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1 JOHDANTO 

Tämä opinnäytetyö kuvaa Turussa sijaitsevan puutaloasunnon laajennuspro-

sessin toteutusta. 27-neliöinen hellahuone muutettiin vuoden aikana 94-

neliöiseksi asunnoksi, joka laajeni yhdestä kerroksesta kolmeen kerrokseen. 

Laajennustyö pyrittiin tekemään kustannustehokkaasti ja ulkopuolista työvoimaa 

mahdollisimman vähän käyttäen. Laajennus- ja remontointityötä tehdessä pyrit-

tiin myös huomioimaan yli 100-vuotiaan talon ilme, alkuperäisiä pintoja säilytet-

tiin ja otettiin esille mahdollisuuksien mukaan. 

Kerrokset on käsitelty työssä kukin kerrallaan, sillä jokainen kerros oli hyvin eri-

lainen suunnittelulähtökohdiltaan. Kellarissa päähuomion veivät kosteustekniset 

seikat, keskikerroksessa vanhojen rakenteiden säilytys ja ullakolla lämmöneris-

täminen. Teoriaosuuden lähteinä on käytetty mm. Suomen rakennusmääräys-

kokoelmaa, Turun kaupungin lupaopasta sekä Ratu-kortistoa. Rakennuslupa-

asiakirjat ovat liitteenä työn lopussa. 
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2 LÄHTÖTILANNE KERROKSITTAIN 

Lähtötilanteessa asunto oli 27-neliöinen hellahuone. Asuntoon kuuluu rappu-

huone, eteinen sekä 25 m²:n huone. Huoneeseen oli tehty vuonna 1998 re-

montti, jonka yhteydessä hellahuoneeseen oli tehty n. 3 m²:n suihkuhuone. 

Suihkuhuoneen yläpuolelle oli rakennettu parvisänky. Suihkuhuoneen ja tulisi-

jan väliin oli rakennettu L-kirjaimen mallinen keittiö. Eteisessä sijaitseva vanha 

ruokakomero oli jo aikaisemmin muutettu wc-tilaksi. 

Rappukäytävä oli hyvin pitkälti alkuperäisessä tilassa. Ainoa parannus, joka 

vuosien kuluessa on tehty, oli ulko-oven yläpuolella sijaitsevan ikkunan eteen 

laitettu lisäikkuna. Seinien sekä katon paneelit oli maalattu muutama vuosi sit-

ten, samoin rappuset ja lattia. Ulko-ovi on vaihdettu taloyhtiön toimesta aiem-

min.  

Eteisessä oli seinien hirsi- ja paneelipintojen päälle asennettu kipsilevyverhous. 

Lattiana oli 28 mm:n paksuista maalattua lautaa ja katossa maalattu 20 x 95 

mm stp kuusipaneeli. Lattia ja katto olivat alkuperäisessä kunnossa, mutta maa-

lattu muutaman vuoden sisällä. Ruokakomero on jossain vaiheessa muutettu 

wc-tilaksi, jossa sijaitsi 30 litran lämminvesivaraaja. Suuresta wc-tilasta ei ole 

kyse, sillä wc-tila on 0,8 neliötä. Rappukäytävän ja eteisen sekä eteisen ja hel-

lahuoneen väliset väliovet olivat alkuperäiset massiivipuuväliovet. 

Itse hellahuonetta oli remontoitu vuonna -98. Hirsiseinien päälle oli asennettu 

lautakoolaus 22 x 100 mm k600-jaolla sekä kipsilevyverhous, joiden alta löytyi 

purkutöiden yhteydessä lukemattomia tapettikerroksia. Kattoon oli asennettu jo 

aiemmin Haltex-verhous. Lattiana oli eteisen tavoin alkuperäistä lautaa, joka oli 

maalattu muutaman vuoden sisällä.  Hellahuoneen sisäänkäynnin viereen oli 

keskelle huonetta rakennettu pesutila, jossa oli myös lavuaari peilikaappeineen. 

Suihkuhuonetta vasten oli rakennettu keittiö, joka rajoittui tulisijaan. Keittiön va-

rustetasoon ei kuulunut mm. hellauunia eikä tiskikonetta. Suihkuhuoneen päälle 

oli rakennettu parvi, joka jatkui myös sisäänkäynnin oven yläpuolelle. Hellahuo-

neen isot ulkoikkunat oli vaihdettu aiemmin uudempiin. 
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Ullakko oli kylmää tilaa. Asuntojen B14 ja B15 ullakko-osuuksiin oli jo rakennet-

tu huonetiloja, joten niiden kohdalla osastoiva seinä oli jo valmiina. Asunnon 

B12 vastainen seinä taas oli rakentamatta, ja ullakkotiloja erotti harvalaudoitus. 

Lattiana oli lautoja, joiden alla oli turvetta ja hiekkaa.  

Ulkoseinissä on kolme pienehköä ullakkoikkunaa. Varsinainen seinä ylettyi en-

nen turpeen pistoa 80 senttimetrin korkeudelle, jossa se kohtasi katon. Katto on 

taloyhtiön toimesta remontoitu vuonna 1996, jonka yhteydessä on asennettu 

aluskate. Katemateriaalina on konesaumattu pelti. 

Kellari oli myös kylmää tilaa maalattioineen. Kaikkien naapureiden vastaiset 

seinät oli jo valmiiksi rakennettu naapureiden toimesta, mutta asunnon B12 vas-

tainen seinä oli puurakenteinen. Keskikerroksen tulisijan alle on muurattu talon 

rakennusvaiheessa perunakellari. Kellarissa myös kaksi pientä ikkunaa, jotka 

on muurattu kivijalkaan. Kellaritilaa on ullakon tavoin käytetty lähinnä kylmänä 

varastona. 
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3 RAKENNUSMÄÄRÄYKSET JA LUVAN HAKEMINEN 

3.1 Rakennusluvan hakeminen 

3.1.1 Rakennuslupahakemus 

 

”Maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:n mukaan rakennuslupaa edellyttää raken-

nuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen”. Turun kau-

pungin lupaoppaan mukaisesti kaikissa rakennushankkeissa täytyy käyttää pä-

teviä suunnittelijoita. Kaikkiin hankkeisiin on osoitettava pääsuunnittelija, joka 

vastaa lähtötiedoista, koko suunnitteluprosessista, suunnitelmista ja piirustuk-

sista sekä tiedonkulusta. Lisäksi tulee osoittaa rakennussuunnittelija, joka vas-

taa rakennuslupapiirustuksista. Pienissä hankkeissa pääsuunnittelija ja raken-

nussuunnittelija voivat olla sama henkilö. (Turun kaupungin lupaopas, 2005). 

Turun kaupunki tarvitsee lupaprosessiin lupahakemuslomakkeen, liitteet sekä 

rakennuspiirustukset. Liitteitä ovat muun muassa selvitys rakennuspaikan omis-

tus- tai hallintaoikeudesta sekä selvitys suunnittelijoiden kelpoisuudesta. Piirus-

tuksista varsinaiseen lupahakemukseen tulee liittää asemapiirustus, pohjapii-

rustus, leikkauspiirustus sekä julkisivupiirustukset. Lisäksi rakennuslupahake-

mukseen tulee lupaoppaan mukaan liittää aina hakemuskaavake RH 2, kun 

rakennuksessa on useampi asunto tai asuinhuoneistotiedoissa tapahtuu muu-

toksia. (Turun kaupungin lupaopas, 2005). 

 

3.1.2 Rakennuslupakuvat 

Alustavaan rakennuslupahakemukseen tulee lupaoppaan mukaisesti liittää 

• asemapiirustus 

• pohjapiirustus 

• leikkauspiirustus 

• julkisivupiirustukset. 
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Rakennuslupapäätöksessä on maininta, kun uudisrakennuksessa tai laajennuk-

sessa edellytetään rakennesuunnitelmia. (Turun kaupungin lupaopas, 2005). 

Tämän opinnäytetyön käsittelemän rakennuskohteen rakennuslupapäätöksen 

mukaan kohteesta tuli toimittaa valvonnalle raudoituspiirustukset, palkkikuvat 

katkaistavista palkeista yksityiskohtineen sekä detaljikuvat rakenneleikkauksista 

ja rappusista. Lisäksi talon vesikatosta tuli teettää kantavuuslaskelma, koska 

sen rakenteellinen kuorma lisääntyi uusien rakenteiden myötä. 

