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1 JOHDANTO 

Tässä opinnäytetyössä käyn läpi projektisuunnitelman tuotantotilan muutosra-

kentamisesta ja teen kustannusarvion projektin kustannuksista. Projektisuun-

nitelman laatiminen on tärkeä osa muutosrakentamista, sillä sen avulla voi-

daan laskea korjausrakentamisen kustannukset ja projektin materiaalime-

nekki. Tämän opinnäytetyön tärkein tulos on toimittaa tilaajalle mahdollisim-

man tarkka kustannusarvio muutosrakentamisen kustannuksista. Tämän pe-

rusteella tilaaja voi aloittaa tarjouspyyntöjen lähettämisen suunnittelutoimis-

toille ja urakoitsijoille. Muutostyön aloittamiseen on arvioitu menevän 3–5 

vuotta. Tarve opinnäytetyölle syntyi Koneurakointi Jurvaset Ay:n tarpeesta 

saada puolilämmin huoltohalli yhdeksälle metsäkoneelle. Tällä hetkellä niiden 

huoltotoimenpiteet tehdään ulko-olosuhteissa. 

 

Opinnäytetyön tilaajana toimii Koneurakointi Jurvaset Ay. Yrityksellä on yh-

deksän metsätyökonetta, jotka vaativat puolilämpimän huoltohallin. Huoltohal-

liksi on suunniteltu muuttaa Pellonpään tilan omistama ja tällä hetkellä käy-

tössä oleva vuonna 2001 rakennettu navetta. Navetan on suunnitellut arkki-

tehti Jouni Pitkäranta ja siihen on muutosrakennettu vuonna 2008 rehun toi-

mittamista varten oma 47 m2 lämpöeristetty rehuvarasto. Nykyisessä koos-

saan navetan lämmin pinta-ala on 852 m2 ja tilavuus 3780 m3. Kylmän varas-

ton pinta-ala on 230,7 m2 ja tilavuus 980 m3.  

 

 

Kuva 1. Jurvasen tila. 
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Koneurakointi Jurvaset Ay on toimittanut vanhat ja päivitetyt rakennuspiirus-

tukset, joiden perusteella on mahdollista suorittaa määrälaskentaa. Se on kus-

tannusarvion perusta. Maitotuotannon alasajo on suunniteltu aloitettavan 2–3 

vuoden sisään. Rakennuksen on suunniteltu olevan tyhjillään 1–2 vuotta, jotta 

sisärakenteet voivat vapaasti emissioida imeytyneet kemikaalit pois. Kaikkia 

hajuhaittoja ei ole mahdollista tuulettaa pois, vaan sisärakenteita joudutaan 

myös puhdistamaan ja pesemään. Rakenteista on suunniteltu otettavan koe-

palat, joista tehdään haitta-ainekartoitus. Niiden perusteella voidaan päättää 

tarvittavat toimenpiteet sisärakenteiden puhdistamiseen tai purkamiseen. 

 

Asbestikartoitusta tästä rakennuksesta ei tarvitse tehdä, sillä se vaaditaan ra-

kennuksissa, jotka on rakennettu ennen vuotta 1994 (Valtioneuvoston päätös 

asbestityöstä 1380/1994 § 3). Asbestia on käytetty rakentamisessa vuoteen 

1994 asti, jonka jälkeen sen käyttö kiellettiin Suomessa. Lain mukaan raken-

nuttajan tai rakennusvalvonnan on varmistettava purettavan rakennuksen 

osissa ole asbestia ja sen on myös huolehdittava asbestin asianmukaisesta 

purkamisesta sen löydyttäessä. 

 

Perusteena projektisuunnitelman laatimiseen koneyrityksen tarpeisiin vastaa-

miseksi toimii tilaajan kanssa käydyt keskustelut huoltohallin tarpeista. Huolto-

hallista halutaan toimiva ja nykyaikainen. Navetan pinta-ala on riittävä pitä-

mään 2–3 konetta sisällä samanaikaisesti, sen haittaamatta huoltotöitä. Si-

vuille jäävä tila on hyvää työkalu- ja varastotilaa. Tilaajan edustajana opinnäy-

tetyössä toimii Eero Jurvanen. Projektisuunnitelma laaditaan Maankäyttö- ja 

rakennuslain (1999) mukaisesti ja sen asetuksia noudattaen. 

 

Opinnäytetyön merkitys itselleni on kohtalaisen suuri, sillä sekä Pellonpään 

Maitotila, että Koneurakointi Jurvaset Ay ovat sukulaisteni yrityksiä. Tämän 

johdosta haluan tehdä mahdollisimman täsmällistä työtä kustannusarvion toi-

mittamisessa. Opinnäytetyössäni on tärkeää saada kaikki mahdolliset työvai-

heet mietittyä läpi, jotta kustannusarvio on mahdollisimman tarkka, eikä tar-

vetta lisä- ja muutostöille olisi.  

 

Lisä- ja muutostyöt tarkoittavat niitä töitä, joita ei ole tilaajan toimesta lisätty 

urakoitsijan sopimukseen urakkarajoja sovittaessa. Lisä- ja muutostyöt saavat 
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rakennusprojektit usein maksamaan enemmän kuin kustannusarviossa on ar-

vioitu.  

 

Uskon tämän opinnäytetyön olevan minulle hyödyllinen ajatellen tulevia työ-

tehtäviäni. Tarkoituksenani on työllistyä rakennusalalle tuotannon puolelle. Us-

kon vahvasti sen olevan minulle hyödyksi, vaikka tuotantopuolella harvemmin 

lasketaan kustannuksia koko projektille. Tämän avulla hahmotan tulevaisuu-

dessa materiaalien arvoa paremmin ja siten osaan arvioida kustannuksia 

omiin työtehtäviini. Tämänlainen positiivinen kehitys on hyväksi rakennusalan 

tuotannon puolella, sillä kustannusten nopea arviointikyky voi tuoda selkeitä 

säästöjä hankkeelle. 

 

Tutkimusmenetelmänä käytän työssäni laadullista ja määrällistä tutkimusta. 

Laadullisen tutkimuksen osuus käsittää projektisuunnitelman tuotantotilan 

muutoksesta, ja määrällinen tutkimus tarkoittaa kustannusarviota. Määrällisen 

tutkimuksen osan tekemisessä käytän paikallisten materiaalintoimittajien ylei-

siä hintoja ja Haahtelan Taku-ohjelman listahintoja. Kustannukset voivat täten 

olla hieman korkeammat arviossa kuin tarjoushintoina saatavat. Rakennuspro-

jektin todellinen hinta muotoutuu konkreettiseksi vasta tarjousvaiheessa, 

mutta tämän tutkimuksen tarkoitus on toimittaa vain kustannusarvio, eikä pro-

jektin lopullista hintaa ole tarkoitus saada selville. 

 

Opinnäytetyössäni käyn läpi myös tilaajan organisaatiota ja toimintaa, sivuan 

maitotilan alasajoa ja kyseisen rakennuksen hyötyjä korjausrakentamisen koh-

teena. Lopuksi käyn läpi tutkimukseni tuloksia ja vertailen niitä samankokoi-

seen uudisrakentamiskohteeseen. Täten saadaan hyvä yleiskuva uudis- ja 

korjausrakentamisen suhteesta teollisuuden rakentamisessa. Tätä vertailua 

on mahdollista käyttää referenssinä muissa samantapaisissa kohteissa, joissa 

pohditaan toteutustapaa uudis- ja korjausrakentamisen välillä. 

 

2 RAKENNUS- JA TOIMENPIDELUPA 

Maankäyttö- ja rakennuslaki (5.2.1999/132) määrää ja sääntelee rakenta-

mista, sekä muutostoimenpiteitä rakennuksissa. Tämä opinnäytetyö mukailee 
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sitä. Myös projektisuunnitelma tehdään maankäyttö- ja rakennuslain puit-

teissa. Tulevat rakennustoimenpiteet ovat myös saman lain alaisia. Maan-

käyttö- ja rakennuslaki on laki, jonka pääpiirteet olisi hyvä tuntea. Sitä päivite-

tään tarpeen mukaan. Uusimmat lakiin tehdyt muutokset ja lisäykset ovat tul-

leet voimaan vuonna 2019. Maankäyttö- ja rakennuslaki on uudistuksen 

edessä. Hallitus pyrkii saamaan esityksen muutoksesta valmiiksi vuoteen 

2021 mennessä. Uudistuksessa käytäviä asioita ovat Ympäristöministeriön 

(2019) mukaan: 

 

• Laajat yhteiskunnalliset ilmiöt kuten ilmastonmuutos, aluerakenteen eri-

laistuminen, kaupungistuminen, digitalisaatio, liikkumisen murros ja siir-

tyminen puhtaan energian käyttöön 

• Eri alueiden elinvoimaisuus ja kestävä kehitys 

• Alueidenkäytön suunnittelun laatu 

• Rakentamisen laatu ja vastuukysymykset 

• Viranomaisohjauksen toimivuus 

• Osallistumisen ja vuorovaikutuksen helppous 

• Yhteensopivuus muun lainsäädännön kanssa sekä 

• Suomen EU-jäsenyyden ja kansainvälisten sitoumusten tuomat vastuut 

 

Tämän opinnäytetyön kannalta maankäyttö- ja rakennuslain tärkeitä osa-alu-

eita ovat rakennuslupa ja toimenpidelupa. Niiden merkitysten ero on tärkeää 

tuntea, jotta osaa hakeutua oikean luvan piiriin tehtävän kannalta. Rakennus-

lupa selitetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 

§125.)  

 

Rakennuslupaa on hyvä hakea aikaisessa vaiheessa. Lupien saaminen voi 

olla kohteesta riippuen vaikeaa. Se on järkevää hakea jo suunnitteluvai-

heessa, kun pääpiirustukset ovat valmiina. Jos lupa-asioiden kanssa on epä-

selvyyksiä tai ongelmia, rakentaminen ei esty tai viivästy. Rakennusluvan ha-

keminen on hyvä jättää pääsuunnittelijan vastuulle (Rakennuslupa s.a.). Näin 

varmistuu lupien saaminen projektille ja myös lupien kulkeutuminen pääsuun-

nittelijalle. Vastuuta voi jakaa myös suunnittelijoille aloittain. Esimerkiksi LVIS-

suunnittelijat voivat olla vastuussa oman työnalansa kuvien toimittamisesta lu-
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paa varten. Rakennuslupaa hakiessa vaaditaan eri asiakirjoja ja vaatimuk-

sessa voi olla paikallisia eroja. Savitaipaleen kunta vaatii lupahakemukseen 

seuraavat asiakirjat: 

 

• Selvitys omistusoikeudesta  

• Kopio kartasta tai kaavasta 

• Suunnittelijan allekirjoituksella varustetut rakennuspiirustukset kahtena 

sarjana käsittäen pohjat, leikkaukset materiaalimerkintöineen ja U-ar-

voineen, julkisivut, hormipiirroksen ja asemapiirroksen. 

