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Käsitteet ja lyhenteet 

detalji  Suunnitelmakuva, josta ilmenee rakennusosan rakenne ja si-

joittelu. 

lyijysaumattu putki Valurautaviemäriputki, jonka muhviosat on liitetty yhteen lyi-

jyllä juottamalla.  

 

puskuriaika Aikatauluun merkittävä osa, jonka puitteissa voidaan häiriöti-

lanteessa joustaa valmistumispäivää. 

RYL  Rakentamisen yleiset laatuvaatimukset 

 

talotekniikka  vesi-, viemäri-, käyttövesi-, automaatio- ja sähköjärjestelmät 

 

YSE  Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 
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1 Johdanto 

Korjausrakentaminen kasvaa suomessa jatkuvasti, sillä suuri osa kerrostalojen raken-

nuskannasta on rakennettu 1960-70 luvulla, ja sen aikaiset talotekniset järjestelmät al-

kavat tulla käyttöikänsä päähän. Korjausvelan eli ”laiminlyötyjen ylläpitohuoltojen” arvo 

on suomessa eri arvioiden mukaan 30-50miljardia euroa rakennuskannassa. Asuinra-

kennuksien tavanomaisista remonteista linjasaneeraus on suurin ja kallein. Ja linjasa-

neerauksissa ilmenee rakenteiden sisältä lähes jokaisessa kohteessa erilaisia suunni-

telmista poikkeavia ratkaisuja, sillä lähtötiedot ovat rakennusten korkean iän vuoksi puut-

teelliset, ja rakennuksen vanhojen, ja usein tulevienkin putkien reitit ovat rakenteiden alla 

piilossa purkutöiden alkamiseen asti   

Opinnäytetyön tilaajana toimiva Peab Oy on alun perin ruotsista lähtöisin oleva pörssi-

yhtiö, joka on aloittanut toimintansa Suomessa vuonna 1999 ja laajentunut vuonna 2003 

ostamalla suomalaisen rakennusyhtiö Seiconin. Peab työllistää suomessa rakentamisen 

ja teollisuuden aloilla n. 750 henkeä, Ja on pääkaupunkiseudun korjausrakentamisessa 

merkittävä toimija.   

Opinnäytetyön aihe valikoitui tarpeesta selvittää suunnitelmamuutosten vaikutusta linja-

saneeraustyömaan aikatauluun, ja kehittää muutoksiin reagoimista aikataulun viivästy-

misen ja lisäkustannusten minimoimiseksi 

Peab Oy tilasi opinnäytetyön kehittääkseen yllättäviin muutoksiin reagoimista linjasanee-

raustyömaalla ja dokumentoidakseen suunnitelmamuutosten vaikutusta aikatauluun, ja 

sitä miten suunnitelmamuutoksiin tulisi reagoida 

Opinnäytetyön tekemisessä käytettiin esimerkkitapauksena Peab Oy:n työmaata, josta 

löytyi purkutöiden käynnistyessä suunnitelmista poikkeava kantava palkkirakenne. Ai-

neistona käytettiin työmaalla kerättyjä valokuva- ja kokousmateriaaleja, rakentamisen 

yleisiä laatuvaatimuksia(RYL) ja yleisiä sopimusehtoja(YSE)   
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2 Ulvilantie 29 

Esimerkkikohteena toimi linjasaneerauskohde As Oy Ulvilantie 29 Helsingin Munkkivuo-

ressa. Taloyhtiöön kuuluvat rakennukset on rakennettu vuosina 1957–1960, ja se on 

kooltaan Suomen suurimpia linjasaneerauskohteita. Yhtiö koostuu 10 talosta ja siinä 470 

asuntoa ja 8 liiketilaa. Linjasaneeraus käsitti viemäri-, vesi- ja sähkölinjojen uusimisen, 

vanhan vesikiertoisen lattialämmityksen käytöstä poiston kylpyhuoneista ja korvaamisen 

sähköisellä lattialämmityksellä.   

2.1 Talotekniikka kohteessa ja yleisesti 50-60-luvulla 

60–luvun alussa alkaneen rakennusbuumin vuoksi kasvaneen kysynnän vuoksi talotek-

niikka suunniteltiin ”kertakäyttöiseksi” eikä suunnittelussa panostettu vesi- ja viemärijär-

jestelmien huollettavuuteen tai mahdolliseen vaihtamiseen. Tämä muodostaa nykyään 

oman ongelmansa vesi- ja viemärijärjestelmien saneerauksessa, kun avataan ja uusi-

taan rakenteita ja tekniikkaa joita rakentaessa ei ole otettu huomioon mahdollista myö-

hempää saneeraustarvetta.  

Materiaaleina 50–60-luvun taitteen taloissa käytettiin viemäriputkissa yleensä valurauta-

putkia, jotka on juotettu lyijyllä yhteen ja vesijohdoissa kuparia tai kuumasinkittyä terästä. 

Kuvassa 1 näkyy sekä teräksisiä että kuparisia käyttövesiputkia ja valurautainen viemä-

riputki.  Viemäriputkien yleisimpiä vaurioita ovat syöpymät putkissa, tai liitoksissa ja poh-

javiemärin painumat. Kupariputkissa iän tuomat vauriot esiintyvät yleensä liian kovista 

virtauksista johtuvina syöpyminä putkessa, tai liitoskohtien murtumisena mekaanisesta 

rasituksesta joka saattaa johtua esimerkiksi paineiskuista. [1, s. 23.] 

Useimmiten kohteen kaltaiset kerrostalot on lämmitetty vesikiertoisella 2-putkisella pat-

terijärjestelmällä, joka kytketään kaukolämpöverkkoon tai omaan kattilaan. Tavanomai-

sesta poiketen kohdekiinteistöön on asennettu rakennusaikana vesikiertoinen lattialäm-

mitys, joka käsittää koko huoneiston, rappukäytävät ja autotallit, joiden lattialämmitys on 

purettu jo, ennen kuin linjasaneeraus on ollut ajankohtainen. Tämänkaltainen ratkaisu 

on kerrostaloissa melko harvinainen ja aiheuttaa omat haasteensa linjasaneerauksessa. 

Haasteet ilmenevät esimerkiksi silloin, kun lattialaatan läpi on porattava reikä alempaan 
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kerrokseen, ja reikää poratessa pyritään välttämään lattialaatassa kulkevien kupariput-

kien vaurioituminen. Putkireittien dokumentoinnin ollessa huonosti tai ei lainkaan toteu-

tettu, on putkien löytäminen ja välttäminen todella haastavaa. 