3.2 Rakennusmääräykset 

3.2.1 Paloturvallisuus 

Paloturvallisuutta koskevat määräykset on esitetty Rakentamismääräyskokoel-

massa E1. Lupaoppaan mukaan rakennuslupapiirustuksissa tulee osoittaa palo-

turvallisuus seuraavasti: 

• Pohja- ja leikkauspiirustuksissa esitetään palo-osastojen rajat / osastoi-

vien rakennusosien paloluokat.  

• Pohja- ja leikkauspiirustuksissa esitetään portaiden nousu, etenemä, le-

veys ja kulkukorkeus.  

• Pohjapiirustuksissa esitetään tulisijat, lämmityskattilat, kiukaat ja hormit.  

• Pohjapiirustuksissa esitetään uloskäytävät leveyksineen sekä varatiet 

tikkaineen.   

• Julkisivupiirustuksissa esitetään savupiiput korkeusasemineen, kattotik-

kaat, lapetikkaat, kattosillat sekä kattoluukut ja/tai päätyluukut. 

(Rt RakMk-21502, 2011). 

Koska kyseessä on asuinhuoneisto, tulee palo-osastointi tehdä EI-30-

luokkavaatimuksen mukaisilla rakenteilla. Asuinhuoneistojen välinen osastointi 

on ulotettava myös ullakolle vesikatteeseen asti. Lisäksi suunnittelussa tuli 

huomioida hätäpoistumistiet. Hätäpoistumisteitä tulee olla joka kerroksessa 

kaksi. Hätäpoistumistienä toimivan ikkunan tulee olla vähintään 600 mm korkea 
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ja 500 mm leveä, ja sen lisäksi leveyden ja korkeuden summan on oltava vähin-

tään 1 500 mm. (Rt RakMk-21502, 2011). 

3.2.2 Kosteustekniset seikat 

Kosteustekniset seikat tulee huomioida erityisesti kellarissa. Suomen rakenta-

mismääräyskokoelmassa C2 on eritelty huomioitavat seikat sekä pesutilojen 

että salaojituksen ja muun ulkopuolisen kosteuden torjumisen osalta. (Rt 

RakMk-20216, 1998). 

3.2.3 Portaat 

Rakentamismääräyskokoelmassa F2 on eritelty portaille asetetut vaatimukset. 

Ohjeessa on esitetty mm. se, että asuinhuoneesta toiseen kulkua välittävän por-

taan nousun tulee olla pienempi kuin 190 mm ja etenemä suurempi kuin 250 

mm. (Rt RakMk-21184, 2001). 

3.2.4 Tehtäväsuunnittelu 

Tehtäväsuunnittelulla varmistetaan työkokonaisuuden toteutus siten, että han-

keasiakirjoissa mainitut laatuvaatimukset sekä kustannus- ja aikataulutavoitteet 

saavutetaan. Tehtäväsuunnitteluun sisältyy suunnitelman laadinta ja tehtävän 

ohjaus asetettuihin tavoitteisiin. Tehtäväsuunnitelma laaditaan ennen hankinto-

ja, aliurakkaneuvotteluja ja työkauppojen solmimista tai viimeistään ennen teh-

tävän aloitusta. Tehtäväsuunnittelulla pyritään siihen, että kaikilla osapuolilla on 

yhteinen käsitys työn sisällöstä ja tavoitteista. (Ratu 1199-S, 2002). 

Tehtäväsuunnitteluun sisältyy myös laatuvaatimusten ja aikataulu- ja kustan-

nustavoitteiden tarkistus sekä työssä tarvittavien resurssien suunnittelu. Suun-

nittelulla pyritään ehkäisemään työssä mahdollisesti esiintyviä ongelmia sekä 

varmistetaan, että kaikki aloitusedellytykset ovat kunnossa. (Ratu 1199-S, 

2002). 

Tehtäväsuunnitelmalla voidaan myös seurata työn etenemistä ja tehdä laadun-

valvontaa, jolloin poikkeamat huomataan ajoissa. Tehtäväsuunnitelmassa tulee 
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aina ottaa huomioon kohteen erityispiirteet ja vaatimukset. Suunnitelma teh-

dään tuotannon johtamista varten. (Ratu 1199-S, 2002). 

3.2.5 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 

Aikataulutus on yksi merkittävimpiä tekijöitä hankkeen onnistumisen kannalta. 

Toteuttamiskelpoisilla, tavoitteellisilla ja ohjauksen mahdollistavilla aikataulutuk-

silla pystytään vähentämään hankkeen riskejä. Tämä on mahdollista, kun suun-

nitelma perustuu hallittuihin menetelmiin. (Ratu 1216-S, 2006). 

Aikataulutuksella mahdollistetaan hankkeen onnistuminen niin ajallisesti kuin 

laadun ja kustannustenkin suhteen. Laadukas lopputulos edellyttää aikataulun 

hallintaa. Aikataulu tarvitaan, koska kaikkia töitä ei voida tehdä samanaikaisesti, 

vaan niille on määritettävä suoritusjärjestys. (Ratu 1216-S, 2006). 

Rakennuttaja laatii hankeaikataulun hankesuunnitteluvaiheessa. Tämän jälkeen 

se täsmentyy suunnitteluaikatauluksi ja töitä ohjaavaksi yleisaikatauluksi. Näi-

den kahden on myös sovittava yhteen hankinta-aikataulun kanssa. Seuraavaksi 

suunnitelmat tarkentuvat rakentamisvaiheaikatauluiksi sekä tehtävä- ja viikko-

kohtaisiksi aikatauluiksi. (Ratu 1216-S, 2006). 

Aikataulut laaditaan päätoteuttajan johdolla eri urakoitsijat huomioiden. Aikatau-

luja laatiessa käytetään hyödyksi kokemusperäistä tietoa sekä yleisesti käytös-

sä olevaa työmenekkitietoa, kuten Ratua. (Ratu 1216-S, 2006). 

3.2.6 Aliurakkasopimukset 

Aliurakkasopimuksen pohjana voidaan käyttää lomaketta RT 80260 Urakkaso-

pimus. Ellei sopimuksessa mainita muista sopimusehdoista, noudatetaan yleisiä 

sopimusehtoja (YSE 1998). 

Aliurakkasopimuksessa ilmenevät mm. seuraavat asiat: 

• sopijapuolet 
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• muut osapuolet 

• tilaajan myötävaikutusvelvollisuus 

• sopimusasiakirjat 

• sopimusehdot ja käsitteistö 

• urakoitsijan suoritusvelvollisuus 

• urakka-aika 

• viivästyssakko 

• takuuaika 

• vakuudet 

• vakuutukset 

• laadunvarmistus 

• urakkahinta 

• urakkahinnan maksaminen 

• suunnitelmien muuttumisen vaikutus urakkaan 

• lisä- ja muutostöiden tilaaminen 

• valvonta 

• työsuojelu 

• muut sopimusasiat tai erityisiä määräyksiä 

(Ratu 419-T, 1998). 

3.2.7 Työ- ja ympäristöturvallisuus 

Turvallisuusjohtamisessa on kyse riskien hallinnasta. Riskitekijät vaihtelevat, 

sillä jokainen työmaa on erilainen. Riskejä voidaan ehkäistä arvioimalla riskejä 

yritystasolla ja rakennushankekohtaisesti sekä varautumalla niihin. Turvalli-

suussuunnittelussa on kyse vaarojen tunnistamisesta, riskien arvioinnista ja 

toimenpiteistä riskien poistamiseksi. 

Työturvalisuuslaki (738/2002) velvoittaa työnantajan selvittämään ja tunnista-

maan työhön liittyviä haitta- ja vaaratekijöitä. 2004 astui voimaan myös asetus 

(426/2004), jonka mukaan vaarojen tunnistaminen säädettiin tehtäväksi myös 

osana rakennushankkeen tuotannonsuunnittelua. Päätöstä muutettiin myös 



TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Matias Ojala 

asetuksella (702/2006), joka tarkensi rakennuttajan ja suunnittelijan velvoitteita 

vaarojen tunnistamisen osalta. Kun riskejä arvioidaan rakennustuotannossa, 

tulee huomioida rakennusalan erityispiirteet. Näitä ovat mm. seuraavat: 

• Rakennusmaalla työskentelee lähes aina usean työnantajan tekijöitä ja 

itsenäisiä työnsuorittajia. 

