lattiabetonin päälle asennettiin uudet saneerauskaapelit, jotka ylitasoitettiin 

niin vähäisellä tasoitekerroksella kuin suinkin mahdollista, jottei syntynyt korkeuseroa 

kodinhoitohuoneeseen mentäessä. Kaikki uuden kaapelin asennuksesta aiheutuvat työ- 

ja materiaalikustannukset maksoi kaapelin toimittaja. Töiden uudelleen järjestämisestä 

ja sitä kautta aikataulun viivästymisestä ei esitetty korvausvaatimuksia, koska rakennut-

taja ei sitä vaatinut. 

 

Lattioiden pinnoitettavuuden tiedettiin riippuvan maanvaraisen laatan kuivumisesta. Tä-

mä oli nähty kriittisimmäksi työvaiheeksi koko projektissa. Vanhan nyrkkisäännön mu-

kaan maanvarainen betonilaatta vaatii kuivumisaikaa noin yhden viikon yhtä paksuuden 

senttimetriä kohti, joten tässä tapauksessa se olisi tarkoittanut kymmentä viikkoa. Latti-

an pinnoitusten tullessa ajankohtaisiksi päätettiin varmistaa betonin pinnoituskelpoisuus 

rakenteen sisäisellä kosteusmittauksella (RT 14-10984).  

 

Mittaukset tehtiin 8. joulukuuta ja tulokset ovat liitteenä olevassa mittauspöytäkirjassa. 

Tulosten perusteella todettiin lattia pinnoituskelpoiseksi. Toimiva lattialämmitys kytkettiin 

pois kaksi päivää ennen lattian pinnoitustöiden alkamista ja kytkettiin asteittain takaisin 

seitsemän päivää saumauksen jälkeen. 

 

Kaikki lattiat tulivat vedeneristetyiksi ja laatoitetuksi 100 mm x 100 mm -klinkkerilaatoilla. 

Kaikki muut tilat paitsi vessa varustettiin lattiakaivoilla, lämminvesivaraajan alle tuli lisäk-

si oma lattiakaivo. Lattioiden kallistukset kaivoihin oli tehty jo valun yhteydessä, joten 

tasoitteella ei tarvittu kallistuksia korjata. Lähtökohtana oli ollut, että kaivojen korko oli 

mitoitettu kaukaisimmasta lattian nurkasta mitattuna L/100 seinän lattian reunan korkoa 

alemmaksi. Näin varmistuttiin siitä että kallistus on joka kohdassa vähintään 1:100 

(Suomen rakentamismääräyskokoelma C2, 15). Lattialämmitykset kytkettiin asteittain 

uudelleen päälle 7 päivää saumauksien valmistumisesta. 
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6.2.9 Sisäkatot 

 

Sisäkattopinnoitteeksi oli jo suunnitteluvaiheessa valikoitunut kuultokäsitelty puupaneeli. 

Vertailin valmiiksi lakattua ja puuvalmista paneelia hinnaltaan, ja puuvalmiiden paneeli-

en hinta oli noin 50 % valmiiksi lakattujen hinnasta. Tämän takia paneelit päätettiin käsi-

tellä työmaalla. Työ toteutettiin siten, että paneelit asennettiin ensin paikoilleen, minkä 

jälkeen lakattiin ne paikallaan ollessa kahteen kertaan. Tässä on se hyvä puoli, että pie-

netkään naulan kannat eivät juuri erotu lakkauksen jälkeen. Puuvalmiit kattolistat käsitel-

tiin irtonaisina samalla lakalla kuin paneelitkin. Sisäkatot listoituksineen olivat täysin 

valmiit 2. joulukuuta. 

 

 

6.2.10 Sauna 

 

Saunan sisäkatto villoitettiin 50 mm:n villalla koolausrimojen välistä, joiden alapintaan 

asennettiin alumiinitiivistyspaperi. Näin saatiin yläpohjaan saunan kohdalle 50 mm lisää 

eristettä. Tämän jälkeen asennettiin vielä 50 mm x 50 mm -rimoitus kattoristikoiden 

suunnassa, jolloin saunan huonekorkeutta saatiin madallettua. Lisäetuna oli kunnollinen 

tuuletusrako sisäkaton paneloinnin ja alumiinitiivistyspaperin välissä.  