     

Kiinteistön käyttövesiputkiston runkolinjat ovat terästä ja jakolinjat kupariputkea. Kupa-

risten käyttövesiputkien arvioitu käyttöikä on noin 40–50vuotta ja siihen vaikuttavat ve-

den virtaamat ja käytetty putkikoko. Kovat ja epätasaiset virtaamat syövyttävät niin teräs- 

kuin kupariputkiakin eri tavalla. Vanhoja putkia purkaessa huomaa teräsputkiin kertyvän 

ruosteista karstaa, joka pienentää putken sisätilavuutta ja muodostaa virtausvastusta. 

Pistesyöpymiä saattaa muodostua niin putkien haaroihin, kulmiin kuin suoriin osuuksiin-

kin. Kupariputkien sisäseinämät taas syöpyessään ohenevat ja haurastuvat, ja altistuvat 

näin myös paineiskujen tai mekaanisen rasituksen aiheuttamille repeämille. [2, s. 5-6] 
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Kuva 1.   Viemäri- lämmitys- ja vesijohtoputkia hormissa 

   

Vanhojen viemärilinjojen ja pohjaviemärin materiaalina on käytetty lyijysaumattuja valu-

rautaviemäreitä, joiden arvioitu käyttöikä normaalikäytöllä on noin 50 vuotta. Viemärien 

käyttöiän loppupään ongelmia ovat pistesyöpymät ja pohjaviemärin painuminen. Pohja-

viemärin painuminen johtuu siitä, että vuosikymmenten saatossa sekä käytetty viemäri-

putki, että kannakkeet, joilla se on tuettu ruostuvat, ja antavat periksi painovoimalle. Ra-

kennuksen alla pohjaviemärin päälle tuleva maa saattaa myös olla täytetty suurilla ra-

kennuksen perustuksia louhiessa syntyneillä kivillä, jotka myös saattavat painaa alas-

päin pohjaviemäriä, jonka rakenteellinen kestävyys on ruostumisen takia heikentynyt. [3, 

s. 20] 
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2.2 Yleisimpiä yllättäviä lisätöitä  

Esimerkiksi seinä- tai lattiarakenteiden sisällä piilossa olevien asbestieristeiden purka-

minen on toteutettava valtioneuvoston säätämien asbestipurkusäädösten mukaan, ja il-

metessään yllättäen, tämä pidentää kylpyhuoneen purkuaikaa merkittävästi, sillä asbes-

tipurkutyönä suoritettavaan purkutyöhön kuuluu enemmän työvaiheita kuin purkutyöhön 

jonka kohteena ovat haitta-aineita sisältämättömät rakenteet. Määräykset tilojen alipai-

neistuksesta, jätteiden käsittelystä ja loppusiivouksesta ovat haitta-ainepurkutyössä 

merkittävästi tarkemmat. Mikäli tätä ei ole pystytty ennakoimaan, se saattaa aiheuttaa 

haasteita aikataulun toteutumisessa.  [4, §10–15] 

Toinen linjasaneeraustyömailla usein esiintyvä aikatauluihin vaikuttava lisätyö on ole-

massa olevien hormien epäjohdonmukainen koko, reitti, romahtaminen tai muu raken-

teellinen vika.  Tämänkaltaiset tapaukset yleensä vaativat ylimääräisiä korjausratkaisuja 

tai hormien kasvattamista uusilla koteloilla. Uusien koteloiden koko- ja sijoitus saattaa 

edellyttää kylpyhuoneen kalustejärjestyksen tai kalustevalintojen uudelleen suunnittele-

mista, sillä ainakin pienemmissä kylpyhuoneissa on valmiiksi rajallinen määrä seinätilaa 

käytettävissä kalustukselle.  

Kolmas yleisistä yllättävistä lisätöistä on vanhojen rakennus- ja LVIS-piirustusten paik-

kansapitämättömyys esimerkiksi viemäri tai lämpölinjojen osalta. Rakennusaikana asen-

nettu pohjaviemäri saattaa olla asuinrakennuksen alla tosiasiassa kymmenienkin met-

rien päässä kohdasta, jossa sen rakennekuvien mukaan tulisi sijaita. Myös lämmityslin-

jojen sijainti ja rakenteellinen kunto voi vaihdella, sillä linjojen asentamisesta on saatta-

nut kulua jopa 70 vuotta. Putkihormien käyttötarkoitusta on myös saatettu muuttaa ra-

kennuksen elinkaaren aikana ja muutokset on saatettu jättää dokumentoimatta koko-

naan. 
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2.1 Hormin rakenne ja tekniikka kohteessa 

Päällekkäisten kerrosten läpi kulkevaan putkihormiin asennetaan rinnakkain käyttövesi-  

ja viemäriputket, sekä sähköverkon nousulinjat. Vesi- ja viemärilinjat kannakoidaan si-

ten, ettei veden virtauksesta ja mahdollisista paineiskuista syntyvä tärinä ja mekaaninen 

rasitus vaurioita tai irrota putkia nousuhormissa. Tämän jälkeen vesilinjat ja vanhat läm-

mityslinjat eristetään. Linjat, joissa virtaa lämmintä vettä (lämmitys- ja lämminkäyttöve-

silinjat ja kiertovesi), eristetään lämmönsiirtymisen estämiseksi ja kylmät käyttövesiput-

ket eristetään, jotta saadaan estettyä kosteuden tiivistyminen kylmän putken pinnalle. 

Hormin tullessa uusien suunnitelmien mukaan osaksi samaa palo-osastoa kuin muu kyl-

pyhuone, tiivistetään putket ja sähkölinjat siten, ettei lattialaatan palon, äänen, kosteu-

den ja paineen eristävyys heikkene. Sama pätee myös läpivienteihin, jotka sijaitsevat 

kahden eri palo-osastoihin kuuluvien kylpyhuoneiden välissä kuten kuvassa 2 on esi-

tetty. Vedeneristystä hormiin ei tarvita, sillä kylpyhuoneen vedeneristys tulee hormin ja 

kylpyhuoneen väliselle seinälle. [5, s. 5–6]  

 

Kuva 2.  Kuvassa läpileikkaus hormien reitistä vierekkäisiin kylpyhuoneisiin 
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A-rapussa oli yhdessä kerroksessa 4 asuntoa ja 3 hormia, kahdella asunnolla oli yhtei-

nen hormi, joka näkyy kuvassa 2. 