• RH1- ja RH 2-lomake täytettynä ja allekirjoitettuna. RH-5-lomakkeella 

ilmoitetaan rakennustyön aloituspäivämäärä, ja se lähetään vasta kun 

anturat on valettu. 

• Selvitys rakennuspaikan kaikkien rajanaapureiden, myös tien tai ka-

pean vesistön toisella puolella ja tonttiin nähden kulmittainkin olevien 

naapureiden kuulemisesta. 

• Vastaavan työnjohtajan hakemus  

• Esiselvitys jätevesijärjestelmän valinnasta kiinteistölle-lomake täytet-

tynä ja allekirjoitettuna, jätevesien käsittelysuunnitelma sisältäen ase-

mapiirustuksen ja esitettävät ratkaisut. 

• Asuinrakennuksista / ympärivuotisesti asuttavista loma-asunnoista on 

esitettävä energiaselvitys ja -todistus. (Savitaipaleen kunta.) 

 

Lupaa hakiessa on hyvä ottaa selvää kaavamäärityksistä ja muista rajoitteista. 

Tämänlainen ennakointi on tärkeää, sillä tämän avulla voidaan mahdollisesti 

välttyä ikäviltä yllätyksiltä projektin myöhemmissä vaiheissa. Lupaprosessin vi-

reillepanosta on Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan ilmoitettava naapurus-

tolle. Naapureilla on tässä vaiheessa mahdollisuus antaa oma mielipide hank-

keelle. Tätä kutsutaan naapurien kuulemiseksi. Kuuleminen on suoritettava 

asianmukaisesti, esittäen kaikki vaaditut piirustukset, jotta naapurustolla on 

hyvä kokonaiskuva tulevasta rakennusprojektista. Naapureita ovat lain viereis-

ten ja vastapäisten kiinteistöjen omistajat sekä haltijat. (Laki maankäyttö- ja 

rakennuslain muuttamisesta 2018/465 §133.) 
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3 KORJAUSRAKENTAMISEN ASEMA SUOMEN RAKENNUSTE-

OLLISUUDESSA 

Valtiovarainministeriön (2019) mukaan vuonna 2017 korjausrakentamisen 

arvo oli Foreconin ennakkotietojen mukaan 12,6 miljardia euroa. Muutos edel-

lisen vuoden arvioon on puoli prosenttia heikompi. Arvon lasku johtuu uudisra-

kentamisen kovasta noususta. Se on ohjannut huomiota ja resursseja pois 

korjausrakentamisen ympäriltä. Korjausrakentamisen arvon arvioidaan nous-

seen vuoteen 2018 yhden prosentin ja sen arvioidaan nousevan 1,5 prosenttia 

vuonna 2019. Tulevan vuoden arvon nousun ennuste perustuu uudisrakenta-

misen todennäköisestä hiipumisesta. (Valtiovarainministeriö 2019, 20–21.) 

 

Vuoden 2017 ennakkotietojen mukaan korjausrakentamisen arvosta noin puo-

let, eli 6,2 miljardia, oli asuntojen ja asuinrakennuksien korjausta. Korjauksen 

oli teettänyt asunnon omistajat tai asunto-osakeyhtiöt. Kasvua on 8,1 prosent-

tia vuoteen 2013 verrattuna. Laskua oli 6,2 prosenttia vuodesta 2016. (Valtio-

varainministeriö 2019, 20–21.) 

 

Korjausrakentamisen arvioidaan jatkavan kasvuaan tulevaisuudessa. 1970- ja 

1980-lukujen jälkeisinä vilkkaina rakentamisvuosina rakennetut asunnot ja ra-

kennukset ovat lähivuosina uudistuksen ja päivityksen tarpeessa. Asunnoista 

ei välttämättä korjata kaikkea kerralla, mutta kyseessä voi olla esimerkiksi 

lämmitysjärjestelmän päivitys tai joku muu järjestelmän uusiminen. (Valtiova-

rainministeriö, 2019, 20–21.) 

 

Korjausrakentamisen tulevaisuus lähivuosina tulee Tilastokeskuksen (2016) 

mukaan muuttumaan hieman, kuten suhdannealttiille rakennusalalle on ta-

pana. Ennakoinnin mukaan taloyhtiöiden teettämät remontit nousevat 1,5–2 

prosenttia vuodessa. 

 

Toimitilarakennusten korjausten arvo vuonna 2017 oli 5,1 miljardia euroa. Toi-

mitilojen kysyntä on ollut viime vuosina kasvavaa. Suuria toimitilakorjauksia on 

ollut lähivuosina esimerkiksi Eduskuntatalo ja Olympiastadion. Foreconin ar-

vion mukaan kasvua toimitilakorjauksissa on 0,5 prosenttia vuonna 2018 ja 

1,5 prosenttia vuonna 2019. (Valtiovarainministeriö 2019, 22.) 
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Rakennusperinnön hoitoavustuksiin on myönnetty valtiolta tukia. Ympäristömi-

nisteriö osoittaa ELY-keskuksille joka vuosi rakennusperinnön hoitoon määrä-

rahaa, jota saa jakaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden kunnossa-

pitoon, parantamiseen ja suojeluun (Ympäristö 2015). Sitä jaetaan yksityisille 

omistajille tai yhteisöille, jotka hoitavat rakennusperintöä. Ylen (2017) mukaan 

valtion myöntämä rakennusperinnön hoitoavustuksen määrä on romahtanut 

2010-luvulla. Tähän työhön voi hakea rakennusperinnön hoitoavustusta, mutta 

sen saaminen on epätodennäköistä. Vaikka rakennus on vanha, se ei vielä 

täytä rakennusperinnön piirteitä. Rakennusperinnön hoitoavustuksia voi hakea 

kohteisiin, joissa vaaditaan antikvaarista asiantuntemusta (Ympäristö 2017). 

Tällaisia kohteita voi olla esimerkiksi 1850-luvulla rakennettu kivirunkoinen na-

vetta (YLE 2017). 

  

Huomionarvoista on myös se, että entisiä navettoja ja rakennuksia voidaan 

käyttää uudelleen eri käyttötarkoituksissa. Esimerkiksi Hyvärisen (2014) teke-

mässä opinnäytetyössä syvennytään siihen, miten navetasta muutetaan 

asuinrakennus. Asuinrakennuksen hajuhaittojen poistamiseksi on mainittu esi-

merkiksi vanhojen rakenteiden purkaminen ja kalkkimaalaus. Opinnäytetyössä 

on käyty läpi navetan muutostyöt, joiden tarkoituksena saada niistä viihtyisä ja 

persoonallinen asuinrakennus. (Hyvärinen 2014.) 

 

Muita navetan muutosrakentamisen kohteita on ollut esimerkiksi Kivinavetan 

muutostyöt nykypäivän talliksi ja rakennuskustannusten vertailu uudisraken-

nukseen (Kiviniemi & Raja 2012). Jokaisessa muutosrakentamiskohteessa on 

omat yksityiskohtaiset projektin luonteeseen vaikuttavat asiat. Esimerkiksi Ki-

viniemen ja Rajan (2012) kohteessa oli tärkeää mitoittaa tallin korkeus eläi-

men säkäkorkeuden mukaan taulukkomitoituksen avulla. Virallista taulukkoa 

tai seurantaa navettojen muutostöistä ei ole.  

 

Vanhojen rakennuskannan korjausrakentamista tehdään pääasiassa niiden 

elinkaaren pidentämisen takia. Niillä on myös itseisarvoa ja niiden säilyttämi-

nen on kulttuuriteko. Koko elinkaaren kestävä uusiokäyttö rakennuskannalle 

on taloudellista ja kestävän kehityksen mukaista. (Maaseutu 2013.) 
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Tässä työssä käytettävän navetan elinkaari ei ole vielä kovin pitkä. Siksi ra-

kennukselle on mietitty uutta käyttötarkoitusta. Tällä tavoin rakennuksen täysi 

potentiaali sekä käyttöarvo saadaan valjastettua. Siksi tässä vaiheessa tehty 

hankeselvitys on tärkeää. Tämän avulla voidaan varautua tulevaan muutok-

seen ja siihen vaadittavaan työhön. Hyvärinen (2014) rohkaisee työssään etsi-

mään tietoa monenlaisista lähteistä samantapaisiin korjausrakentamiskohtei-

siin.  

 

4 HANKESUUNNITTELU RAKENNUSPROJEKTISSA 

Tämä opinnäytetyö ajoittuu hankekokonaisuudessa hankesuunnitteluun. Han-

kesuunnittelussa määritetään tavoitteet eri osa-alueille. Näitä osa-alueita ovat 

hankkeen laajuus, toimivuus, kustannukset, ajoitus ja ylläpito (Rakennushank-

keen ajallinen suunnittelu 2017). 

 

Projektisuunnitelman ja kustannusarvion perusteella saadaan tähän hankkee-

seen täsmällisyyttä kaikkiin osa-alueisiin. Huolellisesti tehdyssä projektisuun-

nitelmassa määritetään hankkeen laajuus, jolloin mahdollinen tarve lisä- ja 

muutostöille pienenee. Tällöin kustannusarvion täsmällisyys on myös parempi. 

Projektisuunnitelma ottaa kantaa hankkeen laajuuteen ja toimivuuteen huolto-

hallina. Kustannusarvio perustuu projektisuunnitelmassa läpi käytyihin työvai-

heisiin. Tämä rajaa kustannuksia. Se antaa myös täsmällisemmän arvion 

hankkeen kustannuksista. Ajoitus on tilaajan omissa käsissä, mutta tässä ajoi-

tus käsittää lähinnä sitä, milloin maitotuotanto ajetaan alas ja siirtymävaihe 

tuotantotilojen muutoksessa alkaa. Muuten tämä työ ei ota ajoitukseen kantaa. 

Huoltotoimenpiteet kirjataan ylös muutostöiden suunnittelijan toimesta. Arvion 

mukaan ne ovat suurelta osin samat navetan ja huoltohallin osalta.   

 

Työtehtävien rajaaminen on tärkeää. Niiden rajaamatta jättäminen voi tuoda 

rakennusprojektiin yllättäviä ja kustannuksiltaan isoja lisä- ja muutostöitä. Ne 

ovat kustannuksellisesti kalliimpia töitä rakennuksilla. Tämä projekti on perus-

ajatukseltaan kuitenkin suhteellisen selkeä ja alustavan arvion mukaan suu-

rimmat kustannukset ovat mursketäyttö, sekä betonikannen valu raudoituksi-

neen. Projektisuunnitelmasta pyritään tehdä mahdollisimman kattava, jotta 

kaikki työvaiheet saadaan kartoitettua ja lisättyä kustannusarvioon.  
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Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu (2017) kertoo rytmityksen hyödyistä 

seuraavaa: ”Sen avulla tehtävät saadaan työkohteesta toiseen ilman keskey-

tyksiä”. Tehtävissä tapahtuu keskeytyksiä tai viiveitä, kun eri työtehtävien 

kesto ja suoritemäärät poikkeavat merkittävästi toisistaan. Tehtävien rytmittä-

minen käsittää esimerkiksi: 

• Siirtämällä aloituksia 

• Käyttämällä työkohteissa eri kokoisia työryhmiä 

• Lisäämällä varamestoja 

• Muuttamalla tehtävien työjärjestyksiä 

• Hyödyntämällä suurtehtäviä 

Rytmityksen tarkoitus on saada tehtävät jatkuviksi ilman keskeytyksiä. Toinen 

aikataulullinen johtamistyökalu on tahdistaminen. Tahdistamisen tarkoitus on 

muuttaa työtehtävien ja työryhmien kokoa ja laatua siten, että työtehtävät ete-

nevät halutulla tuotantonopeudella. 