 

Saunan ja pesuhuoneen välinen seinä koolattiin vaakaan 50 mm x 50 mm -rimoilla, joi-

den väliin asennettiin 50 mm:n villa. Lauteiden kiinnityspuiden kohdalle asennettiin 50 

mm x 100 mm -puut, lisäpelivaran saamiseksi lauteiden kiinnitykselle korkeussuunnas-

sa. Samoin naulattiin 50 mm x 100 mm -puut ulkoseinälle runkotolppien väleihin lautei-

den kohdalle. Väliseinään upotettiin litteä saunan poistoilmakanava, sitä ei haluttu ulko-

seinälle koska lämmöneristys olisi heikentynyt ja kondenssivaara lisääntynyt. Seinille 

asennettiin höyrynsuluksi alumiinitiivistyspaperi, jonka liitosten tiiveyteen kiinnitettiin eri-

tyistä huomiota. Kaikki läpiviennit, liitokset karmeihin ja tiiliseiniin tiivistettiin silikonilla. 

Saumat teipattiin normaaliin tapaan alumiiniteipillä ja alumiinivuorauspaperi liitettiin latti-

an vedeneristeeseen jalkalistalaatoituksen kohdalla.   

 

Saunan seiniin asennettiin 25 mm:n vahvuiset pystyrimat, joilla saatiin tuuletusrako höy-

rynsulun ja paneelin väliin. Panelointi tehtiin vaakasuuntaan STP 18 x 95 -

vähäoksaisesta kuusipaneelista, nurkkiin asennettiin ennen panelointia erityiset sauna-

kulmalistat, jolloin paneelien päät eivät jääneet näkyviin. Panelointi ja listoitukset käsitel-

tiin saunasuojalla kertaalleen niiden valmistuttua. 
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Saunan lauteet tehtiin seinistä kannatettuina kokonaan puurakenteisina. Seiniin ruuvat-

tiin 45 mm x 95 mm -höylätystä puusta palikat, joiden päälle elementteinä tehdyt lauteet 

nostettiin. Lauteissa käytettiin perinteistä 28 mm x 95 mm -kuusilaudelautaa. Sauna oli 

hormia ja kiuasta vaille valmis 7. joulukuuta. 

 

 

6.2.11 Sisäovet 

 

Sisäoviksi saunan ovea lukuun ottamatta oli rakennuttaja valinnut valkoiset muotopuris-

tetut peiliovet ja heloiksi valkeat perushelat. Saunan oveksi valittiin kokolasinen vakio-

ovi. Rakennustarkastaja edellytti ovien olevan kokoa 9 x 21, saunan oveksi hyväksyttiin 

kuitenkin vielä 8 moduulia leveä ovi.  

 

Saunan ovi asennettiin jo ennen pesuhuoneen seinien tasoite-, vedeneristys- ja laatoi-

tustöitä, koska tiedossa oli kapean muurauksen halkeiluvaara ovikarmin proppu- ja ruu-

vikiinnityksen yhteydessä. Tiiliseiniin ovikarmit kiinnitettiin 10 mm:n propuilla ja säätö-

karmiruuveilla, lisäksi varmistettiin kiinnitys ja myös höyrytiiviys kevyellä polyure-

taanivaahdotuksella. Puurakenteisiin seiniin kiinnitys tapahtui muuten samoin  

 

mutta ilman proppuja ja polyuretaanivaahtoa. Muut ovet asennettiin vasta lattiapintojen 

valmistuttua.  

 

Päärakennuksen ja saunaosaston välinen oviaukko oli suljettuna työmaan aloituspäiväs-

tä aina 15. joulukuuta saakka, eli kaikkiaan kolme kuukautta. Aukkoa jouduttiin suuren-

tamaan sekä leveys- että korkeussuunnassa, jotta vakio-kokoinen ovi voitiin asentaa 

aukkoon. Koska oven aukeamissuunta oli määritelty piirustuksiin päärakennukseen päin 

tapahtuvaksi, asennettiin ovi väliseinän päärakennuksen puoleiseen pintaan. Aukon 

sauna-osaston puolelle jouduttiin tekemään smyygit, eli pielet höylätystä laudasta. 

Oviasennukset ja heloitukset olivat valmiit 16. joulukuuta. 
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6.2.12 Listoitukset 

 

Sisäkattojen kattolistoitus on selvitetty luvun 6.28 yhteydessä ja saunan panelointiin 

liittyvät listoitukset luvun 6.29 yhteydessä, joten tässä luvussa käydään läpi ainoastaan 

ikkuna- ja ovilistoitukset. 