3 Esimerkkitapaus ja sen ratkaisu 

 

Esimerkkitapauksen kylpyhuoneessa oli alkuperäisten suunnitelmien mukaan uusien 

viemärilinjojen tarkoitus kulkea alemman kerroksen katossa ja liittyä pystykokoojaviemä-

riin alas lasketun katon yläpuolella. Sekä kattoon kannakoitavat viemärihajotukset, että 

hormiin sijoitettava pystykokoojaviemäri toteutettaisiin valurautaviemäriosilla, jotka liitet-

täisiin asianmukaisilla pannoilla. A-rapun asuntojen urakka-aika oli alun perin 2.4–

8.6.2018 ja B- ja C-rappujen asuntojen urakka-aika oli 16.4–29.6.2018.  

Purkutöiden edettyä viikolla 14 todettiin keskiviikkona 4.4.2018, että kaikkien huoneisto-

jen kylpyhuoneen hormien edessä kulkee kuvassa 3 näkyvä kantava palkkirakenne, jo-

hon ei voi sahata viemärille riittävän isoja aukkoja ilman että palkin kantavuus heikentyisi.  

 

Kuva 3. Purkutöissä paljastunut kantava palkkirakenne hormin edessä. 



8 

  

Hormien editse kulkevasta palkista ilmoitettiin välittömästi projektinjohtajalle ja pääsuun-

nittelijalle.  Tilaajalle lähetettiin suunnitelmamuutoksista johtuen lisäaikavaatimus. Pe-

rusteluna lisäaikavaatimukselle oli, että viemärihajotuksia ja niiden liittämistä pystyko-

koojaviemäriin ei voitu toteuttaa suunnitelmissa määritellyllä tavalla kylpyhuoneen ka-

tossa siten, että viemäri johdettaisiin katon rajassa hormiin ilman että kantavaa palkkira-

kennetta lävistettäisiin useasta päällekkäisestä kohdasta, tai että viemärilinja tuotaisiin 

palkkirakenteen editse.   

Ympäristöministeriön kantavista rakenteista säätämän asetuksen mukaan rakennus- tai 

muutostyötä tehtäessä ei saa heikentää rakenteiden kantavia ja jäykistäviä ominaisuuk-

sia tai lujuuden, vakauden, käyttökelpoisuuden ja käyttöiän teknisten vaatimusten täyt-

tymistä. [6, §10.] 

3.1 Ongelma 

Kantavat rakenteet ovat usein korjausrakentamisessa haasteellisia taloteknisen suunnit-

telun kannalta, sillä niiden lävistäminen on muihin rakenteisiin nähden tarkemmin sää-

deltyä, sillä ne ovat rakennuksen kasassa pysymisen kannalta kriittisiä. Kun uutta tek-

niikkaa asennetaan vanhojen rakenteiden lomaan, on suunnitelmia laatiessa otettava 

huomioon kantavat rakenteet ja niiden suhde putki- ja sähköreitteihin. Mikäli rakennus-

töiden yhteydessä kantavia rakenteita ilman harkintaa poistetaan tai muutetaan siten, 

että rakennuksen jäykkyys- ja kantavuus ominaisuudet heikkenevät, saattaa rakennus 

kallistua, painua tai jopa romahtaa. Talotekniikka siis joutuu useimmissa tapauksissa 

kiertämään kantavia rakenteita niissä tapauksissa, kun rakenteiden sijainti ja tekniikan 

reitti risteävät. [6, §10] 

Kuvatun kaltainen ongelma on erityisen haastava, sillä esimerkkityömaalla viivästynei-

siin töihin kuuluivat viemärihajotukset, viemäripystylinjojen asennus, pystyvesilinjojen 

asennus ja lattiavalut. Kaikkien muiden töiden ollessa riippuvuussuhteessa näihin töihin, 

viivästyi koko linja-aikataulu saman verran.  Mikäli työmaan aikataulu on laadittu etukä-

teen tiukaksi, tämän aiheuttamia ongelmia on loputtomasti. Jos esimerkiksi lattiavalun 

toteuttavalla urakoitsijalla on kesäsesongin aikaan varattu työkalenteri täyteen ja lattia-

valuja ei ole mahdollista toteuttaa kohteessa sovitulla viikolla vaan 3 viikkoa myöhässä, 

saattaa syntyä tilanne jossa urakoitsijalta ole mahdollisuutta saada niille viikoille resurs-
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seja. Tällöin täytyy pääurakoitsijan kuukauden varoitusajalla etsiä uusi urakoitsija toteut-

tamaan valutyöt, tästä syntyy ylimääräistä neuvottelua ja kustannuksia. Mikäli työmaa 

taas sijaitsee kantakaupungilla tai muulla vilkkaasti liikennöidyllä ja säädellyllä alueella, 

jossa liikennejärjestelyistä ja tielle pysäköitävästä pumppuautosta tulee ilmoittaa kuu-

kausia etukäteen, kertautuu toimihenkilöiltä asioiden järjestämiseen kuluva aika taas 

huomattavasti. Myös mikäli työt ovat käynnissä eri työalueilla samaan aikaan, ja tilaa on 

saneerauskohteessa vähän, saattaa pumppuauton, imuauton tai jätelavojen ennalta 

määritelty ja aikataulutettu sijoittelu mennä ristiin, jolloin ongelma kertaantuu muihin työ-

vaiheisiin tai työalueisiin, kun työmaaorganisaatio joutuu priorisoimaan tilankäyttöä. 

Työmaalla suunnitelmien muuttuessa lisääntyy muutosten suuruudesta ja vaativuudesta 

riippuen aina työmaan toimihenkilöiden työmäärä merkittävästi, kun selvitettäviä asioita 

ja ratkaisuja tulee paljon päällekkäin. Suuren kasaantuvan työkuorman johdosta tulee 

niin työmaan asentajien kuin toimihenkilöidenkin olla taitavia ammattilaisia, jotta työvai-

heet voidaan toteuttaa ennalta sovitulla tavalla ja aikataulussa. 

 

 

3.2 Toimenpiteet 

Ennen uusien suunnitelmien valmistumista oli perusteltua olettaa, että viemärihajotukset 

saattaisivat siirtyä kylpyhuoneiden katosta lattiavaluun, sillä hormin alareunassa oli 

enemmän tilaa viemärien läpiviennille eikä siellä muodostunut kantavan palkin aiheutta-

maa läpivientiongelmaa. Tällöin materiaalikin vaihtuisi valuraudasta muoviksi, ja tämä 

vaikuttaisi palokatkojen tekemiseen. 