 

5 PROJEKTISUUNNITELMA 

Tässä projektisuunnitelmassa käydään läpi työvaiheet siitä, miten maitotuo-

tannossa käytetystä navetasta rakennetaan huoltohalli. Työvaiheissa käyte-

tään rakennusalalla yleisesti hyväksyttyjä rakennustapoja ja materiaaleja. Työ-

vaiheet perustuvat myös Koneurakointi Jurvaset Ay kanssa käytyihin keskus-

teluihin. Tilaajan palkkaama rakennesuunnittelija tekee rakennepiirustukset. 

Tämä projektisuunnitelma antaa kuitenkin pohjan kustannusarvion laatimi-

seen, joten projektisuunnitelmissa käytetyt materiaalit ja niiden vahvuudet py-

ritään laskemaan mahdollisimman tarkasti. Näin kustannusarvio on mahdolli-

simman onnistunut. 

 

5.1 Taustatiedot 

Syyt projektin käynnistämiseen ovat huoltotilan tarpeen ja vapaan tilan yhtäai-

kainen kohtaaminen. Projektin tarkoitus on saada jatkuvuutta navettaraken-

nuksen elinkaareen. Navetan rakentaminen oli maitotilalle suuri hanke ja nyt 

maitotilan tuotannon tulevaisuuden näkymien johdosta rakennuksen käytölle 
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on mietitty uutta käyttötarkoitusta. Koneurakointi Jurvasilla on tarvetta huolto-

hallille. Tässä tapauksessa tarjonta ja kysyntä ovat kohdanneet toisensa esi-

merkillisesti.  

 

Tämän rakennuksen perustamisperusteena oli uuden maitotuotantotilan uusi-

minen. Vanha navetta oli nykyvaatimuksien näkökulmasta iäkäs sekä uudista-

miseen käytetyt resurssit olisivat olleet yhtäläiset uuden rakentamisen kanssa. 

Maitotila päätti rakentaa uuden navetan. Tämä navetta on ollut tuotantokäy-

tössä nyt 18 vuotta. Jotta rakennuksen elinkaari olisi mahdollisimman pitkä, 

ovat maitotila ja metsäkoneyritys löytäneet yhtäläiset perussuunnitelmat nave-

tan käytöstä jatkossa. Tulevaisuudessa metsäkoneyritys tulee ostamaan na-

vetan maitotilalta ja remontoi sen huoltohalliksi omien tarpeidensa mukaisesti. 

Ennen näitä vaiheita on tärkeää tehdä suunnittelua hallin rakenteista ja arvi-

ointia kustannuksista.  

 

5.2 Tarkoitus ja tavoitteet 

Projekti kokonaisuudessaan käsittää kaiken työn maitotilan tuotannon alas-

ajosta koneurakoinnin hallin käyttöönottoon asti. Maitotuotannon alasajo aloi-

tetaan 2-3 vuoden sisään tästä vuodesta. Rakennustöiden kesto arvioidaan 

työn osiossa Aikataulu (sivu 20). Rakennuksen tuulettumisajan ja purkutöiden 

keston huomioon ottaen koko projektin kokonaispituus on arvion mukaan 2-3 

vuotta. Maitotuotannon alasajo vie paljon aikaa. Tästä syystä on todennäköi-

sempää, että tämä projekti kestää monta vuotta. Myös tuulettumisaikaa pide-

tään pitkänä, jotta huoltohalli on mahdollisimman neutraalin hajuinen huolto-

hallin käytön aikana.  

 

Muutostyöllä ei ole kiire, joten se etenee asia kerrallaan eteenpäin metsäko-

neyrityksen omien töiden lomassa. Liian kiireellinen aikataulu voi tuoda ongel-

mia käyttöönoton aikana. Kemiallisten yhdisteiden halutaan haihtuvan sille va-

ratun tuuletusajan puitteissa, jotta yhdisteet eivät aiheuta ongelmia huoltohal-

lissa työskenteleville ihmisille. 
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5.3 Toimenpidesuunnitelma 

Toimenpidesuunnitelma kuvaa kattavasti projektin eri työvaiheet. Projekti al-

kaa purkamisella ja päättyy hallin käyttöönottoon. Näiden vaiheiden välille 

mahtuu kuitenkin monta työvaihetta, joita ovat esimerkiksi pohjatutkimukset, 

pesu ja puhdistus, maatäytöt, valutyöt, oviasennukset ja palkin vaihto. Tämä 

luku keskittyy kuvaamaan työvaiheet kattavasti.  

 

5.3.1 Rakenteiden purkaminen 

Korjausrakentamisen vaihe alkaa purkamisella. Seuraavat rakenteet puretaan: 

• Karsinoiden teräsaidat 

• Karsinoiden betoninen lattiasäleikkö 

• Rehuvaraston ja navetan väliseinä 

• Lypsyasema 

• Rehukuljetin 

• Rehusäiliöt pajalta 

• Maitosäiliö  

• Takaoven jakava pilari (vaihdetaan samalla 1-aukkoiseen palkkiin) 
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Kuva 2. Ote purkukuvasta. Oma suunnitelma. Liite 6. 

 

Edellä mainituista teräsaidat ja lypsyasema pyritään uusiokäyttämään jossain 

toisessa maitotuotantorakennuksessa. Jos sellaista ei löydy, ne loppusijoite-

taan jätteenä. Romumetalliyritykset ottavat vastaan romurautaa. He ovat ro-

mun arvosta riippuen valmiita maksamaan siitä tietyn kilohinnan verran. Sinki-

tyn teräksen arvo on lajiteltuna romurautana myytynä paljon suurempi, kuin 

sekaromuna myyty rauta. Tämä käy ilmi kahteen eri yritykseen tehdyistä tar-

jouspyynnöistä. Niistä tehdään erikseen hintavertailu. Parempi tarjous saa os-

taa romuraudan. Tarjouspyynnöt on lähetetty seuraaville yrityksille: 

• Romumetallin kierrätys ja myynti Marko Poutanen   

• Laine Aho OY 
 

Näistä saatiin yhteys Laine Aho Osakeyhtiöön ja puhelinkeskustelussa pää-

simme sopimukseen romuraudan veloituksettomasta noudosta. Purkutyöt jää-

vät vielä tilaajan itse tehtäväksi. Laine Aho hakee vanhat karsinat itse pois na-

vetan pihasta. Sinkitylle teräkselle ei katsottu olevan niin suurta arvoa, että 

siitä olisi pihasta noutamisen jälkeen voitu vielä maksaa mitään.  

 

5.3.2 Pohjatutkimukset 

Aiempia pohjatutkimuksia ei tilaajan mukaan ole tehty. Ne ovat kuitenkin tär-

keää suorittaa maaperän tutkimiseksi. Tilaajan mukaan navetan perustuksia 

valettaessa kalliota on jouduttu hieman louhimaan pois. Tästä voimme pää-

tellä kallion olevan lähellä maan pintaa. Navetan pohjatutkimukset suoritetaan 

navetan sisältä porakonekairauksina. Alapohjarakenteesta poistetaan betoni-

pinta porauksen vaatimalta alueelta siten, että porakonekairaukset on mahdol-

lista suorittaa. Poraus suoritetaan 4 porauspisteestä navetan sisältä ja 4 nave-

tan ulkopuolelta. Tällä tavoin saadaan riittävän laaja tutkimustulos maape-

rästä. Kairauksien perusteella saadaan selville kallion pinnan syvyys (Tanttu 

2015). Jos kantavuus ei ole riittävä, sitä joudutaan vahvistamaan. Maapohjan 

vahvistusmenetelmiä tämän työn mahdollisessa pohjanvahvistamisessa on 

suihkupaalutus, maainjektointi ja massastabilointi. Näistä vaihtoehdoista to-

dennäköisimmät vaihtoehdot ovat maainjektointi ja massastabilointi, niiden 

kustannustehokkuuden ja tilan vaatimustason vuoksi. Tilaajan kanssa käydyn 
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keskustelun perusteella kallion pitäisi kuitenkin olla lähellä perustamissyvyyttä, 

joten pohjanvahvistusmenetelmiä vain sivutaan tässä opinnäytetyössä. 

 

Maainjektointi on menetelmä, jossa maaperään injektoidaan maata lujittavia 

ainesosia, kuten sementtiä, betoniittisavea, bitumiemulsiota ja kemikalioyhdis-

telmiä. Se vahvistaa maaperän puristus- ja leikkauslujuutta. Injektointi tapah-

tuu 0,5–3,0 metrin välein, maahan upotettujen injektioputkien kautta. Putket 

tärytetään, painetaan tai huuhdellaan injektoitavaan maaperään. Yksinkertai-

simmissa injektointitöissä käytetään 0,5 m:n matkalta rei’itettyjä putkia. Injek-

tointi aloitetaan näissä alhaalta ja injektointi tapahtuu nostaen putkia asteittain 

ylöspäin. (Karvonen 2012.) 

 

Massastabilointi on menetelmä, jossa maaperän kantavuutta lisätään sekoitta-

malla siihen sideainetta. Sen voi tehdä työmaan ulkopuolella, mikä vaatii 

suurta maansiirtokapasiteettia. Tämä tuo paljon kustannuksia. Massastabiloin-

tia tehdään myös työmaalla kaivuriin liitettävällä erityisellä potkurisekoituslait-

teistolla. Tämä menetelmä on kuitenkin tässä työssä vaikeaa suorittaa, sillä 

alapohjarakenteena on tällä hetkellä valettu maanvarainen laatta. Se pitäisi 

poistaa, jotta massastabilointi olisi mahdollista. Tämä toisi todella paljon lisä-

kustannuksia.  