 

Ikkuna- ja ovilistoitukset haluttiin tehdä kerralla, joten kaikkien seinä- ja lattiapinnoittei-

den tuli olla  valmiita, samoin kuin kaikkien ovi- ja ikkuna-asennusten. Listoiksi oli valittu 

12 x 42 -kokoa olevat valmiiksi karmien sävyyn maalatut puulistat, paitsi saunan puolella 

ne olivat samankokoisia puuvalmiita listoja. Kaikki työstöt tehtiin sirkkelillä, ja listat kiinni-

tettiin viimeistelynaulaimella. Pesuhuoneessa listojen ja laatoituksen rajakohtaan vedet-

tiin silikoni roiskeveden pääsyn estämiseksi listan alle. Myös pystylistojen lattiaa vasten 

olevien päiden ympärille vedettiin silikonisaumat lattianrajojen silikonitöiden yhteydessä.  

 

 

6.2.13 Kiuas ja savuhormi 

 

Koska savuhormiksi oli jo suunnitteluvaiheessa valittu teräselementtihormi joka lähtee 

suoraan tulisijan päältä, piti tulisijan eli tässä tapauksessa saunan kiukaan olla paikal-

laan ennen hormin asennusta. Näistä syistä johtuen savuhormin asennus jäi viimeisten 

töiden joukkoon.  

 

 

Teräselementtipiippu oli Harvian valmistetta. Asennusohjeissa kerrottiin, ettei mikään 

palava-aineinen rakennusosa saa olla 100 mm lähempänä piipun ulkokuorta (Harvia.fi). 

Eristämättömästä aloitusputkesta suojaetäisyys oli määritelty 1 metriksi. Nämä tosiasiat 

pakottivat tekemään piipun läpiviennin mitoituksen sisäkattoon erityisen huolellisesti. 

Suunnittelussa oli kuitenkin varauduttu piipun vaatimiin suojaetäisyyksiin siten, että kat-

toristikko mitoitettiin mahdollisimman kauas päätyseinästä riittävän pelivaran varmista-

miseksi.   

 

Koska eristetyn piipun ulkohalkaisija oli 220 mm, aloitettiin läpiviennin mitoittaminen piir-

tämällä halkaisijaltaan 420 mm:n ympyrä sisäkattopanelointiin. Samalla varmistettiin 

mittauksin, ettei ympyrän sisälle jää kantavia tai vaikeasti purettavia puurakenteita, ku-

ten koolauksia. Käytännössä mitoittavaksi muodostui katon harjan suunnassa kattoristi-

kon reuna. Leveyssuunnassa ympyrän paikan määräsi kiukaan  
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suojaetäisyys lauteisiin. Sisäkaton läpivientiin oli tilattu Harvian oma palovilla, joka oli 

100 mm paksua. Panelointiin sahattiin pistosahalla reikä, katkottiin tuuletusrimat alueel-

ta, tehtiin höyrynsulkuihin halkiot ja teipattiin ne paneelien päihin, leikattiin yläpohjan 

levyvilloihin halkaisijaltaan 420 mm:n reikä ja poistettiin puhallusvillat läpiviennin alueel-

ta. Seuraavaksi mitoitettiin vesivaakaa apuna käyttäen sisäkaton läpiviennistä paikka 

aluskatteen alapintaan, josta porattiin merkkireiät kattopellin läpi. Tämän jälkeen voitiin 

vesikatolta käsin sahata pistosahalla pyöreä 420 mm:n reikä peltiin ja ruoteisiin. Myös 

aluskatteeseen tehtiin samankokoinen reikä (Harvia Oy.) 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      KUVA 6. Teräspiipun läpivienti saunan sisäkatossa. 
             Kuva: Simo Ahtonen 2010. 
 