Työmaakokouksessa 19.4.2018 sovittiin LVI-urakoitsijan esityksestä, että viemärien ma-

teriaali muutetaan valuraudasta desibeliviemäriin ja viemärihajotukset siirretään pohja-

laatan pintaan eikä kattoon, kuten oli alun perin suunniteltu. Tästä johtuen kylpyhuoneen 

lattiassa olevia vesikiertoisen lattialämmityksen putkia jouduttiin myös muokkaamaan 

enemmän kuin alkuperäisissä suunnitelmissa oli tarkoitettu. Lattialämmitysputkien 

muokkaus toteutettiin siten, että kylpyhuoneen lattian alla olevista putkista poistettiin 



10 

  

suurin osa ja tulo- ja menoputkille hitsattiin ”lenkki”, jotta vesi pääsee kiertämään verkos-

tossa muuten normaalisti. Suuren osan kylpyhuonetta kiertävistä teräksisistä lattialäm-

mitysputkista poistaminen oli suositeltavaa, sillä ne olivat altistuneet rakennusaikana ra-

situkselle ja ovat riskialttiita jättää uudelleen suljettavien rakenteiden sisään 

Viemärilinjojen materiaalimuutoksen varmistuttua työmaakokouksessa 19.4.2018 pääs-

tiin pystykokoojaviemärilinjojen asennus aloittamaan n. 10 työpäivää myöhässä. Urakoit-

sija pyysi rakennesuunnittelijalta täydennettyjä palokatkodetaljeja seuraavana päivänä 

20.4.2018, jotka saapuivat työmaalle 11.5.2018 Ennen ajantasaisten palokatkosuunni-

telmien saamista, rakennusurakoitsija ei voinut toteuttaa vesi-, viemäri-, ja sähkölinjojen 

palokatkojen valua ja asennusta ja edetä siitä hormien sulkemiseen ja pintatöihin. 

suunnitelmamuutoksista on YSE:ssä säädetty seuraavasti   

Sama oikeus (urakka-ajan pidentämiseen) on urakoitsijalla myös, milloin muu ti-
laajaan sopimussuhteessa oleva urakoitsija tai tavarantoimittaja aiheuttaa viiväs-
tyttävän häiriön. Oikeus urakka-ajan pidennykseen edellyttää kuitenkin, että ura-
koitsija tekee viipymättä huomautuksen tilaajalle ja täyttää omat velvollisuutensa 
siinä laajuudessa kuin se on kulloinkin mahdollista [7, s. 6-7]   

Ilmoittaessaan tilaajalle ja suunnittelijalle suunnitelmien puuttumisesta urakoitsijan voi-

daan katsoa täyttäneen omat velvollisuutensa tiedottamisen saralla.  

Aikataulun seurantaa ja suunnitelmamuutoksia koskien pidettiin ylimääräinen kokous ti-

laajan ja projektinjohtajan kanssa 8.5.2018, sillä uusia 20.4.2018 pyydettyjä muovi-

viemäriasennukset huomioon ottavia palokatkosuunnitelmia ei oltu saatu vielä työ-

maalle. Kokouksessa päätettiin 3 viikon lisäajasta talon 7 A-rapun asunnoille ja 1 viikon 

lisäajasta B- ja C-rappujen asunnoille. Uudet valmistumispäivät lohkoille olivat siis 

29.6.2018 ja 6.7.2018 

Tilatut/pyydetyt palokatkodetaljit saapuivat työmaalle perjantaina 11.5.2018 jolloin töitä 

päästiin jatkamaan myös palokatkojen valamisen ja palomansettien asennustöiden 

osalta. 
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3.3 Muutoksia 

Palkin läpi oli mahdollista timanttiporata kuvassa 4 näkyvällä tavalla läpiviennit vesi- ja 

sähköjohdoille, joiden reitteihin ei palkkirakenne vaikuttanut suurimmassa osassa huo-

neistoja merkittävästi, sillä niiden suunnitellun reitin oli alun perin tarkoitus kulkea katon 

rajassa hormiin. 

 

 

Kuva 4. Periaatekuva palkin läpivienneistä 

Ylimpien kerrosten asunnoissa oli kuitenkin kylpyhuoneen alakaton yläpuolelle asennet-

tavat sähkö- ja vesijohtoasennukset tuotava hormin etupuolitse vanhaan kattorakentee-

seen kiinni. Tämä siitä syystä, että putkien puristuskulmayhteet on kiristettävä käsin ja 

ylimpien kerrosten putkihormissa ei ollut riittävästi tilaa asentajalle päästä kiristämään 

yhteitä, eikä hormissa ollut riittävästi tilaa, jotta putket olisi voitu tuoda läpivientien läpi 

valmiiksi taivutettuina. Tästä syystä kylpyhuoneen seinään oli putkien suojaksi rakennet-

tava kuvassa 5 näkyvä ylimääräinen kotelo, joka muutti kylpyhuoneen ulkoasua hieman.  
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Kuva 5. Ylimpien kerrosten hormin editse tuotavat putket ja ylimääräisen kotelon runkotyöt 

 

Alkuperäisten suunnitelmien mukaan viemärihajotukset oli tarkoitus asentaa siten, että 

lattiakaivolle, WC-istuimelle ja keittiön viemärille timanttiporattaisiin läpiviennit lattiaan, 

ja viemärihajotukset kannakoitaisiin alemman kerroksen kattoon ja johdettaisiin ala-ka-

ton yläpuolella hormissa sijaitsevaan viemärin pystylinjaan. Viemärit oli tarkoitus toteut-

taa valurautaosilla. Kuvatun kaltainen sijoittelu olisi vaatinut, että hormi saadaan yläreu-

nasta kattopinnan tasolta avattua. Kantavan palkkirakenteen johdosta näin ei voitu 

tehdä, eikä palkkirakenteeseen voitu porata riittävän suuria reikiä viemäriputken läpivien-

nille. Vaikka läpiviennit olisi saatu porattua, olisi hormin takana ollut hyvin vähän tilaa 
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käsin tehtävälle viemärien asennukselle ja valurautaviemäriosien liittämisessä käytettä-

vien pantojen kiristäminen olisi ollut todella haastavaa toteuttaa. Valurautaviemäriosat 

liitetään yhteen tarkoitusta varten kehitetyillä pantayhteillä, jotka asennetaan putken 

päälle, ja pannassa valmiina olevat kiristysruuvit kiristetään ja panta kiinnittyy putken 

pintaan kitkan avulla. Pantojen kiristäminen vaatii jonkin verran tilaa, jotta se saadaan 

toteutettua tarkasti ja voidaan varmistua, että putkiosan molemmat päät ovat pantayh-

teen sisällä kokonaan.  