• Olosuhteet rakennustyömaalla muuttuvat jatkuvasti työvaiheiden edetes-

sä sekä sään muuttuessa. 

• Rakennushankkeissa on työmaatekijöiden lisäksi paljon muitakin osa-

puolia, kuten naapurit, ympäröivä liikenne ja viranomaiset. 

• Rakennustyömailla tehdään paljon töitä, joihin on annettu lainsäädännöl-

linen ohjeistus niiden vaarallisuuden vuoksi. 

(Ratu 1217-S, 2007). 

Riskit voidaan arvioida sekä yrityskohtaisesti että hankekohtaisesti. Turvalli-

suussuunnittelun vaiheita ovat muun muassa rakennuttaminen ja suunnittelu, 

tuotannon yleissuunnittelu, rakentamisvaihesuunnittelu, tehtävä- ja toteutusta-

pasuunnittelu, tehtävä- ja toteutustapasuunnittelu, viikkosuunnittelu ja turvalli-

suusseuranta sekä työn suorituksen turvallisuussuunnittelu. Edellä mainitut vai-

heet etenevät aikajärjestyksessä luetellun mukaisesti ja tarkentuvat loppua koh-

ti. (Ratu 1217-S, 2007). 

 

3.2.8 Työmaalla pidettävät kokoukset ja palaverit 

Työmaalla pidetään erilaisia kokouksia kohteesta riippuen. Kohteessa pidettä-

vät kokoukset ja katselmukset määrätään rakennusluvassa. (Rakentaja.fi, viitat-

tu 25.11.2013) 

Ensimmäinen työmaalla pidettävä kokous on rakennusvalvonnan aloituskokous. 

Aloituskokouksessa tulee olla läsnä rakennustarkastaja, vastaava mestari, pää-

suunnittelija sekä urakoitsijoiden edustajat. Kohteesta riippuen työmaalla pide-
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tään katselmuksia, kuten raudoituskatselmus, perustustarkastus, rakennekat-

selmus, sähkö- sekä LVI-katselmukset. (Rakentaja.fi, viitattu 25.11.2013) 

Kun kohde on valmis, voidaan suorittaa lopputarkastus. Lopputarkastusta ei 

voida suorittaa ennen käyttöönottotarkastusta, mutta usein molemmat tarkas-

tukset suoritetaan samanaikaisesti. Käyttöönottotarkastus voidaan suorittaa 

myös ennen lopputarkastusta, jolloin kohteen voi ottaa käyttöön, mutta se ei ole 

virallisesti valmis. (Rakentaja.fi, viitattu 25.11.2013) 

Isommilla työmailla pidetään aloituskokouksen lisäksi myös rakennuttajan omia 

seurantapalavereita. Palavereita ovat muun muassa viikoittain pidettävät viikko-

palaverit sekä eri työvaiheiden aloituspalaverit.  Työmaalla voidaan pitää myös 

työmaakokouksia ja urakoitsijapalavereita. (Rakentaja.fi, viitattu 25.11.2013) 
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4 TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN 

4.1 Rakennusluvan hakeminen 

4.1.1 Rakennuslupahakemus 

Rakennuslupaa haettiin syyskuussa 2011. Työmaan koosta johtuen sama hen-

kilö toimi työmaan pääsuunnittelijana sekä rakennesuunnittelijana. Hakemuksen 

käsittelyyn meni 6 viikkoa, jonka jälkeen valvontaan toimitettiin lisää rakennepii-

rustuksia, lvi-piirustukset sekä iv-piirustukset. Niiden hyväksynnän jälkeen työt 

saatiin aloittaa. 

 

4.1.2 Rakennuslupakuvat 

Asemakaavapiirustus sekä julkisivupiirustus saatiin tehtyä rakennusvalvonnasta 

löytyneiden vanhojen kuvien pohjalta. Leikkauspiirustus sekä pohjapiirustus 

tehtiin omien mittausten perusteella. Lupakuvat asunnosta ovat työn lopussa 

liitteenä 

Rakennuslupakuvien luonnokset suunniteltiin ja piirrettiin AutoCad-ohjelmalla 

itse. Luonnokset toimitettiin pääsuunnittelijalle, joka niiden pohjalta teki lopulliset 

kuvat. 

Tarkentaviin piirustuksiin saatiin käyttöön naapuriasuntojen piirustuksia, joista 

saatiin muun muassa korkoasemat ja runkoviemäreiden sijainti. Työmaalla suo-

ritettiin myös jonkin verran rakenteiden avausta, jotta saatiin selville palkkien 

tarkat sijainnit, sillä osa niistä piti katkaista ja tukea. 

Keskikerros on asunnon ainoa paikka, jossa on alkuperäisiä materiaaleja (peru-

nakellarin lisäksi). Tämän vuoksi kaikki mahdolliset alkuperäiset pinnat ja mate-

riaalit haluttiin säilyttää. Ullakolla materiaalivalintoihin vaikutti mahdollisimman 

korkean huonekorkeuden saavuttaminen. Talvella kylmyyden ja kesällä kuu-

muuden takia eristemateriaalin valintaan kiinnitettiin erityistä huomiota. 
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Muita ratkaisuihin vaikuttaneita seikkoja olivat mm. paloturvallisuus, kellarissa 

olevan 4 asunnon pääsulakkeiden sijainti sekä naapuriasunnosta tuleva lvi-

tekniikka, joka kulkee asunnon läpi. 

 

4.2 Rakennusmääräyksien soveltaminen käytännössä 

4.2.1 Paloturvallisuus 

Paloturvallisuudesta huolehdittiin kohteessa tarkasti, sillä kyseessä on yli sata 

vuotias puutalohuoneisto. Työn toteutusosiossa on mainittuna eri rakenteet, 

joilla paloturvallisuus toteutettiin. Hätäpoistumisteinä toimivat kellarikerroksen 

vanha uloskäynti sekä ullakkokerroksessa kattoon asennettu ikkuna tikkaineen. 

4.2.2 Kosteustekniset seikat 

Kosteusteknisiin seikkoihin paneuduttiin erityisesti kellarikerroksessa, jossa si-

jaitsivat myös asunnon märkätilat. Märkätilojen lisäksi myös kellaritilan salaoji-

tus sekä muu ulkopuolisen veden kulku tuli huomioida tarkkaan, koska puutalo-

yhtiöiden asuntojen kellarilaajennuksien yleinen ongelma on kosteuden tunkeu-

tuminen rakenteiden läpi. Ulkopuolisen veden torjumiseksi kohteessa käytettiin 

apuna alan ammattilaista. Tarkemmat rakenneratkaisut on esitetty toteutusosi-

ossa.  

4.2.3 Portaat 

Portaat tilattiin lopulta valmiina elementtinä. Tarvittavan kaltevuuden lisäksi on-

gelmia tuotti se, miten rappusten kulkukorkeus saadaan mahdollisimman suu-

reksi. Kellariin menevien rappusten askelma saatiin pituudeltaan 180 mm:n kor-

kuiseksi ja 250 mm:n pituiseksi. Ullakolle johtavat rappuset ovat samanpituiset, 

mutta nousu on 190 mm. 
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4.3 Tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus 

4.3.1 Tehtäväsuunnittelu 

Vaikka tässä työssä käsiteltävä rakennustyömaa on verraten pieni, lähdettiin 

silti liikkeelle laatimalla karkea tehtäväsuunnitelma. Suunnitelmaan oli pakko 

jättää aukkoja, sillä kaikkia työvaiheita ei pystytty määrittelemään tässä vai-

heessa johtuen piilossa olevista rakenteista. Töitä aloittaessa ei myöskään tie-

detty, pystytäänkö se toteuttamaan suunnitelmien mukaisesti.  