 

5.3.3 Rakenteiden sisältämät kaasut ja yhdisteet 

Projektin alussa työn tilaajan kanssa sovimme, että navetasta otetaan kaksi 

näytepalaa sisäpinnoista, joista todetaan niiden sisältämät kemialliset ja to-

dennäköisesti ihmiselle haitalliset aineet. Todentamisen perusteella oli tarkoi-

tus asettaa purkuraja navetan rakenteille, sillä katto- sekä seinärakenteet ovat 

todennäköisesti imeneet sisäänsä ammoniakkia ja muita lehmien tuottamia 

lieteaineita. Koepalat irrotettiin tammikuussa 2019. Useista yhteydenotoista  

eri haitta-ainekartoituksien tekijöihin (Kymlabs, Kiwa, Raksystems) päädyin 

jatkamaan tutkimusta ilman haitta-ainekartoitusta. Tähän ratkaisuun päädyin 

siksi, että yrityksillä ei ollut oikeanlaista kalustoa lietteen kemikaalien pitoi-

suuksien todentamiseksi. Asbesti ja haitta-ainekartoitus vaaditaan vain ennen 
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vuotta 1994 rakennettujen rakennusten purkamisessa tai muutostyössä. Ra-

kenteet ovat altistuneet pitkän ajan kuitenkin lehmätilan lietteille, sekä kaa-

suille. Maitotilan tuottamasta lietteestä tiedetään seuraavaa: 

 

Liete on maataloudessa virtsan ja ulosteen sekoitusta. Lietteessä on paljon ra-

vinteita, kuten fosforia (F) ja typpeä (N) (MTT, 2010). Sen ravinteita uusiokäy-

tetään pelloilla, sillä liete sekä lannoittaa, että parantaa maan kasvukuntoa 

(Järki, 2014). Se sisältää vaarallisia kaasuja ja yhdisteitä, josta mainittavimpia 

on ammoniakki (NH3), metaani (CH4), sekä typpi (N) (MTT 2011).  

 

Ammoniakki on syövyttävä ja ärsyttävä aine (Työterveyslaitos 1998). Ammoni-

akkiemission yhteydessä vapautuu muitakin aineita, esimerkiksi amiineja. Ne 

ovat ärsyttäviä ihmiselle pieninä pitoisuuksina. Ammoniakki on erittäin vesi-

liukoista. 0 °C:ssa sen vesiliukoisuus on 898g/l ja +25 °C:ssa 529 g/l (OVA- 

ohje: Ammoniakki 2017). Se poistetaan pintarakenteista painepesurilla, jonka 

syöttövesi on viileää. Deubleinin ja Steinhauserin (2008, 365) mukaan paras 

lopputulos ammoniakin poistamiseen rakenteista on pH-arvoltaan hieman ha-

pan biokaasupesuaine. 

 

Metaani haihtuu nopeasti joutuessaan veteen. Metaani liukenee veteen 24,4 

mg/100 ml 25°C:ssa. Se liukenee myös etanoliin ja etyylieetteriin. Metaanin on 

myös arvioitu olevan erittäin kulkeutuvaa maaperässä. Vuoden 2017 voi-

massa olevien kriteerien perusteella metaania ei luokitella ympäristölle vaaral-

liseksi. Rakenteisiin imeytynyt metaani poistetaan pintarakenteista painepe-

surilla, jonka syöttövesi on viileää. Metaani haihtuu tällöin pois rakenteista. 

(OVA-ohje: Metaani 2017.) 

 

Näitä kaasuja ja yhdisteitä on imeytynyt navetan rakenteisiin navetan käytön 

yhteydessä. Kaasuista ja yhdisteistä on päästävä eroon, jotta huoltohallissa 

työskentely on mahdollista ilman lietteen yhdisteiden tuomaa ärsytystä tai syö-

vyttävää vaikutusta. Koska pintarakenteisiin on imeytynyt ihmiselle haitallisia 

aineita, kaikki pintarakenteet puhdistetaan pesemällä ne painepesurilla. Pesu-

vesi johdetaan lietekanaviin, josta se etenee lietesäiliöihin. Pintarakenteiden 

puhdistus aloitetaan, kun lehmät ovat poissa navetasta. Tällöin rakenteille jää 
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aika kuivua, sekä kaasujen ja yhdisteiden haihtuminen rakenteista alkaa. Ra-

kenteille asetetaan riittävä tuuletus, jotta niiden kuivuminen nopeutuu, sekä 

haihtumisprosessi jatkuu tasaisesti. 

 

Betonijyrsiminen on työvaihe, jota käytetään, kun halutaan puhdas betonipinta 

betonin sisältä esiin. Betonijyrsin poistaa betonin pinnasta muutaman millimet-

rin syvyisen hahlon betonin pintaan yhdellä ylivedolla. Syvyys riippuu myös 

laitteesta (Berglund 2016). Betonijyrsin soveltuu hyvin avoimien betonialojen 

puhdistamiseen (Skanska Konevuokraus s.a.). Tässä työssä betonijyrsimellä 

jyrsitään vedellä pestyt betonipinnat.  

 

Hallin entisestä käytöstä johtuen sinne todennäköisesti jää navetan omi-

naishajua. Tästä pyritään pääsemään eroon. Otsonointi on tehokas ja turvalli-

nen tapa poistaa hajuhaittoja, jotka johtuvat esimerkiksi lemmikeistä, tupa-

kasta tai homeesta. Se ei kuitenkaan poista hometta tai bakteereita (Otso-

naattori s.a.). Moisan (2015) tekemän selvityksen mukaan homeesta vaurioitu-

neet materiaalit tulee aina ensin poistaa mekaanisesti. Erityistilanteessa, esi-

merkiksi hajuhaittojen poistamisessa otsonoinnille on edellytykset. Edellä mai-

nitun takia otsonointia edeltävä työvaihe on betonipintojen jyrsiminen. Tehok-

kaasta hajunpoistosta huolimatta otsonointi on hengitettynä haitallista (Mölsä 

2016). Otsonoinnin jälkeen tila on huolellistesti tuuletettava.  

 

Navetan ilmanvaihtotarve on laskettu aiemmin erillisen ilmanvaihtotarpeen 

mukaan. Rakenteiden tuuletus järjestetään navettaan käyttämällä jo olemassa 

olevaa ilmanvaihtojärjestelmää ja pitämällä ovet ja ikkunat auki. Tällä tavoin 

sisäilma pääsee kiertämään tuulen avulla. Navetan tilavuus on yli 3500m3. Na-

vetan leikkauksessa A-A sijaitsee saranoitu akryylikennolevy, jonka avulla tuu-

letusta voidaan tehostaa. Sen voi myös avata sään niin salliessa. 

 

5.3.4 Mursketäyttö 

Rakennuksen ulkopuolella oleva maaperä vettyy tilaajan mukaan helposti sa-

teen jälkeen. Tämä voi johtua lähellä pintaa olevasta kalliosta tai puutteelli-

sesta salaojituksesta. Maaperän vettyminen korjataan kaivamalla seinien vie-
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rustat auki ja ehostamalla salaojitus. Myös pinnalla oleva kallio on tilaajan mu-

kaan mahdollista louhia, jotta salaojituksen toiminta voidaan varmistaa. Sala-

ojituksen tulee sijaita riittävän syvällä, jotta maassa liikkuva vesi saadaan joh-

dettua haluttuun suuntaan ja maaperä saadaan kuivattua. Tilaajan kanssa on 

sovittu koekairausten tekemisestä. Kairausten perusteella on mahdollista sel-

vittää ulkopuolisen massanvaihtojen tai louhinnan määrä. Massanvaihtoa ei 

ole välttämättä perusteltua tehdä, sillä ongelma voi piillä puutteellisessa tai vi-

allisessa salaojituksessa. Kustannuslaskentavaiheessa otetaan tutkimuskulut 

huomioon.  

 

Mursketäytön tarkoituksena ulkopuolelle on antaa työkoneiden renkaille mah-

dollisimman hyvä alusta liikkumiseen huoltohallin alueella. Maan tiedetään 

olevan kosteutta keräävää, joten suuri raekoko estää kapillaarisen kulkeutumi-

sen maaperässä ylöspäin. Täytöt tiivistetään MaaRyl 2010 mukaisesti. Asian-

mukaisella tiivistimellä oikealla laitteistolla täytöistä saa riittävän kantavat. Ra-

kennuksen ympärillä olevat salaojaputket korjataan. Salaojien ympärille lisä-

tään hienompaa maa-ainesta.  

 

Rakennuksen sisäpuolelle lietekanaviin tehdään mursketäyttö 0–32 -rakeisella 

murskeella kerroksittain. Kuilun pohjalle lisätään salaojitus, jonka alle lisätään 

100 mm ja päälle 300 mm salaojahiekkaa. Lietekanavat täytetään 0–32 -rakei-

sella murskeella. Mursketäyttöön lisätään viemäröintiputket ja lattiakaivot kuu-

teen kohtaan lattiaa, jakaen sen selkeästi eri kaatoalueisiin. Viemäröinti kul-

kee entisten lietekanavien kohdilla ja kulkeutuu samaa kautta ulos lietesäiliöi-

hin, joissa on öljynerottimet. Viemäröinnin koko ja vetoisuus määritellään 

LVIS-suunnittelijan toimesta. 

 

5.3.5 Betonikansi 

Navetassa on tällä hetkellä valettu kolmea eri alapohjatyyppiä. Uusi laatta va-

letaan niiden päälle siten, että aiemmin rakennetut betonirakenteet ohjaavat 

uuden laatan kaatoja. Betonilaattaan tulee kuusi eri kaatoaluetta. Olemassa 

olevat betonilattiat ovat liian heikkoja kestääkseen isoja kuormia. Tilaaja on il-

moittanut huoltohallin lattian tarvitsevan vähintään 35 tonnin kuorman, jotta 

siellä voi huoltaa esimerkiksi isompiakin kaivureita. Tämän perusteella betonin 
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lujuudeksi on valittava C35/45. Notkeusluokka on oltava S2 suuren kulutus-

kestävyyden saavuttamiseksi. Suurin raekoko on 32 mm. Rasitusluokka XF2. 

Rakennesuunnittelijan (Toivonen 2019) mukaan lattiasta saadaan riittävän 

kestävä, jos lattiaan valetaan 120 mm paksu teräsbetonilaatta, jonka raudoi-

tuksena toimii B500K 10–10/200. Betonilaatan alusrakenteena tulee olla vä-

hintään 300 mm:n murske tai moreeni. Betonilaatan leikkauskuvat liitteenä 

(Liite 3). 

 

5.3.6 Viemäröinti 

Viemäröinti asennetaan vanhojen lietekanavien kautta. Lattiakaivot vievät jäte-

vedet putkia pitkin öljynerottimeen rakennuksen ulkopuolelle. Niiden tarkoituk-

sen on kuljettaa sulamis- ja pesuvedet pois hallista. Samalla ympäristölle hai-

talliset, huolloissa vahinkona valuneet öljyt erotellaan kaivoissa. 

 

5.3.7 Palkin vaihto takaovelta 

Navetan takapuolella liukuovea kannatteleva kaksiaukkoinen palkki vaihde-

taan molempia liukuovia kannattelevaksi liimapuupalkiksi. Tällä hetkellä ovien 

välillä oleva teräspilari kannattelee puupalkkia, estäen samalla metsäkoneiden 

helpon pääsyn huoltohalliin. Sen poikkileikkauksen koon voi määritellä. Palkki 

on mitoitettu käyttäen mitoituksessa Liimapuuyhdistyksen taulukkoa (Liima-

puukäsikirja 2014, 56). Palkkia rasittava kuorma on lumikuorman, kattoraken-

teiden ja liukuovien tuottaman kuorman jälkeen 5,4 kN/m. Tämän perusteella 

palkin poikkileikkaus tulee olla 9 m jännevälillä 90 mm x 495 mm.  