Työmaakokouksessa 19.4.2018 päätettiin, että viemärihajotukset sijoitetaan lattialaatan 

pintaan. Mikäli lattiavaluun asennettavat viemärilinjat toteutettaisiin valurautaosilla, olisi 

valmiin kylpyhuoneen lattiapinta noussut liian paljon vanhasta korosta. Tämän johdosta 

päätyi urakoitsija ehdottamaan viemärihajotusten ja pystylinjojen materiaalin muutta-

mista muoviviemäriksi. Materiaalivaihdoksen myötä muodostui myös tarve uusille palo-

katkosuunnitelmille, sillä muoviviemärin paloneristysominaisuudet ovat hyvin erilaiset 

kuin pantaliitoksilla tehdyllä valurautaviemärillä. Kuvassa 6 näkyvät lattialaatan pinnalle 

asennetut desibeliviemärihajotukset. Ensimmäinen teipillä tulpattu putki tulee lavuaarin 

alle toinen palvelee WC-istuinta.WC-istuimen viemärin jälkeen näkyy sinisellä 

valukannella peitetty suihkun lattiakaivo, jonka takana näkyy vielä seinän takaa keittiöstä 

tuleva keittiönpesualtaan viemäri.  
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Kuva 6. Desibeliviemäriosilla toteutetut viemärihajotukset 

 

Sitä mukaa kun suunnitelmamuutokset saatiin varmistettua ja palokatkodetaljit saapuivat 

työmaalle, piti pääurakoitsijan työmaaorganisaation käydä urakoitsijoiden kanssa uudet 

suunnitelmat läpi, lähettää tarjouspyynnöt uusista asennustavoista ja tilata palokatkoja 

varten uudet materiaalit. Tämänkaltaiseen asioiden selvittelyyn kuluu työnjohdolta aina 

huomattava määrä työtunteja, jotka muuten käytettäisiin työmaan pyörittämiseen ja val-

vontaan.  

Putkiurakoitsijaa koskevat muutokset olivat viemärihajotusten sijainnin vaihtuminen ka-

tosta lattialaatan valuun ja putkiurakoitsijan esityksestä viemäriputkien materiaalin vaih-

taminen valurautaviemäristä desibeliviemäriin. Vaikka materiaalimuutoksen johdosta 
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jouduttiin suunnittelemaan palokatkodetaljit uudelleen, päädyttiin muoviviemäriin siksi, 

että muovi ei ole betonivalussa altis korroosiolle, kun taas valurautaviemäri on, ja muo-

viviemärin käyttäminen nosti valmiin kylpyhuoneen lattiapinnan korkoa huomattavasti 

vähemmän. Lisäksi putkiurakoitsijan tuli muokata pintalaatassa olevia lattialämmitys put-

kia siten, että viemärihajotukset saatiin sovitettua lattiavaluun. Kylpyhuoneiden purkutöi-

den jälkeen vanhat lattialämmitysputket katkaistiin sopivasta kohtaa, ja meno- ja paluu-

putki liitettiin hitsaamalla niiden väliin ”lenkki” siten, että viemärihajotukset saatiin asen-

nettua laatan pintaan.  

 

Rakennusurakoitsijaa koskevia muutoksia olivat muuttuneet palokatkosuunnitelmat, sillä 

viemäriputkien kohdalle tuli kerrosten väliin asentaa palomansetit. Lisäksi ylimpiin ker-

roksiin tuli aiemmista suunnitelmista poiketen ylimääräisiä putkikoteloita. Kerrosten ja 

huoneistojen väliset palokatkot tulee tehdä siten, että putkien läpiviennit eivät heikennä 

palo-osaston palon eristävyyttä ja valmiit palokatkot tarkastetaan aina ennen hormien 

kiinni muuraamista. Kun kerrosten välinen palokatko oli saatu tehtyä suunnitelmien mu-

kaisesti valmiiksi (kuvassa 7) päästiin hormi muuraamaan umpeen ja jatkamaan kylpy-

huoneen normaaleilla pintatöillä. 
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Putkimateriaalien ympäristöön sopiva valinta on ensiarvoisen tärkeää korjausrakentami-

sessa, sillä rakennuksen eri osiin sijoitettavat materiaalit kohtaavat sekä kemiallista että 

mekaanista rasitusta ja osa asennuksista jää esimerkiksi hormin tai valun alle piiloon, 

eikä niiden säännöllinen tarkistaminen rakenteita rikkomatta ole helppoa. 

Putkien ulkoinen korroosio betonivalun sisällä, ja esimerkiksi välipohjan rakenteissa on 

yleinen ongelma. Teräksisten putkien kohdatessa emäksistä betoniainesta ja kosteutta, 

Kuva 1. Talotekniikkaa ja viemäriputken palomansetti 
hormissa 

 Kuva 7.  Talotekniikkaa ja viemärin palomansetti hormissa 
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syövyttää emäksinen aine terästä ja teräsputket ruostuvat, ja niiden rakenteellinen kes-

tävyys heikkenee. Tästä samasta syystä täytyy maaperän tai betonivalun syövyttävyys 

ottaa huomioon putkimateriaaleja ja sijoittelua suunnitellessa. Myös kaikki käyttövesiput-

ket on tehtävä sellaisista materiaaleista, jotka kestävät jatkuvaa veden liikettä syöpy-

mättä kuten kupariset käyttövesiputket ja sinkkikatoa kestävästä messingistä tehtävät 

venttiilit ja mittariosat. [8, s. 241] 

Ulkoisen syöpymisen lisäksi vanhat valurautaviemärit ovat lähes poikkeuksetta syöpy-

neet myös sisältä. Viemäreitä kuormittaa jatkuva kosteus ja mahdollisissa painumissa 

seisova vesi. Myös bakteerit voivat muodostaa valurautaputkia vahingoittavia yhdisteitä. 