Tehtäväsuunnitelma laadittiin ensisijaisesti kustannussuunnitelman sekä aika-

taulutuksen vuoksi. Suunnitelma laadittiin samanaikaisesti, kun lupahakemuk-

seen liitettäviä kuvia tehtiin. Samalla pystyttiin tarkastelemaan suunnitelmien 

toteutuskelpoisuus. 

4.3.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 

Aikataulu laadittiin heti työn aloitusvaiheessa. Aikataulu koostui monesta eri 

Excel-taulukosta, sillä ajallista suunnittelua oli tässä kohteessa mahdotonta 

tehdä paikka-aikakaaviona. Aikataulun perusteella sovittiin eri urakoitsijoiden 

kanssa heidän aikataulustaan ja suunniteltiin rakennusmateriaalien tilausaika-

taulua työmaalle. Aikataulu laadittiin ensin kuukausittaiseksi, ja tämän jälkeen 

suunnitelmaa tarkennettiin viikkokohtaiseksi. 

Merkittävin aikataulutuksiin vaikuttava asia oli kellarikerroksen lattian valu, joka 

seisautti työt kellarissa kuivumisen ajaksi. Muita huomioitavia olivat muun mu-

assa portaiden asennus, yläkerran lattian teko katon rakenteiden tekoon liittyen 

sekä keskikerroksen ja ullakkokerroksen lattioiden maalaus. Ullakko sekä kellari 

olivat molemmat täysin eristämätöntä tilaa, minkä seurauksena niihin piti asen-

taa lämmitys mahdollisimman pian. Lämmitys olisi ollut täysin turhaa, ellei eris-

teitä olisi saanut asennettua ensitilassa, koska työt aloitettiin talviaikaan. 
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Aikataulun suunnittelu on käyty tarkemmin läpi luvussa 6, jossa käsitellään aika-

taulun lisäksi myös kustannuksia. 

4.3.3 Aliurakkasopimukset 

Työmaalla oli aliurakoitsijoina LVI-, IV- sekä sähköasentaja. Heidän lisäkseen 

työmaan aliurakoitsijana olivat yritykset, jotka kävivät hakemassa kellarin maa-

ainesta pois sekä imemässä eristeenä ollutta turvetta. Varsinaisia urakkasopi-

muksia ei heidän kanssaan erikseen tehty, sillä työt olivat niin pieniä ja yrittäjät 

ennestään tuttuja.  

 

4.3.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 

Varsinaista turvallisuussuunnitelmaa ei työmaalle kirjallisesti tehty. Ennen töi-

den aloitusta käytiin kuitenkin perusteellisesti läpi myös turvallisuusasiat, muun 

muassa korkeiden huonekorkeuksien sekä tulitöiden takia. 

Tulitöiden osalta huomioitiin, että niitä tehdessä työntekijöitä oli aina kaksi pai-

kalla ja kyseisten töiden jälkeen jäätiin työmaalle kahdeksi tunniksi. Tulitöitä 

olivat esimerkiksi maalin poisto kuumailmapuhaltamalla sekä metallien leikkaus 

tietyillä laitteilla. Tulitöiden tekijällä oli tulityökortti. 

Korkeiden paikkojen osalta haastavin osuus oli keskikerroksen ja ullakon väli-

sessä pohjassa kulkevan lattiapalkin katkaisu porrasaukkoa varten. Työtä var-

ten rakennettiin kunnolliset telineet ja palkin katkaisuhetkellä työntekijöitä oli 

paikalla useampia. Kun rappuaukko oli puhkaistu, käytettiin aukon läheisyydes-

sä tehtävien töiden yhteydessä valjaita, kunnes siihen oli asennettu väliaikainen 

kaide. 

Lisäksi työmaalla käytettiin suojalaseja kaikkien niiden töiden osalta, missä niitä 

tarvittiin. Hengityssuojaimia käytettiin maalauksen sekä erityisesti turpeen kans-
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sa tehtävien töiden yhteydessä. Asbestia ei, yllättävää kyllä, purkutöiden yhtey-

dessä löydetty. 

4.3.5 Työmaalla pidettävät kokoukset ja palaverit 

Rakennuslupapäätöksen mukaisesti työmaalle vaaditaan pää- ja rakennesuun-

nittelijan lisäksi myös IV- ja LVI-suunnittelija. Vastuuhenkilöinä työmaalla toimi-

vat myös KVV-vastaava, IV-vastaava sekä vastaava mestari. 

Töiden alussa työmaalla pidettiin aloituskokous, vaikkei sitä erikseen rakennus-

luvassa vaadittu. Paikalla olivat pääsuunnittelija, minä työn tilaajan ominaisuu-

dessa sekä LVI- ja IV-vastaavat.  

Töiden aikana pidettiin rakennusluvassa määrätyt raudoitus- sekä runkokatsel-

mukset. Raudoituskatselmus pidettiin juuri ennen kellarin valua ja työvaiheet 

suunniteltiin niin, että palkkien katkaisu ja tuenta saatiin tehtyä samanaikaisesti. 

Katselmuksessa ei ollut läsnä muita minun ja tarkastajan lisäksi. 

Loppukatselmuksessa oli paikalla minun lisäkseni vain tarkastaja. Loppukat-

selmuksen yhteydessä suoritettiin käyttöönottotarkastus. Loppukatselmus pidet-

tiin 14.12.2012. Rakennuslupapäätöksessä ei vaadittu erikseen ilmamäärämit-

tauksia, mutta ne teetettiin kohteessa siitä huolimatta. Sähköistä vaadittiin aino-

astaan loppukatselmuksessa esitettävä mittauspöytäkirja. 

Työvaiheiden aloituspalavereita pidettiin LVI- ja sähkötöitä aloittaessa. Palave-

reja pidettiin myös työvaiheiden edetessä, sillä kaikkia töitä ei saatu toteutettua 

alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti.  
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5 KORJAUSTYÖN TOTEUTUS KÄYTÄNNÖSSÄ 

Työt aloitettiin välittömästi, kun rakennusluvan valitusaika 30 vuorokautta oli 

umpeutunut. Työaikatavoitteena pidettiin 5 kuukautta, joka ei kuitenkaan lopulta 

toteutunut. Kaikki työt pyrittiin tekemään itse, lukuun ottamatta eristeiden imua, 

porrasasennusta sekä LVIS-töitä. 

5.1 Purkutyöt 

Purkutyöt aloitettiin keskikerroksesta, jotta saataisiin selville, mitä vanhojen pin-

tojen alla olisi säästettävissä. Hellahuoneeseen rakennettu suihkuhuone sekä 

keittiö ja makuuparvi purettiin kokonaan pois. Katon haltex-levyt purettiin ja nii-

den alta paljastui pinkopahvilla moneen kertaan vuorattu lautakatto. Naapu-

riasuntoja vasten olevien seinien kipsilevyt purettiin, ja niiden alta paljastui hirsi-

seinä, jonka päällä oli lukuisia tapettikerroksia. Ulkoseinän sekä keittiön takai-

sen seinän kipsilevypinnat säästettiin. Vanha lankkulattia suojattiin kovalevyllä 

purkutyön ajaksi. Lattialankkujen alta poistettiin osa välipohjapalkista, joka si-

jaitsi tulevan rappuaukon kohdalla. 

Eteisessä purettiin osa kipsilevyseinistä. Toisen pitkittäissivun alta paljastui hir-

siseinä, toisen takaa paneeliseinä. Wc-tilasta poistettiin lämminvesivaraaja sekä 

seinämateriaalit. Ulkoeteisestä ei purettu mitään. 

Ullakolla purettiin lattialaudoitus ja imettiin eristeenä ollutta turvetta pois noin 20 

senttimetriä. Rappuaukon kohdalta turve poistettiin kokonaan ja aukon kohdalla 

ollut välipohjahirsi katkaistiin. Asunnon B12 vastainen harvalautaseinä purettiin. 

Kellarin maa-aines kaivettiin 800 kg painavalla kaivinkoneella. Savi läjitettiin 

ensin kasoihin ja sen jälkeen kuljetettiin kärryillä ulos siirtolavalle. Maata joudut-

tiin kaivamaan paikoittain jopa 70 senttimetriä riittävän huonekorkeuden takaa-

miseksi. Kaivuusyvyyteen kiinnitettiin huomiota myös korkean pohjaveden pin-

nan osalta. Myös vanhojen anturoiden painumisen estämiseksi kaivuusyvyys 

jätettiin anturan alapinnan yläpuolelle. Yhteensä maa-ainesta kaivettiin pois 
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noin 25 kuutiota. Maankaivuun lisäksi kellarin katosta poistettiin umpilaudoitus 

ja turve-eristys.  