 

5.3.8 Rehuoven käyttö tavaranpudotuspaikkana 

Nykyinen sivuovi on käytössä rehun varastona ja siinä on sijainnut rehukuljet-

timen alkupää. Siitä puretaan kylmän varaston puoleinen seinä pois, jotta työ-

koneiden sisään ajaminen on helpompaa.  

 

5.3.9 Hakelämmityksen käyttö koko tilaan 

Navetan karjakeittiötä lämmittää tällä hetkellä hakelämmitys. 60 kW hakepoltin 

on erillään navetasta ja lämpö tuodaan navettaan maahan kaivetuilla lämpö-

johdoilla. Hakelämmitys lämmittää tällä hetkellä kaikkiaan omakotitalon, kaksi 
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huonetta vanhemmassa, kylmässä navetassa, sekä karjakeittiössä. Hakeläm-

mitys on tällä hetkellä käytössä tilaajan mukaan noin 60-70 % teholla. Asian-

tuntijan suullisen lausunnon mukaan sillä on tehoa vielä yhden omakotitalon 

lämmittämiseen. Tämän perusteella hakelämmityksen kapasiteetti riittää vielä 

hallin lattialämmön ylläpitoon, kun hallin lämmitystarve on vain puolilämpimälle 

rakennukselle.  

 

Hakelämmitys muokataan lämmittämään koko huoltohallia. Lämmitysmuotona 

toimii vesikiertoinen lattialämmitys. Huoltohallin on määrä olla puolilämmin ra-

kennus, jonka lämpöolosuhteiksi riittää +5 - +10 oC. Se on tilaajan mukaan riit-

tävä lämpötila metsäkoneiden huoltoon. Tässä lämpötilassa koneet pysyvät 

sulana ja huoltotoimenpiteet on helppo suorittaa. Täydellä teholla käytettynä 

hakelämmityksen kapasiteetti riittää tämän lämpötilan ylläpitämiseksi. Hake-

lämmön tasaisen jakamisen huoltohalliin suunnittelee LVIS-suunnittelija. 

 

Lämpötilan ylläpitämiseksi lisätään usein lämpöeristeitä lämpöenergian säilö-

miseksi sisätiloissa. Korjausrakentamisen kustannuksia 2017 -kirjan mukaan 

tässä tapauksessa lisäeristyksen asentamisesta seiniin ei ole merkittävää 

hyötyä. Kustannusten takaisinmaksuaika on pitkä. Lisäksi hakelämmityksen 

ylläpito metsäkoneyritykselle on edullista, sillä yrityksen hakevarastot ovat 

suuret. Betonivalun alapuolelle lisätään 100 mm:n EPS-eriste eristämään läm-

pöhäviötä alaspäin. Maanvaraisen laatan hyötysuhde on 0,88. Sen lisäksi 

maanvarainen laatta lisää lämmön johtumishäviötä. Tämän vuoksi maanvarai-

seen rakentamiseen tarvitaan eristystä. Entisissä lattiarakenteissa on paikoit-

tain käytetty lämmöneristettä. Niiden materiaali, sekä paksuus ei kuitenkaan 

välttämättä ole riittävät eristämään lämpöä. Tästä syystä laatan alapintaan li-

sätään eriste, jotta eristys varmasti toteutuu. (Lappalainen 2011.) 

 

5.3.10 Palosuojaus 

Maankäyttö- ja rakennuslain (1999) mukaan korjausrakentamisena tehdyt 

muutokset tulee tehdä palotekniset asiat huomioon ottaen. Huoltohalli on käyt-

tötarkoitukseltaan jo erilainen kuin navetta. Esimerkiksi palokuorma on erilai-

nen, sillä huoltohallissa on lähes aina pieniä määriä palavaa materiaalia, ku-

ten öljyjä ja polttoaineita. Suomen rakentamismääräyskokoelmassa E1 (2011) 
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ja E2 (1997) käydään läpi rakennusten paloturvallisuutta. Näiden perusteella 

on selvitetty huoltohallin palotekniset vaatimukset. Rakennuksen paloluokka 

on P2, sen palokuormaryhmä on 600–1200 MJ/m2, seinien ja katon luokka-

vaatimus on B-s1, d0 ja lattian luokkavaatimus on A2FL-s1. Rakentamismää-

räyskokoelman tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuusohjeen E2 

mukaan paloluokan P2-palovaarallisuusluokan 1 kantavat ja runkoa jäykistä-

vät rakenteet saa tehdä luokkaan R15, mikäli nämä ovat palamatonta materi-

aalia. Navetassa on metallirunko, joten tätä määrettä on mahdollista käyttää. 

R15 tarkoittaa kantavuuden 15 minuutin kestävyyttä palotilanteessa.  

 

Nämä vaatimukset täytetään seuraavasti: Seinät ja katot ovat jo valmiiksi luo-

kassa B-s1, d0, jonka selostus on: tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on 

hyvin rajoitettu, savuntuotto on erittäin vähäistä, palavia pisaroita eikä osia 

esiinny. Lattian A2FL-s1 luokkavaatimuksen selostus on: ”tarvikkeet, joiden 

osallistuminen paloon on erittäin rajoitettu, savuntuotto on vähäistä”. Se täyt-

tyy rakennetyypeissä (liite 6) käytetyillä materiaaleilla. Kantavien rakenteiden 

kantavuuden vaatimukset on varmistettava rakennusvalvonnalta. 

 

5.3.11 Ovityöt 

Lattian valamisen seurauksena paria ovea tulee nostaa valun paksuuden ver-

ran ylöspäin. Ovien nostamiset tulevat kyseeseen kolmeen oveen, jotka eivät 

kulje karjakeittiön kautta. Ovien nostamisesta tulee keskustella rakennusval-

vonnan kanssa.  

 

5.3.12 Rytmitys 

Työnteko aloitetaan purkuvaiheesta, jolloin puretaan ylimääräiset rakenteet 

navetasta. Purkurajana toimii vanhat betonirakenteet. Betoniset säleikkölaatat 

puretaan. Lietteet valutetaan pois lietekanavista ennen säleikkölaattojen pur-

kamista. Tällä tavoin lietekanavat eivät tukkiudu mahdollisesta betonimurs-

keesta. Purkujäte viedään Etelä-Karjalan jätehuollon toimipisteelle epäpuh-

taana kiviaineksena.  

 

Rakennukseen kohdistuvien työtehtävien rytmitys on seuraava: 
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• Maakairaukset ja pohjatutkimukset 

• Tyhjennystyöt 

• Purkutyöt  

• (Maainjektointi tai suihkupaalutus) 

• Rakenteiden pesu 

• Betonipintojen jyrsiminen ja piikkaus 

• Viemäröintiputket ja salaojitus lietekanaviin 

• Mursketäyttö 

• Pohjaeristeen asennus 

• Raudoitus 

• Lattialämmityksen asentaminen 

• Lattiakaivojen asennus 

• Betonivalut 

• Oviasennus 

• Hakelämpöverkon kytkeminen verkkoon 

• Rehuvaraston palkinvaihto 

• Liukuovien asennus 

• Ulkopuolinen massanvaihto  

 

5.3.13 Aikataulu 

Aikataulua ei voi vielä sitoa kalenteriin, mutta rytmittämisen jälkeen on mah-

dollista arvioida projektille kesto purkutöiden aloittamisesta hallin käyttöönot-

toon. Tämän tapaisen aikataulun voi tehdä käyttäen apuna Rakennustiedon 

2017 julkaisemaa Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus -ohje-

korttia.  

 

Tässä projektisuunnitelmassa ei oteta kantaa tarkempaan projektin kestoon, 

sillä tämä opinnäytetyö keskittyy projektin kokonaisuudessa hankesuunnite-

luun. Tarkempi työn aikataulu kehittyy urakoitsijan toimesta. Tässä kuitenkin 

arvioidaan karkeat rajat työn kestolle. 

 

Taulukko 1. Työn kesto työtunteina. 
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Tehokkainta tässä projektissa projektin nopeuttamisen suhteen on arvion mu-

kaan tyhjennys- ja purkutöiden aikana käytetty talkootyö. Tyhjennys- ja purku-

työt ovat suurimpia yksittäisiä työtehtäviä, joten niiden nopeuttaminen talkoo-

töillä nopeutta koko projektin kestoa. 

 

Projektin budjetti riippuu tilaajasta. Tilaajan on tiedettävä, kuinka paljon hä-

nellä on käyttää resursseja investointeihin ja tuotannon tehostamiseen. Tässä 

projektissa budjettiin voi vaikuttaa itse tehdyllä työllä. Itsetehtäviä työtehtäviä 

voisi olla tässä projektissa esimerkiksi tyhjennys- ja purkutyöt, pohjaeristeen 

asennus ja ovi- ja ikkuna-asennus.   

 

Projektiorganisaatio 

 

Projektin tilaajana toimii Koneurakointi Jurvaset Ay. Nykyisen navetan omistaa 

Pellonpään tila. Tässä projektissa on tilaajan vastuulla tehdä kaikki hankinnat. 

Rakennesuunnittelu, LVIS-suunnittelu ja arkkitehtisuunnittelu kilpailutetaan ja 

parhaan tarjouksen voittanut saa urakan. Projektin suunnitelmissa on vielä te-

kemistä, sillä rakennusvalvonta haluaa edellä mainitun mukaisesti (sivu 8) ra-

kennekuvat U-arvoineen. Tässä työssä niitä ei lasketa, vaan niiden suunnittelu 

jätetään myöhempään ajankohtaan. Suunnittelukustannukset lisätään kustan-

nusarvioon. 

 

Riskit  
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Jokaisen projektin yksilökohtaiset riskit ovat tärkeää tunnistaa. Suomen Ris-

kienhallintayhdistys (1998) kehottaa miettimään projektin keskeisiä riskejä jo 

ennen projektisopimuksen tekoa. Yhdistyksen mukaan erillinen riskienhallinta- 

tai turvallisuussuunnitelma on usein tarpeen. Seuraavassa osiossa on syven-

nytty tämän projektin riskeihin. Niistä on tehty erillinen taulukko. Taulukossa 

on käyty läpi työvaiheita, niissä mahdollisesti esiintyviä riskejä ja niiden toden-

näköinen esiintyminen on arvioitu. Ne on myös pisteytetty. Suurimman piste-

määrän saanut riski on kaikista todennäköisin toteutuva riski. Sain luvan käyt-

tää taulukkoa, joka on käytössä YIT Suomi OY:llä. Riskianalyysitaulukko löy-

tyy liitteistä (liite nro 1). 