Vanhempien muoviviemäreiden ongelmana on haurastua vanhetessaan, jolloin viemärit 

altistuvat putkirikolle mekaanisen rasituksen tai muun niihin vaikuttavan työn yhtey-

dessä. [3, s. 21] 

 

3.4 Linjojen valmistuminen  

Kun viemärilinjat ja palokatkot oli saatu asennettua uusien suunnitelmien mukaisesti ja 

tarkastettu, muurattiin kylpyhuoneen hormi umpeen ja se tasoitettiin rappauspinnan ta-

solle. Tämän jälkeen kylpyhuoneiden lattialle sijoitetut viemärihajotukset valettiin pohja-

laattaan kiinni ja lattia eristettiin. Eristeen päälle asennettiin valuverkko, ja valuverkkoon 

sähköinen lattialämmitys. Lattian valutyöt voitiin aloittaa, kun kaikkien kylpyhuoneiden 

valun alle tulevat eristeet ja tekniikka oli asennettu ja valupohjatyöt olivat valmiit.  Lattia-

valun valmistuttua ei kantavan palkin johdosta päätetyillä putkireittien muutoksilla ollut 

enää vaikutusta loppuihin linjasaneerauksen töihin lukuun ottamatta ylimpien kerrosten 

palkkirakenteen editse tuotujen vesijohtolinjojen ympärille rakennettavaa koteloa.   

2.4.2018 alkaneet A-rapun linjat valmistuivat uuden aikataulun mukaisesti ajallaan 3 vii-

kon lisäajan jälkeen 29.6 jolloin urakka-ajaksi tuli A-rapun osalta 13 viikkoa.  B- ja C-

rappujen 23.4.18 alkanut urakka valmistui yhden viikon lisäajan jälkeen 6.7 ja urakka-

ajaksi tuli 11 viikkoa. B- ja C-rappujen vähäisempi viivästyminen johtui siitä, että vesi- ja 

viemärilinjojen nostot hormissa tapahtuivat osittain samanaikaisesti kaikkien kolmen rap-

pukäytävän hormeissa samanaikaisesti. Putkihajotusten ja reittien muutos viivytti töitä 

pääosin vasta linjannostovaiheessa, joka ei ollut vielä alkanut B-ja C-rapuissa ongelman 
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ilmenemisen ja selvittämisen aikana, vaan suunnitelmien ja päätösten odottamisen ai-

kana B- ja C-rapuissa oli vielä käynnissä purkutyöt.  B- ja C-rapun valmistumisen jälkeen 

oli työmaa tarkoitus sulkea kolmeksi viikoksi kesälomien pitämiseksi. Jälkimmäisten lin-

jojen viivästymisen vuoksi työmaa kuitenkin suljettiin vain kahdeksi viikoksi, ja käynnissä 

olivat vain maanrakennustyöt ja seuraavien linjojen valmistelevat työt talon kellaritiloissa.  

Työmaan henkilöresurssien hallinnan näkökulmasta siis ennen kesätaukoa valmistuvien 

lohkojen valmistuminen ja seuraavien linjojen aloitukseen valmistuminen viivästyi vain 

viikolla, ja ennen seuraavien linjojen aloittamista oli pää- ja aliurakoitsijoilla aikaa suorit-

taa valmistelevia töitä kaksi viikkoa kolmen viikon sijaan. Mikäli minkäänlaista puskuriai-

kaa ei olisi linjojen välissä ollut, olisi ollut riskinä, että ensimmäisten linjojen myöhästy-

minen olisi saattanut kertaantua seuraavissa linjoissa. Nyt niin ei kuitenkaan käynyt. 

 

 

 

4 Kehitysehdotuksia ja johtopäätökset 

4.1 Sopimusasiat ja lisäaika 

Urakoitsijan toimintaa saneerausurakan aikataulun osalta sitoo pääasiallisesti YSE, ja 

urakkaneuvottelussa tilaajan ja projektinjohtajan kanssa neuvoteltu ja hyväksytty urakka-

aikataulu. 

Urakoitsijalle on urakkaneuvottelussa säädetty talo-, porras- ja huoneistokohtaiset päi-

väsakot viivästymisestä, mikäli urakoitsija ei pysty saattamaan ennalta määrättyä urakan 

osaa valmiiksi ajoissa, ja näin myöhästyy sakollisesta välitavoitteesta.   Viivästyssakoilla 

tilaaja/rakennuttaja pyrkii minimoimaan riskiä rakennusurakan myöhästymisestä siltä 

osin kuin se riippuu urakoitsijan toiminnasta. Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen 

(YSE) mukaan tilaajalla ei ole tämän lisäksi oikeutta muuhun korvaukseen, ellei myöhäs-

tyminen ole tahallinen, törkeä tai tuottamuksellinen [7, s. 6.]   
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Urakoitsijalla on kuitenkin oikeus urakka-ajan pidentämiseen siinä tapauksessa, että ura-

kan sopimuksen mukaisessa ajassa valmistumisen esteenä on jokin sopijapuolista riip-

pumaton seikka, jota ei ole voitu edeltäpäin huomioon [7, s. 7.]  

Kun hormin editse kulkevaa kantavaa palkkirakennetta ei ole esitetty urakoitsijalle toimi-

tetuissa suunnitelmissa eikä sitä ole voitu etukäteen ennakoida ennen purkutöiden aloit-

tamista, voidaan katsoa sen olevan sopijapuolista riippumaton poikkeuksellinen seikka.  

Tässä tilanteessa kuitenkin urakoitsijaa sitoo velvollisuus ilmoittaa välittömästi kirjalli-

sesti palkin kaltaisesta rakenteesta, joka uhkaa töiden valmistumista ennalta sovitussa 

aikataulussa, mikäli katsoo, että se oikeuttaa urakka-ajan pidentämiseen. Siinä tapauk-

sessa, että este ei ole lyhytaikainen, tulee urakoitsijan ehdottaa tilaajalle neuvotteluja, 

jotta kaikissa sopimus- ja aikatauluasioissa päästään kaikkien osapuolten suhteen yh-

teisymmärrykseen mahdollisimman nopeasti ja urakan valmistumisen viivästyminen 

saadaan minimoitua. 

Tämän ilmoitusvelvollisuuden voidaan katsoa toteutuneen urakoitsijan ilmoittaessa palk-

kirakenteesta suunnittelijalle, projektinjohtajalle ja kaikille muille asianosaisille. 