 

Seuraavaksi asennettiin piippu asennusohjeen mukaan alkaen alimmasta putkesta suo-

raan kiukaan päältä elementti kerrallaan, kunnes oltiin vesikatolla. Piippuun oli tilattu 

lisävarusteinen savupelti, joka asennettiin ensimmäisen ja toisen putken liitokseen. Ve-

sikatolla tehtäviin töihin kuului vielä läpivientitiivisteen ja suojahatun asennus. Saunan 

sisäkattopaneloinnin pintaan läpiviennin kohdalle ruuvattiin peltinen laippa. Lopuksi kiu-

asta koelämmitettiin, jonka yhteydessä tarkastettiin kaikkien liitosten savunpitävyys sil-

mämääräisesti sekä tarkkailttiin teräspiipun lämpenemistä. Kaikki toimi koelämmitykses-

sä moitteettomasti. Kiuas ja savuhormin asennus olivat valmiina 30. joulukuuta.  
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6.2.14 Kalusteet ja varusteet 

 

Kalusteasennuksiin kuului tällä työmaalla kodinhoitohuoneen kalusteet ja vessan peili- ja 

allaskaapit. Varusteita ei tullut asennettavaksi kuin pyykkinarut. Naulakot, wc-

paperitelineet ja koukustot hankki ja asensi rakennuttaja itse. Verhokiskoja tai -tankoja ei 

näihin tiloihin tullut.  

 

Kodinhoitohuoneen kalusteet asennettiin säädettävien putkijalkojen varaan noin 150 

mm:n korkeudelle lattiasta. Kiinnitys tapahtui tiiliseiniin 6 x 60 mm:n naulatulpilla eli lyön-

tipropuilla, vierekkäiset kalusteet ruuvattiin toisiinsa sivulevyistä 25 mm:n ruuveilla. Puu-

rakenteisiin seiniin kalusteet kiinnitettiin puuruuveilla. Kalusteasennukset valmistuivat 

pääosin 22. joulukuuta.  
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7 KÄYTTÖÖNOTTO 

 

 

Kaikki sisäpuoliset työt olivat suurimmaksi osaksi kiuasta ja savuhormia lukuun ottamat-

ta valmiit 23. joulukuuta. Myös LVIS–työt olivat valmiit ja ne oli tarkastettu urakoitsijoiden 

kanssa heti niiden valmistuttua. Seuraavalle joulun jälkeiselle työpäivälle, joka oli 27. 

joulukuuta, tilattiin kaupungin rakennusvalvonnasta käyttöönottokatselmus. Loppukat-

selmusta ei voitu tilata, koska rakennusluvan edellyttämää jätevesijärjestelmän ajanmu-

kaistamista ei ollut ehditty tehdä muiden rakennustöiden ohessa. Joulukuun 27. päivän 

aamulle jäi tehtäväksi vielä talotikkaan ja lapetikkaan asennus ja jo mainittu savuhormin 

asennus loppuun. Rakennustekniset työt oli tarkastettu ja hyväksytty rakennuttajan 

kanssa rakennusosittain, joten erityistä luovutustilaisuutta ei tällä kertaa tarvittu järjes-

tää.  

 

Rakennustarkastaja saapui paikalle iltapäivällä. Ulkopuolella ei huomauttamista ollut, 

yläpohjassa huomio kiinnittyi erityisesti aluskatteen ja lämmöneristeen välin tuuletuk-

seen, mutta asiat olivat kunnossa siltäkin osin. Sisäpuoliseen tarkastukseen siirryttäessä 

rakennustarkastaja pyysi nähtäväksi sähkötöiden tarkastusasiakirjan ja rakennuslupa-

päätöksen. Pöytäkirjaan kirjattiin myös vastaavan työnjohtajan, KVV–työnjohtajan ja 

sähkötarkastuksen tekijän nimet. Sisäpuolisessa tarkastuksessa huomio kiinnittyi sau-

nan paloturvallisuuteen. Huomautettavaa ilmeni teräselementtihormin alimmaisen eris-

tämättömän putken suojaetäisyydessä. Alin putki luokitellaan eristämättömyytensä 

vuoksi hehkuvapintaiseksi, jolloin suojaetäisyys palava-aineisiin materiaaleihin on vähin-

tään 1000 mm. (Suomen rakentamismääräyskokoelma E8). Tämä oli jäänyt minulta 

huomioimatta, etäisyys oli ulkoseinällä panelointiin vain 800 mm. Rakennustarkastaja 

piti virhettä vähäisenä, ja totesi ettei estettä käyttöönottoon ole, mutta mainittu putki pi-

tää suojata siten, että suojausluokka alenee polttavapintaiseksi, ja suojaetäisyydeksi 

riittäisi 500 mm. Tähän oli vaihtoehtoina joko putken ympärille sijoitettava kivikori tai 

kaareva pelti, joka olisi putkesta irti säteen suunnassa 30 mm. Suojaus määrättiin tehtä-

väksi 31.1.2011 mennessä, mutta erityistä katselmusta ei sen takia vaadittu. Tästä tuli 

kuitenkin merkintä käyttöönottokatselmuspöytäkirjaan.  