  

Riskien analysointi 

 

Betonivalu on projektin yksi kriittisimmistä työvaiheista. Riskien kartoituksen 

jälkeen voidaan todeta sen sisältävän kolme vakavaa riskiä. Väärän tai puut-

teellisen betonimassan valaminen lattiaksi on riskinä vakava. Se voi johtaa 

esimerkiksi laatan halkeamiseen tai murtumiseen. Betonin lujuuden määrittää 

rakennesuunnittelija, mutta betoniasemalla voi silti tapahtua virheitä betonin 

suhteuttamisessa. Tämän vuoksi betonimassoista otetaan koepalat. Koepalo-

jen puristuslujuudet testataan 2 ja 28 vuorokauden iässä. Niiden avulla seura-

taan betonimassan lujuuden kehitystä. 

 

Betonikannen väärä korko aiheuttaa ongelmia. Liian alhainen korko jättää ve-

det laatan päälle, eivätkä sulamis- ja pesuvedet pääse poistumaan hallista. 

Tämän korjaamiseksi pitäisi lisätä betonikannen päälle tasoitetta, joka on be-

toniin verrattuna kallista, sekä pehmeää. Pehmeä tasoite hajoaa metsäkonei-

den renkaiden alla helposti, joten sitä tulisi paikata tietyin väliajoin. 

 

Raudoituksen puutteellisuus on vakava ongelma. Raudoituksen tarkoitus on 

ottaa laatan päällä olevien kuormien tuottama veto vastaan. Jos raudoitus ei 

kestä, laatta todennäköisesti halkeaa. Sen korjaaminen tuottaa lisämenoja. 

Raudoituksen mitoittaa rakennesuunnittelija. Raudoituksen asentamista tulee 

valvoa ja siitä tulee tehdä raudoitustarkastus ennen betonikannen valua. 
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Rehuvaraston palkin vaihto on riskialtis työvaihe. Sen tekee vaaralliseksi pai-

navan palkin nosto oven päälle. Sitä ennen katto pitää tukea erillisesti. Riskejä 

tässä on tukemisen pettäminen, virhe uuden palkin asennuksessa ja palkin 

väärä mitoitus. Palkin mitoittamisessa käynyt virhe voi käydä kohtalokkaaksi. 

Jos palkki ei kestä yläpuolelta tulevia kuormia, sille voi tapahtua taivutusmur-

tuma, tai se voi kiepsahtaa. Nämä ovat vakavia riskejä projektille.  

 

Pohjaeristeen puutteellisuus aiheuttaa lattiaan kylmäsillan. Tämä riski on hal-

littavissa pohjaeristeen asennuksen valvonnalla. Kylmäsilta aiheuttaa lattian 

kylmettymistä. Talvirakentamisessa se voi myös aiheuttaa betonimassan jää-

tymistä, joka vaikuttaa betonin lujuuden kehitykseen negatiivisesti.  

 

Maapohjan kantavuus on tärkeää tutkia. Sen huono kantavuus voi aiheuttaa 

painumia ja pahoja muodonmuutoksia betonilaattaan. Betonilaatan päällä on 

kuitenkin suunniteltu huollettavan esimerkiksi 35 t painavaa kaivuria. Se tuot-

taa merkittävää pohjapainetta maaperään. Jos maaperän kantavuus ei riitä, 

se tuottaa lopulta muodonmuutoksia betonilattiaan ja erimerkiksi betoniteräk-

set saattavat murtua. Maapohjan kantavuus on tutkittava maakairauksilla sekä 

levypainekokeilla. Niiden avulla voidaan todeta maapohjan riittävä kantavuus. 

Jos kokeiden avulla todetaan, että maapohja ei kestä vaadittua kuormitusta, 

sitä täytyy vahvistaa esimerkiksi suihkupaalutuksella, maaperän massastabi-

loinnilla tai maainjektoinnilla. Nämä ovat kalliita työtehtäviä ja niiden tuomat li-

säkustannukset on otettava huomioon. Näistä kolmesta vaihtoehdosta edulli-

sin on todennäköisimmin maainjektointi. Se ei vaadi yhtä paljoa maa-aineksen 

poistamista kuin suihkupaalutus. Sen vaatima koneisto ei ole myöskään yhtä 

raskas. Suihkupaalutuksessa sivutuotteena on maalietettä, jolle tulee löytää 

loppusijoituspaikka. Massastabiloinnille vaadittava 100 m2 tilantarve on myös-

kin saavutettavissa, sillä navetan ympärillä on hyvin tilaa koneistolle. (Karvo-

nen 2012.) 

 

Kairaukset voisi suorittaa navetan ulkopuolella, mutta oman arvioni mukaan 

ne on tärkeää ottaa navetan keskikohdalta, johon suurin pohjapaine ja hyöty-

kuorman taivutusmomentti kohdistuvat. Pohjatutkimukset ovat kuitenkin erit-

täin tärkeitä suorittaa, jotta maan kantavuus voidaan todeta, eikä rakenteisiin 

tule jälkeenpäin painumia tai muita ei-haluttuja muodonmuutoksia. 
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5.4 Laadunvarmistus 

Mursketäytön laadunvarmistus käsittää tässä projektissa sen, että maanra-

kennusurakoitsija toimittaa käytetyn materiaalin tiedot. Tällä tavoin voidaan 

varmistaa se, että täyttömaana ei käytetä mitä tahansa maatäytettä, esimer-

kiksi pilaantunutta maata. Mursketäytön tiivistys on tärkeää onnistua hyvin. 

Sen tiiveys tarkastetaan levykuormituskokeella, jonka perusteella voidaan to-

deta täyttömaan kantavuus.  

 

Raudoituksen laadunvarmistus käsittää materiaalien tietojen ilmoittamisen ti-

laajalle ja raudoituksen tarkastamisen rakennepiirustuksien mukaiseksi ennen 

betonivalua. 

 

Betonikannen laadunvarmistus käsittää käytetyn materiaalin tietojen ilmoitta-

misen tilaajalle. Lisäksi betonin toimittaja ottaa koekuutiot massoista, joista 

seurataan betonin lujuuden kehitystä. Betonivalun aikana työtä valvotaan, 

jotta vaaditut kaadot ja korot ovat oikein. Lisäksi valvotaan betonin pinnan 

hiertäminen oikeanlaiseksi. 

 

5.5 Projektin päättäminen 

Projekti on päätöksessä, kun metsäkoneyritys voi ottaa huoltohallin käyttöön. 

Tämä käsittää betonikannen lujuuden kehittymisen vaaditulle tasolle. Sisään-

käynnit ja väliovet pitää olla myös valmiina. Projektin valmistumisen jälkeen 

metsäkoneurakoitsijalla on vielä töitä omien huoltovälineiden ja työkalujen si-

sään kantamisessa. Niitä ei kuitenkaan ole sisällytetty projektiin, sillä ne kat-

sotaan kuuluvan tilaajan käyttöönottoon. 

 

6 KUSTANNUSARVIO 

Kustannusarvion perimmäinen tarkoitus on kartoittaa tilaajalle koko projektin 

tuomat kustannukset. Kustannusarviossa pyritään selvittämään kustannukset 

eritellen ne työvaihekohtaisesti. Tällä tavoin saadaan tarkempi arvio jokaisen 

vaiheen yksilöllisistä materiaali- ja työkustannuksista. Niistä tehty koonti luo 

kokonaisuuden projektin kustannusarviosta.  
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Tilaaja hyötyy tästä siten, että tuleviin investointeihin voi varautua. Niihin voi 

myös vaikuttaa tekemällä tarkempaa tarvehankintaa. Tilaaja voi esimerkiksi 

tarkastella tuotantotilan tarpeita ja päättää uudelleen joidenkin töiden tarpeelli-

suudesta ja lopulta niiden jättämisestä pois projektista. Rakennesuunnittelun 

vaatimia materiaaleja ja rakenneosia ei tietenkään olo mahdollista jättää pois 

rakenteista. 

 

Riskejä kustannusarvion epäonnistumisessa on se, että se arvioidaan liian 

pieneksi. Tämä johtaa lopulta siihen, että investointeihin varatut resurssit jää-

vät liian pieneksi. Lisäksi on olemassa lisä- ja muutostöiden tuomat riskit lisä-

kustannuksista, jotka ovat rakennusalan suurimpia suunnittelemattomia me-

noja. Tässä kustannusarviossa suurin yksittäinen virhearvio voi tulla suurien 

kenttien valusta, raudoituksesta tai mursketäytön kustannusten väärästä arvi-

osta.  

 

Kustannusarvion laatimiseen käytettiin koulun ohjelmistoihin kuuluvaa Haahte-

lan kustannuslaskentaohjelmaa TaKu 2018:a ja opinnäytetyöni ohjaajan toi-

mittamaa kustannuslaskentapohjaa. Sen arvioitu kustannuslaskelma raken-

nuserittäin on liitteissä. Haahtelan talouskustannusohjelman hyviä puolia on 

se, että siinä on mahdollista luoda tila, jonka perusteella voidaan laskea kus-

tannukset sekä uudisrakennukselle sekä korjausrakentamiselle. Korjausraken-

tamisen pieniä nyansseja siinä ei kuitenkaan voi tarkalleen ottaa huomioon. 

Esimerkiksi tämän projektin yhteyteen tuleva lattialämmitys vaatii valun aikana 

lattialämmitysverkon. Taloon tuleva syöttö ja hakelämmityskattila on jo val-

miina. On kuitenkin ymmärrettävää, että jokaista korjausrakennusurakkaa ei 

täysin tällä ohjelmalla voi laskea, sillä korjausrakentamisen puolella on niin 

paljon eriäväisyyksiä. Siksi taulukkoon on kuitenkin lisätty erikseen kohdat, 

jossa voi ilmoittaa kuluerät, joita ei voi ohjelman taulukkoarvoilla laskea. Tämä 

on hyvä lisä korjausrakentamisen puolella, sillä usein löytyy joku erikoisempi 

kuluerä, jota ei ole yleisesti jokaisessa rakennustyössä. Niistä on löydettävä, 

tai pääteltävä omin neuvoin kustannukset ja lisättävä sitten ohjelman omien 

arvojen ulkopuolelle erillisinä kuluina. 
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Kustannusarviokaavio on hyvä työkalu hahmottamaan kustannusten suuruus-

luokkaa suhteessa koko projektiin. Piirakkadiagrammiin on merkitty hankkeen 

osa-alueet ja niiden kustannukset. Hankkeen kokonaiskustannukset arvioitiin 

Haahtelan Taku-ohjelmalla, joka löytyy XAMK:n laitteiston ohjemistoista. Li-

säksi kustannusarvioon on lisätty tarjoushinta lattialämmöstä, sekä vuokrahin-

nat laitteistolle (betonijyrsin ja otsonointi). Kokonaiskustannukset ovat kustan-

nusarvion mukaan 176 069,94 euroa arvonlisäveron kanssa. Tämä on las-

kettu ns. ostettuna työnä. Kustannuksia on mahdollista tiputtaa esimerkiksi te-

kemällä itse ne työt, jotka eivät vaadi erityistä osaamista tai lupaa. Kustannus-

ten jakautuminen materiaalihankinnoissa on seuraavanlainen: 

 

 

Kuva 3. Kustannuslaskennan diagrammi.  