5.2 Rakenteelliset muutokset 

Keskikerroksessa purettiin hirsiseinien päälle tehdyt koolaukset ja levytykset. 

Hirsiseinä on paloluokaltaan EI30, joten seinät voitiin nautintaoikeuden lisäksi 

myös paloteknisistä syistä jättää palosuojaamatta. Myös sisemmän eteisen sei-

niin oli rakennettu levytys. Levytykset purettiin, ja niiden alla olleet paneeliseinät 

ja hirsiseinät tulivat näkyviin. Wc-tilan seiniltä purettiin kovalevyt sekä paneeli-

katto. Seinistä kolme levytettiin 13 mm:n kipsilevyllä ja hellahuoneen välinen 

seinä jätettiin hirsipinnalle. Entisestä yläkerran rappukäytävästä tehdyn varas-

tohuoneen seinät levytettiin. Tekniikan vientiä varten sekä wc-tilan että varasto-

huoneen katto laskettiin alas koolaamalla 48 x 48 mm k400-jaolla. Hellahuo-

neeseen sekä varastotilaan rakennettiin LVIS-tekniikkaa varten erilliset puu- ja 

levyrakenteiset tekniikkakuilut. 

Ullakon lattiarakenne jouduttiin koolaamaan ja oikaisemaan 48 x 48 mm k300-

rakenteella. Koolaus kiinnitettiin 6 x 90 mm koolausruuvein, joita on helppo sää-

tää, kun rakenteita oikaistaan. Vanhan välipohjapalkiston väliin sijoitettiin myös 

LVI- tekniikkaa. Aiemmin alakertaan johtaneiden rappusten kohdalla ollut aukko 

rakennettiin lattiaksi 48 x 148 mm k300-rakenteella. Koolausten alle, turve-

eristeen päälle asennettiin ilmansulkupaperi ja pintamateriaaliksi valittiin 

26x90mm kuusilattialauta. Keskikerroksen ja ullakon välille jätettiin äänieris-

teeksi osa olemassaoleesta turve- ja hiekkakerroksesta noin 25 senttimetriä. 

Ullakolle rakennettiin paloluokaltaan EI30 kipsilevyseinä ilmavälillä palokatkoksi 

asunnon B12 rajalle palomääräysten RakMK E1 mukaisesti. Rakenteeltaan sei-

nä oli 2 x 2 kn13 + 2 x 43 x 73 k600. B14 ja B15 vastaisiin seiniin asennettiin 

vielä varmuuden vuoksi sekä ulkonäöllisistä yksi 13 mm:n kipsilevykerros. 

Mahdollisimman korkean huonekorkeuden vuoksi ullakon kattoon asennettiin 

spu-eristeen uretaanieristelevyt villan sijasta. Eristevahvuutena saatiin käyttää 

170 mm poiketen rakennusajankohdan rakennusmääräyksistä. Saneerauskoh-

teissa noudatetaan yleisesti vuoden 2010 vaatimuksia. Eristeen ja katon alus-
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laudoituksen väliin jätettiin 100 mm:n tuuletusrako. Eristeen alapintaan asennet-

tiin 22 x 100mm:n k400-jaolla lautakoolaus ja pintamateriaaliksi valittiin kn13-

kipsilevy. Kattokannattajat oikaistiin jo aiemmin eristyksen yhteydessä 48 x 48 

mm:n tai 22 x 100 mm:n puutavaralla jokaisen kannattajan kohdalla erikseen. 

Erityisen haasteelliseksi levytyksen tekivät näkyviin jäävät kattokannattajien 

osat. 

Kellarin lattiarakenne oli suunniteltava todella tarkkaan maassa liikkuvan kos-

teuden ja korkean pohjaveden pinnan vuoksi. Lisäksi huonekorkeus tahdottiin 

pitää mahdollisimman korkeana, sillä padotuskorkeus määräsi lattian alle tule-

vien viemäriputkien asennuskorkeuden. Kapillaarikatkona käytettiin 150 mm # 

16-32 lecasora kap:ia hyvän kosteusteknisen ominaisuuden ja jonkin asteisen 

lambda-arvon vuoksi. Arvoja verrattiin normaaliin # 16-32 soraan. Lecasorapat-

jan päälle asennettiin eristeeksi 100 mm Finnfoamin pontattua lattiaeristettä. 

Kapillaarikerrokseen asennettiin viemäri- ja vesijohtolinjat sekä kerros salaojitet-

tiin 90/100 mm salaojaputkella kahdessa linjassa. Salaojitus purettiin kunnan 

poikkeusluvalla suoraan viemäriverkostoon. Lecasoran joukossa kulkee sala-

ojaputkien lisäksi ylimääräinen salaojaputkisto, johon on mahdollista asentaa 

koneellinen kuivatusjärjestelmä tarvittaessa kosteusongelmien varalta. Lattia 

raudoitettiin 8 # 150 mm harjateräsverkolla ja terästykseen sidottiin sähköinen 

lattialämmityskaapelointi. Betonilaatan vahvuudeksi valettiin suunnittelijan oh-

jeiden mukaisesti 80 mm k30 betonia. 

Kellarin seinät rakennettiin Lammin valuharkoista EMH350 ja MH150. Harkot 

ladottiin vahvistetun lattialaatan päälle. Talon kivijalka ei ulkoseinän kohdalla 

ollut pystysuunnassa suora, vaan leveni mitä syvemmälle maata kaivettiin, joten 

ulkoseinän harkot piti tämän vuoksi latoa melko kauas kivijalasta. Ladonnassa 

kivien liimaamiseen käytettiin joko kiviliimaa tai uretaanivaahtoa. Harkot valettiin 

täyteen k30 s3 betonilla. Kivijalan ja harkkoseinän välinen alue, noin 500 mm, 

täytettiin # 16-32 leca-sora kap:lla. Teknisen tilan puolella levenevää perustusta 

vasten rakennettiin taso harkoista ja betonista. Kivijalassa on kaksi pientä ikku-

naa, jotka haluttiin säilyttää niistä tulevan valon vuoksi. Niiden kohdalle raken-
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nettiin seinään syvennykset harkoista ja kipsilevystä. Kaikki harkkopinnat pohja-

tasoitettiin Serpo 137 sokkelioikaisulaastilla. 

Olohuoneen ja teknisen tilan välille tehtiin kevyt väliseinä kp-tolpasta (2 x 39 x 

66mm) k600-jaolla, joka eristettiin 125 millimetrin vahvuisella mineraalivillalla. 

Teknisen tilan on tarkoitus olla ainoastaan puolilämmin tila. Saunan vastainen 

seinä olohuoneen puolella sekä asunnon B 14 vastainen seinä ovat alkuperäi-

siä tiiliseiniä ja tiilipinta jätettiin näkyviin.  

Saunan seinärakenteet käsiteltiin kosteutta kestävällä sisämaalilla. Rappausta 

korjattiin kahdesta kohtaa ennen maalaustöitä. Saunan takaseinää kasvatettiin 

puurunkoisella 150 mm:n vahvuisella seinärakenteella, jotta saunan ilmanvaihto 

saatiin asennettua rappausta rikkomatta. 

Kellarin katon osalta turve-eriste tiputettiin kokonaan pesutilan alueelta. Korke-

amman huonekorkeiden saavuttamiseksi tilalle laitettiin eristeeksi uretaanilevy-

eriste, joka myös toimii höyrynsulkukalvona. Katon korkeutta muutettiin niin, että 

katossa kulkevien hirsipalkkien alareunaa jäi näkyviin noin 5 senttimetriä. Pesu-

tilan välipohja ilmastoitiin koneellisella poistolla, jotta mahdollinen kosteus ei 

nouse keskikerroksen lattialaudoitukseen. Pesuhuoneen katto koolattiin 22 x 

100 mm:n vahvuisella laudalla k500-jaolla ja paneloitiin 15 x 70 mm:n sts-

paneelilla. Muu kellarin katto koolattiin 22 x 100 mm:n laudalla k400-jaolla sekä 

levytettiin 13 mm:n kipsilevyllä. Osaan kattoalueesta asennettiin levytys tuplana 

paloeristyksen vuoksi. 