4.2 Viivästymisen minimointi ja valmistautuminen 

Työmaan odottaessa uusia ajantasaisia suunnitelmia, joissa paljastuneet kantavat ra-

kenteet on huomioitu, on mahdollisuus töiden jatkamiseen hyvin rajallinen. Töitä, joihin 

putkireittien muutos ei vaikuta, voidaan jatkaa normaalisti, ja niiden suorittamiseen voi-

daan ohjata lisäresursseja ja siten pyrkiä tasapainottamaan syntynyttä viivästystä. 

Esimerkkitapauksen kaltaisiin yllättäviin lisä- ja muutostyötarpeisiin varautuminen on 

haastavaa, sillä suunnitelmien laatiminen etukäteen kaikkien mahdollisten tilanteiden va-

ralle ei ole edes mahdollisuuksien rajoissa taloudellisesti kannattavaa ainakaan esimerk-

kityömaan kokoisessa projektissa.  Hyvä keino olisi esimerkiksi suorittaa koepurkuja 

mahdollisuuksien mukaan eri talojen eri huoneistoissa, jotta saataisiin etukäteen hyvä 

kuva kertautuvista rakenteellisista ominaisuuksista, esimerkiksi hormien poikki kulke-

vista kantavista rakenteista, hormien koosta ja eri putkireittien sijainnista.   
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Koepurulla tarkoitetaan yhdessä tai useammassa tilassa, tässä tapauksessa kylpyhuo-

neessa, ennen varsinaisen urakan alkamista suoritettavaa purkutyötä. Koepurku teh-

dään koko purun laajuudella siksi, että sillä tavoin päästään kartoittamaan rakenteiden 

sisällä olevat rakenteet, ja talotekniset ratkaisut, jotka saattavat erota rakenne- ja LVIS-

piirustuksista ja vaikuttavat tuleviin työvaiheisiin. 

Koepurkujen suorittaminen mahdollistaisi myös haitta-aineiden esiintymisen laajuuden 

kartoittamisen, jotta haitta-aineille erityispiirteisten purkutöiden laskeminen ja suunnittelu 

voitaisiin tehdä tarkemmin. Koepurkuja suunnitellessa täytyy kuitenkin ottaa huomioon 

haitta-aika, joka syntyy, kun tiloja poistetaan käytöstä purun ajaksi tai jopa itse linjasa-

neerauksen valmistumiseen saakka.   

Tässä esimerkkitapauksessa myös työmaan suunniteltu sulkeminen ensimmäisten linjo-

jen luovutuksen jälkeen kolmeksi viikoksi kesälomaviikkojen ajaksi vaikutti merkittävästi 

siihen, ettei ensimmäisten linjojen aikatauluun tullut 1–3 viikon lisäaika vaikuttanut kriit-

tisesti seuraavien linjojen aloitus- ja valmistumisaikatauluun.   Tämä olisikin hyvä pitää 

mielessä erikokoisten linjasaneerausprojektien aikataulua suunnitellessa. Ensimmäisten 

linjojen valmistumisen jälkeen voisi aikatauluun laskea 2–3 viikon ”puskuriajan”, jolla vä-

hennetään riskiä viivästymisten kertautumiseen.  

Puskuriajalla tarkoitetaan aikatauluun lisättävää aikaa, jonka ansiosta työvaiheen val-

mistumispäivämäärää on mahdollista joustaa, jotta ennaltaehkäistään mahdollisen myö-

hästymisen kertautuminen. Mikäli riskinä olleet yllättävät lisätyöt eivät toteudu, voi pus-

kuriajan käyttää mahdollisuuksien mukaan seuraavien vaiheiden valmistelutöihin tai 

henkilöstön lomien pitämiseen. Puskuriaikaa voisi olla viisasta mahdollisuuksien mukaan 

lisätä myös niihin projektin osiin, joissa toistuu taas riski suunnitelmamuutoksiin joita ei 

voi ennakoida. Jos esimerkiksi saman taloyhtiön rakennusten valmistumisen välillä on 

kulunut aikaa useampi vuosi, kuten esimerkkitaloyhtiössä, saattavat talotekniset ratkai-

sut ja hormirakenteet erota toisistaan hyvinkin paljon, vaikka rakennukset olisivat muuten 

samankaltaiset. 

Aikataulutuksessa ja puskuriajan tarpeen harkinnassa tulisi ottaa myös huomioon Suo-

men kalenterivuoden runsaat arkipyhät, jotka haittaavat talven ja kevään lomaviikkojen 

aikaan täyspitkien työviikkojen toteutumista. Mikäli linjojen luovutus osuu esimerkiksi jou-

lun välipäiville tai vastaavalle hiukan häiriöherkemmälle ajankohdalle, voi urakkaosan 
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valmistumispäivää olla viisasta siirtää muutamalla työpäivällä eteenpäin, jotta juhlapy-

hien aikainen epävarma aika ehtii mennä ohitse ennen luovutusviikon kiireitä.  Pusku-

riajoilla voidaan helposti parantaa työmaan etenemisen sujuvuutta, mutta liiallisuuksiin-

kaan ei kannata mennä. Mikäli jokaisen työvaiheen jälkeen olisi ylimääräinen päivä, kun 

työmaalla ei tapahdu mitään, muodostuu tästä oma kustannuksensa, kun materiaaleja, 

tilapäisiä rakenteita ja mahdollista vuokrakalustoa seisotetaan työmaalla.  

Resurssien lisääminen työmaalle heti kun uudet suunnitelmat ovat saapuneet, voisi aut-

taa kirimään työmaan aikataulua ja vähentämään valmistumisen lopullista viivästymistä. 

Niin sanottu ryntääminen toteutetaan siten, että työmaalle hankitaan tavallista isompi 

määrä asentajia suorittamaan tarvittavat tehtävät, tai siten, että pidennetään päivittäistä 

työaikaa tarvittava määrä, jotta aikataulua saadaan kurottua umpeen. Lisäresurssien 

(asentajien) hankkiminen työmaalle on kuitenkin kallista, ja on mahdotonta sanoa ilman 

syventäviä tutkimuksia, onko se kannattavaa. 