 

Muilta osin sauna-osasto todettiin moitteettomaksi ja rakennustarkastaja hyväksyi sen 

käyttöönotettavaksi. Tämän myötä totesimme rakennuttajan kanssa työmaan rakenta-

misvaiheen päättyneeksi ja sovitut työt tehdyiksi.   
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8 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 

 

 

8.1 Aikataulu 

 

Työt rakennuspaikalla pääsivät alkamaan suunnitellusti 15. syyskuuta. Aikataulussa oli 

syyslomalle ja pekkaspäiville varattu aikaa kahdeksan päivää ja loppuun pelivaraa kaksi 

päivää. Muuten työvaiheet oli ketjutettu peräkkäin lopusta alkuun -riippuvuudella. Aika-

taulu tehtiin Planet +6.1 -ohjelmalla, jonka ominaisuutena on, ettei se osaa erotella vii-

konloppuja. Tämä jäi täysin huomiota vaille aikataulua tehdessä. Työntekijätunteja las-

kin tarvittavan rakentamisvaiheeseen yhteensä 695 ja rakentamisvaiheen kokonaiskes-

toksi 66 työvuoroa suunnitellulla työryhmällä. Toteuma oli 769 työntekijätuntia ja 63 työ-

vuoroa. Aikataulun mukaan kohteen piti luovutuskunnossa 22. joulukuuta, mutta luovu-

tus tapahtui kuitenkin vasta 30. joulukuuta. Työmaa seisoi rakentamisvaiheen aikana 

yhteensä 13 arkipäivää, joista 3 päivää sähkötöiden viivästymisen takia, 8 päivää lomien 

ja pekkaspäivien takia sekä yhden päivän kylmän ilman takia. Lisätöitä tehtiin noin 18 

työntekijätuntia, eli noin 2 työvuoroa. Näin ollen työmaa valmistui 8 päivää myöhässä. 

Työmaalla pidettiin Ratu –pohjaista työmaapäiväkirjaa koko ajan. 

 

Työnjohtoon en ollut varannut yhtään työtuntia, se oli huomioitu vain kustannuksissa 

hanketehtävinä. Kirjanpitoa työnjohtoon käytetyistä tunneista ei pidetty. Lienee kuitenkin 

melko selvää, että osa suunnitellun tuntimäärän ylittymisestä selittyy sillä. Toinen syy 

ylittymiseen on, että rakennuttaja itse oli apuna työmaalla keskimäärin 4 työntekijätun-

tia/työvuoro 18. lokakuuta alkaen. Tämä edesauttoi valmistumista ja näkyy siten lasket-

tua pienempänä kokonaiskestona, mutta vaikuttaa myös omalta osaltaan kokonaistun-

timäärän kasvamiseen. Aikataulun venymiseen vaikuttivat keskeisesti liian pieni peliva-

ra, sääestepäivien huomiotta jättäminen ja tietyiltä osin sähkötöiden jääminen jälkeen 

muusta työmaasta. Kokonaisuutena yhdeksän päivän myöhästyminen on kuitenkin vielä 

kohtuullinen, eikä rakennuttajalla ollut korvausvaatimuksia sen takia. 

 

 

8.2 Kustannukset 

 

Suunnittelukustannuksiin oli budjetoitu 3 000 euroa, ja toteutuneet kustannukset olivat 2 

024 euroa. Rakennusluvan hakemisesta aiheutuvia kustannuksia ei laskettu kustannus-

arvioon, kuten ei myöskään LVIS–kustannuksia. Työkustannuksiin oli budjetoitu 18 700 

euroa ja toteutuneet kustannukset olivat 19 428 euroa, jos myös rakennuttajan omalle  
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työlle lasketaan täysi hinta. Hanketehtäville oli varattu 2 000 euroa, mutta koska niitä ei 

ole eritelty, jakautuvat ne sekä työ- että suunnittelukustannusten toteumiin. Materiaali-

kustannuksiksi oli laskettu 17 300 euroa ja lisäksi hintojen nousuvaraus 500 euroa, ja 

toteutuneet kustannukset olivat 14 800 euroa. Kokonaiskustannusarvio oli siis 41 500 

euroa, ja toteutuneet kustannukset 36 252 euroa, joten tältä osin kokonaisuuteen voitiin 

olla tyytyväisiä.  