Tekninen tila löysi helposti paikkansa, sillä se oli tämän asunnon kohdalla ainoa 

paikka, mistä ilmanvaihtoputket saatiin katolle asti suoraan, ja lisäksi talon run-

koviemäri kulkee teknisen tilan alla. Tilaan asennettiin 150 litran Electrolux 

L150-merkkinen lämminvesivaraaja sekä Swgon Casa R80-merkkinen IV-kone 

lämmöntalteenotolla. Uusi sähkökeskus oli myös tilan vieressä kylmässä kellari-

tilassa, joten johdotus muihin kerroksiin kulki samoissa kuiluissa LVI- ja IV-

tekniikan kanssa.  

Ilmastointi-, sähkö- ja lvi-työt sekä -suunnittelu suoritettiin alan urakoitsijoiden 

toimesta tuntiveloitustyönä. Hankaluuksia tuotti mm. IV- ja viemäröintilinjat, kos-
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ka vanhat rakenteet olivat paikoin erittäin ahtaita eikä rakenteita ollut suunniteltu 

tämänlaiselle tekniikalle. Kotelointeja pyrittiin välttämään mahdollisimman pal-

jon. 

Kaikki vesi- ja viemäröintipisteet sijaitsevat keski- ja kellarikerroksessa. Keski-

kerroksen wc-tilan läpi kulkee naapuriasunnon ullakkokerroksen wc:n viemäri ja 

viemärin tuuletus, johon myös asunnon wc-tilan sekä keittiön viemäriputket lii-

tettiin. Ylhäältä tuleva viemäröinti kuljetettiin runkoviemäriin kotelossa kellarin 

katossa. Myös alapohjan viemäröinti leca-sorassa jouduttiin miettimään tarkasti, 

jottei lattian valun pinta nousisi tekniikan takia. 

Asunnon kellarissa oli neljän muun asunnon pääsulakkeet, joten kylmään ulko-

varastoon jäävä tila suunniteltiin niin, että sulakekaappi jää sinne. Jotta muut 

asukkaat voisivat myös käyttää kaappia ilman, että tulevat asuntoon sisälle, 

asennettiin ulkovaraston ja teknisen tilan väliin lukollinen ulko-ovi, joka myös 

toimii hätäuloskäyntinä. Näin kaapille on kulku ulkokautta, ja asuntoomme ei silti 

tarvitse päästä sisälle. Koko asunnon sähköistys, LVI- ja IV-tekniikka uusittiin 

vastaaman nykytason vaatimuksia. 

Portaat tilattiin valmiina työmaalle asennuksineen erikoistuneelta porrasvalmis-

tajalta. Portaat olivat yksi hankalimpia suunnittelukohteita. Varsinkin alakertaan 

johtavien portaiden kanssa tuli ongelmaksi, miten saada askelmista tarpeeksi 

leveät tarpeeksi loivalla nousulla, ja tämän lisäksi riittävästi korkeutta aukon 

reunoihin portaita pitkin kulkemiselle.  Tilaa rajoittivat välipohjissa kulkevat run-

kohirret, joita olikin lopulta molempien aukkojen kohdalta katkottava. 

 

5.3 Pinnat  

Eri kerroksiin tuli olosuhteiden pakosta hieman erilaiset pinnat. Yläkerrassa oli 

paljon uutta ja nykyaikaista maalattua kipsilevypintaa, keskikerroksessa vanhaa 

ja massiivista puuta sekä kellarissa tasoitettua kiviseinää sekä tiiltä.  

Keskikerroksen kohdalla päädyttiin hyvin vaaleisiin sävyihin lukuun ottamatta 

eteistä, joka haluttiin maalata alkuperäisen väriseksi.  
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Ulkoeteisen lattia ja rappuset olivat maalattu tumman punaisiksi, seinät vaalean 

siniseksi ja katto valkoiseksi. Seinä ja kattopinta on vanhaa 20 x 95 mm:n hel-

mipaneelia. Katossa säilytettiin myös alkuperäiset listat. Ulkoeteisessä olleet 

pikkukomerot jätettiin siihen tilaan, missä olivat, ja entinen rappukäytävä, josta 

tehtiin vaatehuone, maalattiin valkoiseksi lukuun ottamatta vanhoja portaita, 

jotka vain vahattiin värittömällä puuvahalla. Vanhat porrasaskelmat käytettiin 

hyllylevyinä. 

Sisemmän eteisen paneelipinnat hiottiin ja maalattiin alkuperäisillä sävyillä. Pal-

jaat hirsiseinät maalattiin sekä eteisessä että hellahuoneessa kahdella sivulla. 

Aluksi kaikki pinkopahvien kiinnityksiin vuosikymmenien varrella käytetyt nu-

pinaulat poistettiin ja reiät kitattiin puukitillä. Jokainen hirsi hiottiin, jonka jälkeen 

ne vielä maalattiin ruiskumaalaamalla kahdesti ja pensselillä kertaalleen. Maali-

na käytettiin sisäseinämaalia.  

Vanhat väliovet hiottiin ja maalattiin valkoisiksi, wc:n levyseinät tasoitettiin ja 

maalattiin. Wc:n lattia tasoitettiin ja laatoitettiin, muut lautalattiat maalattiin Beto-

lux Akva -lattiamaalilla kahteen kertaan. 

Hellahuoneen katto paneloitiin valkoisella 15x125mm mdf-paneelilla.  

Ullakolle asennettiin uusi 26 x 95 mm:n lautalattia, joka maalattiin valkoiseksi. 

Osa kipsilevyseinistä tapetoitiin ja osa maalattiin valkoisen sävyillä. Näkyviin 

jätetyt kattopalkit käsiteltiin ruskealla puuvahalla.  Kipsilevykatto tasoitettiin ja 

maalattiin valkoiseksi. Ullakolla jäi näkyviin osa vanhaa savupiippua, joka käsi-

teltiin valkoisella lämpeneville kivipinnoille tarkoitetulla erikoismaalilla. 

Kellari haluttiin toteuttaa muistuttamaan takkahuonetta, vaikka sieltä tulisija 

puuttuukin. Lattiamateriaaliksi valittiin tammen värinen 350 mm leveä laminaatti. 

Televisiotasona toimivan tekniikkakoteloinnin väri valittiin hyvin lähelle lattian 

sävyä. Osa seinistä maalattiin tasoitteen päälle valkoisiksi ja yksi seinä tapetoi-

tiin harmaan sävyisellä tapetilla. Televisiotason takaiseksi seinäksi jätettiin pu-

nainen vanha tiiliseinä. Katot maalattiin valkoisiksi ja näkyviin jätetyt palkit käsi-
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teltiin puuvahalla. Huoneen pieni vaatehuone maalattiin valkoiseksi ja sen eteen 

asennettiin liukupeiliovi.  

Pesuhuoneessa osa seinistä on laattaa ja osa puoli paneelia sekä laattaa. Pe-

sutilaa ja wc-istuinta erottaa pieni väliseinä, joka toimii tilanjakajana. Pesutilan 

seinät on laatoitettu valkoisella ja harmaalla laatalla. Pystysuunnassa kulkee 

koristeyksityiskohtana kuviollinen laattarivi. Pesutilan lattia on harmaan sävyistä 

lattialaattaa. 

Saunan oveksi jäi alkuperäinen kellarin ovi, joka käsiteltiin samalla vahalla, jolla 

pesuhuoneen sekä olohuoneen palkit käsiteltiin. Yli 100 vuotta vanhat rapatut 

perunakellarin seinät maalattiin mustaksi kosteuden kestävällä maalilla. Maala-

us tehtiin suoraan vanhan lusikkarappauksen päälle. Vanha rappaus putsattiin 

ja primeroitiin, jonka päälle musta maalikerros levitettiin. Lauteina toimivat 70 

mm paksut ja 550 mm leveät tuppeensahatut kuusilankut, jotka vahattiin har-

maiksi muistuttamaan kelohonkaa. Saunan takaseinään käytettiin tavallista 22 x 

125 mm:n raakalautaa, joka vahattiin tumman harmaaksi.  