 

Pohjatyöt rakennusosana käsittää ulkopuolisen sekä sisäpuolisen maatyön. 

Myös mahdollinen louhinta rakennuksen vierestä on otettu huomioon noin 100 

m2 :n alueelta. Rakennuksen ympäriltä louhimisesta on mainittu kohdassa 5.3. 

Toimenpidesuunnitelma, Pohjatutkimukset.  Alueosiin kuuluu myös sisäpuo-

lella lietekanavien täyttötyöt ja valutyöt rautoineen ja eristyksineen. Kustan-

nusarvio vastaa mielestäni todellisuudessa vastaan tuleviin kustannuksiin. 

 

Talo-osiin kuuluvat betoniin tehtävät reiät lämmitysputkille, sekä rungon muu-

tokset, kuten liimapuupalkin vaihto. Liimapuupalkki on taulukossa kalliimpi, 

kuin käsin laskettuna tehtyyn karkeaan kustannuslaskentaan  
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Taulukosta näkee, kuinka putkiosien arvioitu kustannus on kustannustaulukon 

suurin erä. Siihen vaikuttaa Taku-ohjelman tuottama lattialämmön suureksi ar-

vioitu hinta. Taku-ohjelma arvioi lattialämmityksen maksavan 23 841 euroa. 

Lattialämmityksen urakasta on avoin urakkatarjouspyyntö Urakkamaa-

ilma.fi:ssä, johon urakoitsijat voivat lisätä laskemiaan urakkatarjouksia. Nettisi-

vujen kautta vastaanotin yhden tarjouksen Putkilux Oy:ltä, joka teki tarjouksen 

urakasta, jonka arvo oli 26 276,44 euroa. Tämän avulla voidaan kuitenkin to-

deta kustannusarvio-ohjelman suuripiirteinen virhemarginaali. 

 

Putkiosiin vaikuttaa myös suuri viemäröinnin hinta-arvio. Hallin lattiaan on tar-

koitus rakentaa kuusi lattiakaivoa, jotka jakavat betonilattian omiin kaatoaluei-

siinsa. Mielestäni viemäröinnin arvioitu hinta on korkea verrattuna todellisiin 

kustannuksiin.  

 

Sähkötöissä on tarkoitus saada muutamia voimavirta- ja valovirtarasioita lisät-

tyä halliin. Tässä tarvitsisi suurempaa sähkötöiden osaamista, joten sen asian 

sivuutin arvioimalla sen kustannukset karkeasti. Takun arvioima hinta on mie-

lestäni korkea. Ohjelman arvion mukaan hallin sähköistys 781 m2 alalle kus-

tantaisi noin 90 000 euroa. En pitänyt tätä lukua luotettavana. Työn laajuus ei 

kuitenkaan olisi kovin suuri. 

 

Hankkeen johtotehtäviin on laskettu rakennuttamiseen, rakennusvalvontaan ja 

hankkeen oman hallinnon ylläpitoon kuuluvat kustannukset. Ne ovat arvioituja 

kustannuksia ja se antaa tilaajalle varaa yllättäviin johtotehtävien menoihin. 

Johtotehtävien menot voi olla todellisuudessa esimerkiksi vain puolet tästä 

määrästä. Rakennuksen suunnittelutehtävät ja johtotehtävät on arvioitu myös 

tähän samaan erään. Asiakirjamuutoksiin arvioitu kustannus on pieni, mutta 

niissä kustannukset säästetään, kun käytetään jo tässä työssä tehtyjä raken-

nesuunnitelmia, jotka löytyvät liitteistä. 
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7 YHTEENVETO 

Navetan korjausrakentamisen perimmäisenä ideana voidaan pitää tuotantoti-

lan elinkaaren pidentäminen. Siitä saadaan myös merkittävää hyötyä tulevai-

suuden toimintaan. Navetta on iältään vielä verrattain nuori, sillä aiemmin mai-

nituista navetan korjausrakentamisen kohteista moni oli rakennettu jo 1800- 

luvulla. Tämän kohteen positiivisena piirteenä voidaankin pitää sen nuorta 

ikää. Nuoren ikänsä puolesta navetan karjakeittiössä olevat hanat ja wc-tilat 

ovat vielä käyttökelpoisia pitkään. Tämänlainen huoltohalli metsäkoneyrityk-

selle voisi olla käytännössä mahdotonta rakentaa vanhempaan navettaan, 

jossa huonekorkeudet eivät sallisi niin suuren koneen ajamista sisään. Siksi 

kyseessä oleva teräsrakenteinen ja korkea tila sopii huoltohallin rungoksi. 

 

Toimenpidesuunnitelma on olennainen osa tämän korjausrakentamisen suun-

nitelmaa. Sen perusteella laadittu kustannuslaskenta antaa tilaajalle selkeän 

kuvan investointien hinnasta. Kustannuslaskennasta saatu hyöty on suurim-

millaan, kun se tehdään hyvissä ajoin, jolloin tilaajalle jää aikaa valmistautua 

tuleviin hankintoihin. Lisäksi tilaaja ehtii tehdä itse joitain valmisteluja ja töitä, 

jotka tiputtavat kustannusten hintaa.  

 

Tämänlainen korjausrakentaminen uuden rakentamiseen verrattuna on kuiten-

kin edullista ja järkevää. Taku-ohjelmalla laskettuna uuden saman kokoisen ja 

korkuisen hallin kustannukset olivat karkeasti laskettuna 1 340 000 euroa. Tä-

hän ei ole laskettu lisäksi erityisiä kustannuksia, vaan tämä on Taku-järjestel-

mällä laskettu karkea arvio. 

 

Kuvien piirtäminen on tärkeää tehdä jo tässä vaiheessa. Rakennepiirustukset 

löytyvät liitteistä. Ne on tehty tilaajalle siten, että leikkauskuviin on mallinnettu 

ensin aiempi rakennetyyppi, jonka päälle on suunniteltu uusi betonikansi. Sen  

kaatoalueet määrittyvät aiempaa betonikantta mukaillen. Rakennetyypit on 

piirretty ottaen jokaisesta olemassa olevasta rakennetyypistä pohja, jonka 

päälle on lisätty EPS ja betonikansi. 
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Verranto koko Suomen korjausrakentamisen kokonaisuuteen tämän kokoluo-

kan rakentamisella on pieni. Foreconin arvion mukaan toimitilojen korjauk-

sissa on vuonna 2019 on kasvua 1,5 prosenttia vuoteen 2017 verrattuna. 

Tämä tarkoittaa  

 

Toimitilarakennusten korjausten arvo vuonna 2017 oli 5,1 miljardia euroa. Toi-

mitilojen kysyntä on ollut viime vuosina kasvavaa. Suuria toimitilakorjauksia on 

ollut lähivuosina esimerkiksi Eduskuntatalo ja Olympiastadion. Foreconin ar-

vion mukaan kasvua toimitilakorjauksissa on 0,5 prosenttia vuonna 2018 ja 

1,5 prosenttia vuonna 2019 eli noin 7 650 000 euroa. Koko toimitilojen kor-

jausrakentamisen kentällä tämä hanke on kuitenkin pieni, alle promillen luok-

kaa.  

 

Tilaaja on halunnut tästä työstä tehtävän kustannuslaskentaa, jossa osaa va-

rautua tuleviin investointeihin. Sain kustannuslaskentaohjelmalla hyvin selville 

vaaditut resurssit, vaikka kustannuslaskenta Taku-ohjelmalla oli mielestäni 

haastavaa tässä kohteessa. Sen kustannusarviot olivat paljon korkeampia, 

mitä arvioin olevan aiemmin käsin lasketussa kustannusarvion luonnoksessa, 

jonka kustannukset perustuivat listahintoihin ja urakoitsijoiden toimittamiin tar-

jouksiin.  

 

8 TYÖN ARVIOINTI 

Mielestäni opinnäytetyöni eteni tarkoituksenmukaisesti. Onnistuin aikataulun 

laatimisessa ja pääpiirteittäin sen noudattamisessa. En ollut tehnyt vastavan-

laista tutkimusta aiemmin, jonka takia aikatauluni hallinnassa tuli vastaan 

haasteita. Oletan tutkimuksestani olevan hyötyä vastaavanlaisiin saneeraus-

tehtäviin. Suomen maataloudessa pienempien maitotilojen määrä on vähenty-

nyt, joten vastaavanlaisia maatiloja on jo olemassa ja tulevaisuudessa niitä tu-

lee lisää. Näissä tapauksissa tästä opinnäytetyöstä on hyötyä, sillä tätä työtä 

on mahdollista käyttää suuntaa antavana tutkimuksena. Jokainen saneeraus-

kohde on kuitenkin erilainen, joten tästä työstä ei voi suoraan ottaa tietoja toi-

seen kohteeseen. 
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Tarve opinnäytetyölle muotoutui sukulaisteni ideasta maitotilan navetan käyt-

tötarkoituksen muutoksesta. Asia tuli ilmi minulle otollisena ajankohtana, sillä 

olin vailla opinnäytetyötä. Ideointi lähti liikkeelle hyvin nopeasti tästä eteen-

päin. Tilaaja ilmoitti tuotantotekniset tarpeet minulle. Niiden perusteella laadin 

projektisuunnitelman. Tässä kohtaa teimme tilaajan kanssa tiiviimpää yhteis-

työtä ja uskon tämänlaisen tiiviin dialogin olevan kannattavaa parhaan mah-

dollisen lopputuloksen saavuttamiseksi. 

 

Tässä työssä erityisen onnistuneita osa-alueita mielestäni on projektisuunni-

telma ja sen perusteella tehdyt leikkauskuvat ja rakennetyypit. Niiden piirtämi-

nen oli haastavaa ja vei paljon enemmän aikaa kun arvioin. Lisäksi CADS-oh-

jelman käyttö vaati uudelleen totuttelua, sillä en ollut piirtänyt sillä mitään vuo-

siin. Rakennetyypeistä ei ollut mielestäni järkevää tehdä kuin pääkohdat, sillä 

leikkaus oli sen muotoinen, että jokaisesta leikkauksesta olisi voinut tehdä eri 

rakennetyypin. Aiemmin rakennetun betoninkannen muoto oli niin erilainen 

kuin päälle suunnitellun. 

 

Kemialliset tutkimukset olivat tilaajan ja itseni mielestä järkevää teettää, mutta 

asiaa enemmän tutkiessani, tutkimusyritykset tarjosivat pääasiassa asbesti-

kartoituksia, eikä niistä ollut tutkimukseen hyötyä. Navetta on rakennettu-

vuonna 2001, jolloin asbestia ei enää ollut laillista käyttää rakennusaineena. 

Asbestikartoitus vaaditaan 1994 vuotta ennen rakennetuissa rakennuksissa 

(Valtioneuvoston päätös asbestityöstä 1380/1994 § 3). 

 

Kehitettäviä osa-alueita opinnäytetyössäni on kustannusarvion laskeminen. 