 

8.3 Suunnittelu 

 

Suunnitteluun varattu aika käytettiin kokonaan, mutta kustannukset jäivät alle arvioidun. 

Tuotetut suunnitelmat olivat riittävän tasoisia rakentamisvaiheen toteuttamiseksi. Kaikkia 

rakennuttajan toiveita ei voitu täyttää erityisesti pohjaratkaisussa, koska suunnitteluoh-

jeet ja -määräykset velvoittavat tiettyihin ovien vähimmäiskokoihin, jotka vaikuttavat 

edelleen tilojen huonealoihin. (RT 12-10277, Asuintilojen suunnittelu).  Toisaalta suun-

nittelu onnistui sikäli, ettei suunnitelmien muuttamiseen ollut tarvetta rakentamisvaiheen 

aikana. Kriittisimmät asiat suunnittelussa olivat järkevän pohjaratkaisun löytäminen ja 

tilan käytön tehokkuuden maksimointi sekä saunaosaston korkeusasema suhteessa 

päärakennuksen päätyyn. Saunaosaston kattokaltevuus haluttiin mahdollisimman lähel-

le samaksi kuin päärakennuksessa. Tästä jouduttiin tinkimään, koska kattokaltevuuden 

jyrkentämistä hillitsi päärakennuksen päädyssä oleva yläkerran ikkuna. Ikkunan siirtoa-

kin pohdittiin, mutta siitä jouduttiin luopumaan, koska välittömästi ikkunan vieressä sijait-

see sähkökeskus, joten työ olisi mennyt kohtuuttoman hankalaksi ja kalliiksi, joten vaih-

toehdoksi jäi vielä ikkunan korvaaminen pienemmällä. Peltikaton liitoslista saatiin juuri ja 

juuri mahtumaan täytenä ikkunan alle, mutta ikkunan vuorilauta tulee jo osittain liitoslis-

tan päälle. Toisaalta huonekorkeutta ei voitu madaltaa, koska rakennusmääräykset 

edellyttävät pientalossa vähintään 2400 mm:n huonekorkeutta. (Suomen rakentamis-

määräyskokoelma G1). Tältä osin lopputulos on kompromissi, mutta hyväksyttävissä. 

 

8.4 Yhteenveto 

 

Aikataulullisesti projekti venyi hieman. Jatkossa kannattaisi kiinnittää huomiota riittäviin 

pelivaroihin ja sääestepäiviin. Myös aliurakoitsijoiden sitouttaminen projektiaikatauluun 

nousee huomionarvoiseksi. Tähän auttaisi hyvämaineisten urakoitsijoiden valitseminen, 

kirjallinen sopiminen, välitavoitteiden asettaminen ja sanktiomenettelyt aikataulusta lip-

sumisesta. Projektiaikataulu tulisi antaa LVIS–urakoitsijoille siinä vaiheessa kun raken- 
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nustekniset työt on siihen sijoitettu. Tässä vaiheessa urakoitsijat tarkastaisivat sen omal-

ta osaltaan ja sovittaisivat omat työnsä aikatauluun.  

 

Kustannusarviossa pysyttiin hyvin, suurin yksittäinen ylitys tapahtui maa-aineksissa, 

koska ajateltiin, että entisiä maita pystyttäisiin käyttämään uudelleen. Maat olivat kuiten-

kin niin huonolaatuisia, että ne päätettiin korvata paremmalla soralla. Myös teoreettisten 

kiintotilavuuksien muuttamisessa todellisiksi irtotilavuuksiksi pitäisi olla tarkempana. 

Kustannusarviossa pysyminen askarrutti rakennuttajaa ehkä eniten koko projektin aika-

na, joten sen alittaminen oli erityisen palkitsevaa. 

 

Suunnitteluvaihe pystyttiin viemään läpi siihen varatussa ajassa ja kustannusraamissa, 

suunnitelmat olivat riittävän hyvät, että rakennuslupa saatiin ajallaan ja rakentamisessa 

ei ilmennyt suunnittelusta johtuvia ongelmia. Suunnitelmissa ei esiinny kyseenalaisia 

rakenteita tai muuta riskinottoa, kaikki rakenteet ovat hyviksi ja toimiviksi havaittuja. Voi 

siis todeta, että suunnittelu onnistui hyvin. 
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