Teknisen tilan lattiaan ja koroketasoon käytettiin pesuhuoneen ylijäämälaattoja. 

Teknisen tilan seinät ja katto on valkoiseksi maalattua kipsilevyä. 
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6 KUSTANNUKSET JA AIKATAULU 

Alkuperäiseksi aikatauluarvioksi oltiin laskettu noin 5 kuukautta, joka oli päätelty 

aiemman kokemuksen perusteella saneeraustyöstä vastaavan tyyppisissä koh-

teissa. Kustannuksiksi oli arvioitu noin 44 000,00 – 48 000,00 euroa. Kustan-

nuksia seurattiin Excel -taulukon avulla, jota täytimme kerran viikossa. 

6.1. Kustannusarvion laadinta 

Kustannusarviota tehdessä oli jo selvää, että kaikki mahdollinen työ tehdään 

itse. Tämä vaikutti kustannusarvioon niin, että siinä huomioitiin vain materiaali-

en hinnat lukuun ottamatta LVIS- ja suunnittelutöitä. Osa rakennusmateriaaleis-

ta käytiin hakemassa Virosta huokeamman hintatason sekä erilaisen valikoiman 

takia.  

Alkuperäiseen kustannusarvioon pyydettiin tarjous materiaalilaskennan jälkeen 

kolmelta eri rautakauppaketjulta sekä kalustetoimittajilta. Kun kaikki LVIS-

suunnitelmat olivat valmiit, pyysimme kustannusarviota muutamilta alan urakoit-

sijoilta tarvikkeineen.  

 

6.2. Aikatauluarvion laadinta 

Aikataulun kanssa vastaan tuli sama ongelma kuin kustannuksien kanssa. 

Olemassa olevista rakenteista ei ollut tietoa, ja se teki arvion laadinnasta todella 

vaikeaa. Keskikerroksen remontointiin kuului paljon restaurointityötä, joka on 

hyvin aikaa vievää ja kunnostettavien materiaalien määrä riippui täysin siitä, 

mitä purkutyön jälkeen paljastuisi. Kellarin seinärakenteiden paikat ja mitat pys-

tyttiin määrittelemään tarkasti vasta, kun kaikki maa-aines oli kaivettu ja kuljetet-

tu pois. Palkkien sijaintia ei pystynyt määrittelemään mitenkään, sillä niiden välit 

ja palkkien koko vaihtelivat keskenään suuresti, joka huomattiin vasta purkutyön 

jälkeen. Aikataulua ei pystynyt laskemaan aikataulun laskemiseen tarkoitetuilla 

ohjelmistoilla, sillä työmäärä sisälsi hyvin paljon sellaisia työvaiheita, joita oh-

jelmat eivät tunne. 
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6.3 Kustannusarvio sekä aikataulu 

Kustannuksiksi laskettiin ennen rakenteiden avaamista 44 500,00-48 500,00  

euroa. Summa muodostui seuraavasti: 

Kellari  9 500,00 € - 10 500,00 €. Laskelmassa oli varattu rakenteille 6 500,00 €  

-7 500,00 €, pintamateriaaleille 2300,00 € ja kalusteille 700,00 €. 

Keskikerros  7 000,00 € - 8 000,00 €. Rakenteille oli varattu 1 000,00 € - 1 

500,00 €, pintamateriaaleille 1500,00 € ja kalusteille 4500,00€ - 5000,00 €. 

Ullakko 7 500,00 € - 8 500,00 €. Rakenteille oli varattu 4 000,00 € - 5000,00 €, 

pintamateriaaleille 2500,00 € ja kalusteille 1000,00 €. 

Lisäksi LVIS- ja suunnittelutöille oli varattu 17 000,00 € ja portaisiin 3500,00 € - 

4500,00 €. 

Näihin summiin sisältyvät kaikki kustannukset, eli mukana ovat myös koneet ja 

laitteet. 

Korjaustyön aikatauluksi arvioitiin noin 6 kuukautta siitä hetkestä, kun työt saa-

daan rakennusvalvonnan puolesta aloittaa. Kellarin tekoon arvioitiin 2 kuukaut-

ta, keksikerrokseen 1 kuukausi ja ullakolle 2 kuukautta. 

 

6.4 Kustannusarvion ja aikataulun toteutuminen 

Keskikerroksen toteutuneet kustannukset olivat kokonaisuudessaan noin 

7 850,00 euroa. Arvio oli siis oikein. Kustannukset olisivat hieman alittuneet al-

kuperäisistä suunnitelmista, jollei joitain muutoksia olisi suunnitelmiin tehty. Ul-

koeteisen komeroon jouduttiin asentamaan ylimääräinen ilmastointikuilu, sillä 

kaikkia IV-putkia ei alkuperäisen suunnitelman mukaisesti saatu asennettua 

keittiön kuiluun. Wc-tilassa olleet kalusteet, jotka osittain piti säästää, todettiin 

niin huonoiksi, että ne uusittiin lopulta kokonaan. Lisäksi lattian ja katon maala-

ustöihin meni huomattavasti enemmän maalia kuin suunnitelmissa oli huomioi-
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tu, sillä lattia oli hyvin epätasainen ja pinnasta piti saada tarpeeksi kova ja sileä, 

että se kestää.  

Ajallisesti keksikerroksen remontointiin meni paljon enemmän aikaa kuin mitä 

oli alun perin laskettu. Aikamäärä oli noin kolminkertainen, eli 3 kuukautta. 

Oleellisesti toteutuneeseen aikaan vaikutti se, että hirsiseinät jätettiinkin näky-

viin. Tämä tarkoitti käytännössä sitä, että tapetoinnin sijaan kipsilevyt purettiin 

seinistä ja niille tehtiin kaikki jo aiemmin mainitut työt. Väliovet oli tarkoitus alun 

perin vain maalata, mutta lopulta niistä poistettiin maali kuumailmapuhaltimella, 

hiottiin ja maalattiin sen jälkeen kolmesti. Muilta osin kustannusarviosta ja aika-

tauluarviosta puuttuivat keskikerroksen osalta vain väliovien helat. 

Ullakon toteutuneet kustannukset olivat myös lähellä arviota, 8150,00 euroa. 

Ullakolle tehtiin lautalattia alun perin suunnitellun laminaattilattian sijasta, mutta 

se ei vaikuttanut juuri kustannuksiin. Ullakkokerrokseen jouduttiin tekemään 

yksi ylimääräinen kuilu ilmastointiputkille. Kustannusarviossa ei oltu huomioitu 

palkkien juuriin asennettavaa köysilistaa, mutta muuten kaikki toteutui lähestul-

koon arvion mukaisesti. 

Ajallisesti ullakon rakentamiseen meni noin puolitoista kertaa se, mitä siihen oli 

laskettu, eli 3 kuukautta. 

Kellarin rakentamiset toteutuneet kustannukset olivat noin 15 500,00 euroa. 

Suunnitelmia jouduttiin muuttamaan suhteessa eniten alkuperäisestä suunni-

telmasta. Olennaisesti hintaan vaikutti muun muassa se, että harkkoja ja teräk-

siä ei ollutkaan mahdollista ostaa ylijäämätavarana toiselta työmaalta. Saunan 

seinät tehtiin alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen maalaamalla paneloinnin 

sijaan, ja lauteiksi asennettiin lankut. Saunan oveksi jätettiin perunakellarin ovi 

uuden oven sijaan.  Osa pesuhuoneesta tehtiin puolipaneloinnilla koko laatoi-

tuksen sijaan, mutta pesutila oli huomattavasti alkuperäistä suurempi, joten laat-

tamenekki ja materiaalivalinnat vaikuttivat hinnan nousuun. Olohuoneeseen 

jouduttiin rakentamaan kiinteä tv-taso, jotta ilmastointiputket saatiin vietyä pesu-

tiloihin ja levenevä kivijalka peitettyä. Kellariin rakennettujen tasojen päälle 

asennettiin kiinteät puulevyt. Lisäksi kustannusarviosta puuttui sisutustyön vii-
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meistelyyn käytettyjä materiaaleja, kuten palkkien juureen listaksi asennetut 

köydet. 