Tässä esimerkkitapauksessa ongelma keskittyi hormien ja kantavien palkkien rakentei-

siin, ja pohjalaatassa jo olevaan tekniikkaan, jota täytyi muokata ennen viemärihajotus-

ten asennuksia. Mikäli haluttaisiin varmuudella eliminoida vastaavanlainen ongelma 

muissa kohteissa, olisi mahdollista harkita uuden kotelon tekemistä kaikelle-, tai osalle 

uutta talotekniikkaa. Mikäli suunniteltaisiin kaikki talotekniikka alusta asti uuteen kote-

loon, tulisi reikiä porata vain pystysuunnassa lattialaattaan. Tämän kaltaista ”linjasanee-

rauselementti”-ratkaisua on jo käytetty jonkin verran, mutta se ei sovellu ilman ongelmia 

aivan kaikkiin kohteisiin. Elementin huonona puolena on myös mahdollisesti kylpyhuo-

neen pinta-alan pieneneminen ja kalustejärjestyksen sekoittuminen. Mikäli kaikki tek-

niikka on uudessa hormissa, jäisivät vanhan hormin tilat mahdollisesti hyödyntämättä.  

Toinen ratkaisu talotekniikan sijoittamiseksi kokonaan uuteen paikkaan olisi rakennuk-

sen ulkoseinälle asennetulla elementillä, jossa kulkisi kaikki kylpyhuoneissa tarvittava 

talotekniikka. Elementin kiinnitys, eristys ja ulkonäöllinen sovittaminen rakennuksen jul-

kisivuun olisi kuitenkin oma haasteensa. 

Joka tapauksessa esimerkkikohteen kaltaisten yllätysten ennaltaehkäisyssä korostuu 

suunnitelmien huolellinen laatiminen ja ennen urakan käynnistymistä tehtävät selvitys-

työt. 
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4.3 Tiedottaminen  

 

Kun urakalle oli myönnetty lisäaikaa, tiedotettiin asiasta asianomaisia asukkaita sähkö-

postitse, tekstiviestillä sekä ilmoitustauluille toimitetuilla tiedotteilla. Tällä menettelyllä py-

ritään siihen, että väistötiloihin muuttaneet asukkaat pystyvät mahdollisimman nopeasti 

reagoimaan muuttopäivän siirtymiseen ja järjestämään asiansa väliaikaisen asumisen 

suhteen mahdollisimman hyvin. Pääurakoitsijalla oli kohteen suuren koon vuoksi työ-

maalle määrätty erikseen tiedotuksesta vastaava toimihenkilö, jonka vastuulla oli asuk-

kaita koskevista asioista tiedottaminen.   Aktiivisella ja avoimella tiedottamisella urakan 

myöhästymisestä pystytään myös minimoimaan aikataulumuutoksista väistämättä syn-

tyvää tyytymättömyyttä urakoitsijan toimintaa kohtaan. Mikäli tiedotusta ei olisi toteutettu 

kunnolla, asukkaat todennäköisesti saisivat tietonsa toisen tai kolmannen osapuolen 

kautta, jolloin epätietoisuus ja väärän informaation määrä lisäisi turhautumista koko sa-

neerausprojektin toteuttamista kohtaan. Linjasaneeraustyömaalla, jossa saneerattavat 

asunnot ovat pääosin omistusasuntoja ja asukkaat odottavat uuteen kotiin muuttamista, 

on myös ilman muuttuneita valmistumisaikoja äärimmäisen tärkeätä asiakastyytyväisyy-

den kannalta tiedottaa aktiivisesti työvaiheista ja työmaan etenemisestä. Ihmisillä on mo-

nenlaisia käsityksiä ja pelkoja isoista saneerauksista huonosti toteutettujen rakennus-

projektien ja niistä johtuvien ongelmien saaman näkyvyyden vuoksi. Tästä syystä on eri-

tyisen tärkeää ylläpitää ammattitaitoista ja luotettavaa vaikutelmaa olemalla asiakkaisiin 

aktiivisesti yhteydessä ja luomalla heille kuva avoimesta vuorovaikutuksesta. 

Tiedottamisen saralla ainakin esimerkkitapauksen linjoissa onnistuttiin hyvin, sillä viiväs-

tyneiden asuntojen asukkaille teetetystä asukastyytyväisyys kyselystä ilmeni, että 1–3 

viikon viivästyksestä huolimatta kaikista vastanneista asiakkaista 95 % suosittelisi ura-

koitsijaa ystävilleen. Tämän voidaan olettaa johtuvan siitä, että ongelmasta, ratkaisuista, 

ja työvaiheista tiedottamiseen oli panostettu riittävästi, ja suuri osa asiakkaista oli tietoi-

nen tapahtuvista muutoksista ja niiden vaikutuksesta aikatauluun.  

5 Pohdintaa 

Asuinrakennusten linjasaneeraus on aina laaja-alainen ja vaativa projekti, joka pitää si-

sällään runsaasti huomioitavia tekijöitä, ja vaatii huolellista suunnittelua. Linjasaneeraus-
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työmaan onnistunut ja taloudellisesti kannattava läpivieminen vaatii toteuttajalta asian-

tuntemusta, ammattitaitoa ja paljon kokemusta vastaavanlaisista projekteista. Haasteina 

ovat koko työmaan kestoajan niin logistiikka, tavaroiden varastointi kuin muuttuvat suun-

nitelmatkin.   

 

Kokeneemmat työmaan toimihenkilöt osaavat odottaa esimerkkitapauksen kaltaisia yllä-

tyksiä, ja suunnitelmamuutosten luomaan kiireeseen ja paineeseen on totuttu ja suhtau-

dutaan analyyttisen viileästi.  Suunnitelmamuutosten ollessa lähinnä enemmän sääntö 

kuin poikkeus vanhempia rakennuksia korjatessa saattaisi olla perusteltua tehdä jonkin-

laista listausta siitä, minkälaisia suunnitelmamuutoksia ilmenee minkäkin vuosikymme-

nen rakennusten kanssa eniten, jolloin voitaisiin jo ennen projektin käynnistämistä val-

mistautua tietynlaisiin todennäköisimpiin ongelmiin, joita saattaa tulla vastaan.  

Työn käsitellessä hyvin rajattua aihetta oli mahdollisuus käsitellä talotekniikan sijoittelun 

ja kantavien rakenteiden ongelmia melko tarkasti. Työn keskittyessä aikataululliseen 

seurantaan olisi yllättäviä lisätöitä mahdollista tutkia myös taloudellisesta näkökulmasta 

ja pohtia, kuinka suuria kuluja esimerkkitapauksen kaltaisesta ongelmasta syntyy ja oli-

siko taloudellisesti järkevää sijoittaa enemmän rahaa ennen töiden aloittamista tehtäviin 

selvitystöihin.  
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