Taku-ohjelma ei mielestäni ollut korjausrakentamisen kannalta kovin täsmälli-

nen. Hyvää siinä oli sen kattava taulukko, johon pystyy syöttämään vaaditun 

määrän jotain rakennusosaa ja ohjelma laskee sen itse automaattisesti. Se ot-

taa huomioon myös alueelliset hintaerot. On huomattavasti edullisempaa ra-

kentaa Savitaipaleella kuin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla. Olen käyttänyt 

ennenkin Haahtelan Taku-ohjelmaa. Silloin käytin sitä omakotitalon kustan-

nusarvion laadintaan ja siinä se toimi täsmällisesti. 
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Kokonaisuutena opinnäytetyöni on mielestäni kattava. Siinä on materiaalina 

tilaajan haluama projektisuunnitelma ja kustannusarvio. Kustannusarvion erit-

telyt ovat liitteenä. Lisäksi tilaajalle tehdyt suunnitelmat ja leikkaukset ovat 

hyödyksi, kun navetan korjausrakentaminen tulee ajankohtaiseksi. Mielestäni 

tämä on hyödyllinen työ sekä itselleni että tilaajalle. Minua tämä työ hyödytti 

siten, että pääsin syventämään aiemmin opittuja taitoja. Esimerkiksi ohjelmien 

uudelleen kertaus tuli tarpeeseen, jotta niiden käsittely ei unohdu. 

 

Lisätöitä tämän opinnäytetyön jatkoksi voi olla: 

Muutosrakentamisen työn toteutuksen taltiointi ja yhteenveto 

Tilasto vanhojen maataloistilojen peruskorjauksesta ja sen seuranta 
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LIITELUETTELO 

LIITE 1 RISKIANALYYSI 

 

Kohde: Koneurakointi Jurvaset Ay 

Laatija: Lauri Heino 

TYÖVAIHE  VAARA- / RISKITEKIJÄ SEURAUSVAIKUTUKSET M VAARAN / RISKIN SYNTY-

MISSYYT 

E L RL TOIMENPITEET VAARAN / RISKIN POISTAMISEKSI 

Maanrakennustyöt Maapohjan kantavuus Rakenteiden painuminen 8 Puutteellinen maakerrosten 

tiivistys 

3 2 23 Huolellinen maakerrosten tiivistäminen 

Maanrakennustyöt Kaivantoihin putoaminen Loukkaantuminen 10 Puutteellinen putoamissuo-

jaus 

3 5 29 Asianmukainen putoamissuojaus ja turvaetäisyydet 

Betonivalu Väärä betonimassa Rakenteiden murtuminen 8 Virheellinen massan mitoitus 2 8 15 Huolellinen massan mitoittaminen 

Betonivalu Väärä pintakorko Kaatojen epäonnistuminen 8 Virheellinen korkojen mit-

taustyö 

3 8 23 Huolellinen mittaustyö 

Raudoitus Puutteellinen raudoitus Vetolujuuden puute 8 Puutteellinen mitoitustyö 2 9 10 Huolellinen mitoitustyö 

Rehuvaraston palkin vaihto Epäonnistunut nosto Loukkaantuminen 10 Puutteellinen työn suunnit-

telu  

4 8 38 Asianmukainen ja turvallinen suunnittelutyö. Työn huolelli-

nen suorittaminen 

Pohjaeriste Puutteellinen pohjaeriste Kylmäsilta 8 Puutteellinen asennustyö 4 8 30 Työn huolellinen suorittaminen 

Betonivalu, puhdistustyöt Altistuminen kemiallisille ai-

neille (ammoniakki, betoni) 

Silmävammat, ihovammat, syöpy-

minen 

10 Puutteellinen henkilökohtai-

nen suojaus 

5 5 48 Asianmukainen henkilökohtainen suojaus. Esim suoja-

puku. 

Pohjatutkimukset Maapohjan kantavuus Rakenteiden painuminen 8 Maapohja ei kestä pohjapai-

netta, joka syntyy suurista 

työkoneiden hyötykuormista 

6 8 45 Pohjatutkimukset. Maakairaukset ja levypainekokeet, joi-

den perusteella voidaan todeta kantavuus betonivalun alla. 

Pohjatutkimukset Maapohjan kantavuus Rakenteiden painuminen 9 Maapohja ei kestä pohjapai-

netta, joka syntyy suurista 

työkoneiden hyötykuormista 

6 8 51 Hallin alapuolelle tehdään suihkupaalutus, jotta maaperä 

kestää kuormat, eikä painumia synny. 
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M = Merkitys (1 - 10) E = Esiintymistodennäköisyys (1 - 10) L = Löydettävyys (10 - 1) 

Ei vaikutusta  1 Hyvin pieni 1 1:100000 Virhetyyppi löytyy aina 1 99,99  

Vähäinen vaikutus 2-3 Pieni 2-3 1:20000-1:10000 Suuri todennäköisyys virheen löytymiselle 2-3 99,7 

Työvaiheen toimintahäiriö 4-5-6 Keskinkertainen 4-5-6 1:2000- 1:200 Normaali todennäköisyys, että virhe löytyy 4-5-6 98 

Työmaan toimintahäiriö 7-8-9 Suuri 7-8 1:100- 1:20 Pienehkö löytymistodennäköisyys 7-8 95,4 

Henkilövahinkoriski 10 Erittäin suuri 9-10 1:10 -1:2 tai suurempi Virhettä ei todennäköisesti löydy/ei voi testata 9-10 68,3 

RL=Riskiluku (M x E x L) Jos riskiluku on yli 100, se aiheuttaa aina toimenpide-ehdotuksen ja parannustoimenpiteitä. 
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LIITE 2 KUSTANNUSLASKENTA 

KOHDE: Koneurakointi Jurvaset Ay   Työkustannus    35 €/h          
TEKIJÄ: Lauru Heino   sisältää sosiaalikulut!              

                     

    Työkustannukset 
Ainekustan-

nukset YHTEENSÄ HINTALÄHDE 

Littera Nimike Määrä Yks h/yks 
h 

yht €/yks € €/yks € €/yks €/yks €  
1111 Raivaustehtävät   1 kpl    200   7000       7000 Haahtela Taku 2018 

1111 Betonijyrsin laitevuokra 1 kpl            187,7 938,5 Skanska konevuokraus  

1111 Betonijätemaksut 30 t         161,2 4836     4836 www.ekjh.fi 

1112 Louhinta (tarvittaessa) 100 m2         53      5266 Haahtela Taku 2018 

1114 Mursketäyttö kuljetus 10 km 404 m3         22      8781 Haahtela Taku 2018 

1114 Viemäriputken sorastus 30 jm         6      180 Haahtela Taku 2018 

1114 Routaeristys 781 m2         12      9680 Haahtela Taku 2018 

12000 Otsonointi laitevuokra, toimitettuna 4 kpl            370 7400 
www.allergia-apu.fi/  
Tarjous monelle päivälle 

                     
1211 
1221 

Anturan läpiviennit 
Bet.laatta 120, raud 4kg/m2 (hallit ym.) 

4 
781 

kpl 
m2         

186 
43 33583   186  

746 
33583 

Haahtela Taku 2018 
Haahtela Taku 2018 

1234 Palkit 1 kpl         505 505     505 Haahtela Taku 2018 

1242 Autotallin ovi, käsikäyttöinen 2 kpl             1425 2850 Haahtela Taku 2018 

1242 Ulko-oven muutostyöt 3 kpl    6   210         210  
1242 Takaoven palkin muutostyöt             1 kpl    6   210         210  

                     
2113 Vesikiertoinen lattialämmitys 781 m2          9526     26276,44 Tarjous Putkilux 

2142 Salaojitus 100 jm          180     180 www.k-rauta.fi 

2142 Viemäriverkosto  781 m2               3340 Haahtela Taku 2018 

https://skanskakonevuokraus.fi/tuote/betonijyrsin-200-mm/
http://www.ekjh.fi/
http://www.allergia-apu.fi/vuokra-otsonaattori
http://www.k-rauta.fi/
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2143 Lokasäiliö 1 kpl          5991     5991 Haahtela Taku 2018 

2154 Erillinen lattiakaivo  6 kpl         252 1510     1510 Haahtela Taku 2018 

                     

2322 
Sähkönjakelu sähkösuunnitelman mu-
kaan 781 m2               10 000 Hinta-arvio 

2424 Paloilmoitinjärjestelmä 781 m2               3697 Haahtela Taku 2018 

                     
3111 Hankkeen valmistelu                 2000 Hinta-arvio 

3112 Suunnittelun valmistelu ja ohjaus                 2000 Hinta-arvio 

3113 Rakentamisen valmistelu                 5000 Hinta-arvio 

3114 Rakentamisen ohjaus                 5000 Hinta-arvio 

3121 Rakentamisen työmaavalvonta                 5000 Hinta-arvio 

3132 Lupatehtävät                 2000 Hinta-arvio 

3133 Rakentamisen vakuuttaminen                 1000 Hinta-arvio 

3221 Pääsuunnittelu                 2000 Hinta-arvio 

3223 Rakennesuunnitelu                 2000 Hinta-arvio 

3224 LVI-suunnittelu                 2000 Hinta-arvio 

3311 Työmaan yleisjohto                 5000 Hinta-arvio 

                     
341 Työnaikaiset rakenteet, asennukset ja koneet                3120 Haahtela Taku 2018 

341 Käyttöaineet ja energia                 3210 Haahtela Taku 2018 

341 Käyttö ja energia                 1560 Haahtela Taku 2018 

                     
6111 Suunnitelmamuutokset                 2000 Hinta-arvio 

                     

                  176 069,94 Hinta yhteensä (sis. alv.) 

  



44 
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LEIKKAUS A-A (2) 
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LEIKKAUS A-A(3)
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LIITE 4 LEIKKAUS B-B (1)
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LEIKKAUS B-B (2)
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LEIKKAUS B-B (3)
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LIITE 5  PLAANIKUVA (1)
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LIITE 5 PLAANIKUVA (2)
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LIITE 6 PURKUKUVA (1) 
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LIITE 6 PURKUKUVA (2)
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LIITE 6 PURKUKUVA (3) 
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LIITE 6 PURKUKUVA (4) 
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LIITE 7 RAKENNETYYPIT ALAPOHJISTA
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KUVAT KOHTEESTA 

 

 

Pellonpään tila kaakosta. Kuva: Mirjami Jurvanen 

 

Pellonpään tila idästä. Kuva: Mirhami Jurvanen 
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Pellonpään tila etelästä. Kuva: Mirjami Jurvanen 

Pellonpään tila lännestä. Kuva: Mirjami Jurvanen 
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Pellonpään tila pohjoisesta. Kuva: Mirjami Jurvanen 

 

 

Pellonpään tila sisältä. Kuva karjakeittiöltä päin. Kuva: Mirjami Jurvanen. 
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Pellonpään tila sisältä. Rehukuljetin ja ruokintapöytä kuvattu karjakeittiöltä 

päin. Kuva: Mirjami Jurvanen. 