Ajallisesti kellariin laskettu työmäärä tuplaantui, ja aikaa meni lopulta noin puoli 

vuotta. 

Ilmastointi-, LVI-, sähkö- ja suunnittelutyöt maksoivat yhteensä tarvikkeineen 

noin 14 700,00 euroa. Ilmastointiosia meni kuitenkin huomattavasti enemmän, 

kuin mitä niihin oli laskettu. Kellarissa jouduttiin tekemään paljon mutkia, jotta 

putket saatiin kuljetettua palkkirakenteiden välissä. Sähkötyöosuudessa saim-

me kuitenkin säästettyä kustannuksia huomattavasti, koska johtotyöt tehtiin 

sähköasentajan valvonnan ja ohjeistuksen mukaisesti itse, ainoastaan sähkö-

kytkennät ja -kalustukset tekivät urakoitsija yksin. Myös LVI-työt ja materiaalit 

tulivat edullisemmaksi kuin alkuperäinen arvio oli urakoitsijalta annettu. 

Suunnittelu kustannukset olivat arvioiden mukaiset. 

LVIS-töihin menneet ajat on sisällytetty kerroksittain kuluneeseen aikaan. 

Portaisiin lasketut kustannukset oli alun perin mitoitettu sen mukaan, että por-

taat tehdään itse. Näin ei kuitenkaan lopulta toimittu, sillä portaat saatiin teetet-

tyä kohtuulliseen hintaan. Kustannukset kaikkineen olivat 4 000,00 euroa. Por-

taat tilattiin maalaamattomina ja maalauskustannukset sekä aika on sisällytetty 

kerroksittain tehtyihin laskelmiin. Portaiden rakentamiseen laskettu aika alittui 

merkittävästi, sillä porraselementtien asennus molempiin kerroksiin kesti kaikki-

neen 4 tuntia. Kaiteiden asennus kuului myös hintaan. 

 

6.5 Loppuyhteenveto kustannuksista ja aikataulusta 

Aikatauluja ja kustannuksia tutkiessa on tässä kohtaa tärkeää huomata, että 

kaikki rakennustyö on tehty muun työn ohella. Kohteessa on tehty rakennustöitä 

vaihtelevasti 20-40 tuntia viikossa. Näin ollen on vaikeaa arvioida tarkkaan, mi-

ten hyvin aikataulusuunnitelma loppujen lopuksi toteutui. Aikatauluarvio oli las-
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kettu sen mukaan, että rakennustöitä tehdään 33 tuntia viikossa. Toteutunut 

aika rakennustöiden aloituksesta oli yksi vuosi. 

Alkuperäinen kustannusarvio ylittyi, mutta tähän oli toteutusta suunniteltaessa 

osattu varautua epäselvän lähtötilanteen vuoksi.  
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7 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 

Nykyisessä työssäni yrittäjänä teen enimmäkseen tarjouslaskentaa sekä aika-

taulusuunnittelua. Puutalohuoneiston laajennus oli kuitenkin pitkälti myös raken-

teiden suunnittelua, sillä joka vaiheessa esille tuli seikkoja, joiden pohjalta 

suunnitelmia piti muuttaa. Olennaisena osana laajennustyöhön kuuluivat myös 

kustannusseuranta ja eri työvaiheiden ajallinen suunnittelu. Tämänhetkisestä 

työstäni sekä myös kokemuksistani kirvesmiehenä oli kohteessa paljon hyötyä. 

Kehitettävää on monella osa-alueella, mutta tässä kohteessa esille tulivat var-

sinkin sellaiset työt, mihin ei suoranaisesti ole valmiita taulukoita materiaaliku-

luihin tai ajallisiin laskelmiin. Tämä kuvastuu hyvin kustannus- ja aikatauluosios-

ta. Tässä kehittyäkseni ei ole muuta vaihtoehtoa kuin saada kokemusperäistä 

tietoa. 

Työnjohtoon liittyvää suunnittelua ei kohteessa juurikaan päässyt toteuttamaan, 

sillä tekijöinä olimme vain me kaksi omistajaa. Jonkin verran tarvittiin kuitenkin 

ajallista suunnittelua, sillä esim. ullakolle kulku ei ollut mahdollista, kun keskiker-

roksessa oli jokin työvaihe rappuaukon kohdalla meneillään. Kerrokset mahdol-

listivat kuitenkin sen, että eri tiloissa saatiin tehtyä mm. maalaustöitä ja toisessa 

hiontaa, sillä kerrokset saatiin eristettyä toisistaan täysin. 

Vahvuuksiani työmaalla olivat eri rakennusmääräysten vahva osaaminen sekä 

yli 10 vuoden kokemus rakennusalalta niin kirvesmiehenä kuin työnjohtajanakin. 

Rakennuslupaa hakiessa auttoi suuresti, kun tiesi etukäteen, mitä rakennusval-

vonnasta tultaisiin vaatimaan, ja tarkentavia rakennepiirustuksia pystyttiin suun-

nittelemaan ennen kuin päätös tuli. Yrittäjänä minulla oli myös valmiina raken-

nusalaan liittyvä verkosto, joihin kuuluu tarviketoimittajien lisäksi eri alan am-

mattilaisia suunnittelijoista sähkömiehiin.  

Suurin heikkouteni oli tällä työmaalla LVIS-tekninen vähäinen tietämykseni. 

Tekniikan asentaminen palkistojen väliin oli todella aikaa vievää sekä kustan-

nuksiltaan suurempaa kuin olin laskenut. Mikäli sähkötöissä emme olisi onnis-

tuneet säästämään niin paljoin kun lopulta saimme, olisi LVIS-budjettimme ylit-
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tynyt reilusti. Saimme kuitenkin kaikesta huolimatta suunnitellut rahavaramme 

riittämään hyvin. 

Mikäli lähden toteuttamaan uudelleen tämän tyyppistä kohdetta, tulen pääse-

mään huomattavasti helpommalla. Vanhan puutalohuoneiston laajentaminen 

nykymääräysten mukaiseksi kolmikerroksiseksi asuinhuoneistoksi eroaa uudis-

rakentamisesta kuin yö ja päivä. Oman asuntomme tekniikan lisäksi työssä tuli 

huomioida myös naapuriasunnoista tuleva tekniikka, joka vain lisäsi työn hanka-

luutta. Jälkeenpäin ajateltuna olen kuitenkin tyytyväinen lopputulokseen ja oppi-

nut projektista paljon. 
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8 YHTEENVETO 

8.1 Sisällön ja tulosten tarkastelu 

Työ vastaa mielestäni tavoitteita, jotka asetin. Rakennusmääräyksiä olisi voinut 

avata alkuvaiheessa enemmän, mutta se olisi lisännyt työn sivumäärän kohtuut-

toman suureksi. 

8.2 Toteutuksen ja luotettavuuden tarkastelu 

Työn toteutus onnistui hyvin. Aihe oli hyvin laaja, mutta onnistuin mielestäni tii-

vistämään työhön tärkeimmät seikat. Kohde on käyty tarkkaan läpi, ja lopputu-

loksessa pyrittiin mahdollisimman selkeään toteutukseen. 

Teoriaosuuden lähdekirjallisuutta en kyseenalaista. Työ on kirjoitettu omien ko-

kemuksieni pohjalta. 

8.3 Vaikutus ammatilliseen kasvuun ja kehitykseen 

Teoriaosuutta tehdessäni kävin tarkkaan rakennusmääräyskokoelmaa läpi. Tut-

kin myös muuta kirjallisuutta, mutta osuvimmat ja tarkimmat ohjeet sain aiem-

min mainituista lähteistäni. Työ kehitti minua erityisesti aikataulusuunnittelun ja 

LVIS-teknisen tietämyksen osalta. 

8.4 Jatkotoimenpiteet ja kehittämisideat 

Seuraavan puutalohuoneiston korjaus- ja muutostyötä tehdessäni osaan varau-

tua paremmin sekä ajallisesti että materiaalivalintojen osalta. Korjausrakenta-

minen ja vanhan restaurointi ovat koko ajan kasvussa Suomessa, ja aion olla 

mukana toteuttamassa sitä.  
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