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1

JOHDANTO

Tämä työ kohdistuu Tampereen kaupungin tilakeskuksen käyttöön, jossa etenkin
asunnon muutostyö tiimille tästä on hyötyä, etenkin tarkemman kirjanpidon kannalta,
mikäli tulee tarve jälki tarkastella tehtyjä töitä.
Yhtenä työn osana oli tehdä nykyaikainen päivitetty kirjanpitojärjestelmä joka tulisi
korvaamaan vanhan kirjanpidon. Tätä järjestelmää tultaisiin käyttämään etenkin
tilakeskuksen

tekemien

asunnon

muutostöiden

kirjaamiseen,

josta

pystytään

myöhemmällä ajankohdalla tarvittaessa tarkistamaan tehdyt työt lisätietoineen. Työ
sisältää itse ohjeet excel taulukon käyttöön ja itse excel tiedoston jossa kyseinen
taulukko on.
Töiden ohjeet ovat tehty sillä ajatuksella että niitä voitaisiin käyttää useimmissa eri
kohteissa, mutta kaikissa tämä ei tietenkään ole mahdollista, asuntojen erilaisuuden
takia. Juuri tämän erilaisuuden takia ohjeet ovat viitteellisiä.
Keittiön muutostöissä pyörätuoli käyttöön, käydään läpi asioita joita tulisi ottaa
huomioon kun tehdään kyseisiä töitä. Pyörätuolin tarvitseman tilan kääntymisen
kannalta, erinäisten ovien aukeamissuunta ja tasojen korkeuksien suhteen.
Työssä käytännössä oli ainoastaan rajaavia tekijöitä työohjeiden teossa. Koska kohteet
on jokainen poikkeavia keskenään, kohteissa ei välttämättä pystytä käyttämään
varsinaisia olemassa olevia työohjeita joita esimerkiksi löytyisi RT-korteista.
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KIRJANPITOJÄRJESTELMÄ

1.1

Kirjanpidon tarkoitus

Kun ollaan tekemässä asunnon muutostöitä, on dokumentointi tärkeää. Työhön liittyvät
asiat kirjataan siis mahdollisimman hyvin ylös. Kirjanpitoon on tarkoitus liittää sellaisia
osioita, joita ei ole aikaisemmassa kirjanpidossa otettu säntillisesti ylös, esimerkiksi
työhön

liittyvien

valokuvien

talteen

ottaminen

nykyään

suotavaa,

mikäli

tulevaisuudessa tulee epäselvyyksiä tai mahdollisesti erimielisyyksiä asukkaan luona
tehdyistä töistä. Koska kirjanpito tullaan etenkin kuvien osalta tallentamaan osoitteiden
mukaan, voidaan tässä käyttää hyödyksi luotua järjestelmää, jonne voidaan lisätä
kohteen liitteet samaan kansioon, josta ne on helppo löytää myöhemmin, mikäli nousee
tarve.
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2.1.1

Kansion rakenne

Kirjanpitokansion (kuvio 3) rakenteessa on päädytty ratkaisuun, jossa löytyy
pääkansion alta viisi alakansiota. Pääkansion sisällä kaksi alakansiota, työkuvien alle on
tarkoitus laittaa kohteesta tulevat kameralla otetut kuvat, ja toisesta ”Päätökset” löytyvät
päätöksille erilliset kansiot vammaispalvelun töille ja ikääntyville ihmisille tehtäville
töille. Päädyin jakamaan päätökset kahteen eri kansioon, koska ikitöiden päätökset ovat
omana kokonaisuutenaan salassa pidettäviä, kun taas vammaispalvelun päätökset eivät
ole salassa pidettäviä.
Työkuvat-kansio tulee sisältämään työkohteista otetut kuvat, joilla pystytään
varmentamaan myöhemmässä vaiheessa tehdyt työt, jos tulee jotain epävarmuutta.
Koska kuvia mahdollisesti tulee ajan saatossa hyvinkin paljon, on suositeltavaa, että
jokaiseen kohteeseen tehdään oma kansio, joka nimetään osoitteen perusteella. Exceliin
voidaan tehdä hyperlinkki, joka avaa suoraan kohteen kansion, jossa mahdolliset kuvat
ovat.

Pääkansio

Päätökset

iki-työt

Työkuvat

Vapa-työt

Kuvat kansioon
osoitteen
mukaan
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Kuvio 3. Kansion rakenne Vapa tarkoittaa Vammaispalvelun teettämiä töitä ja Iki-työt
tarkoittavat ikääntyville ihmisille tehtäviä töitä. (Kimmo Virsu)
2.1.2

Ohjeet kirjanpidon kenttiin

Tässä osiossa on tarkoituksena ohjeistaa mitä mistäkin excelin osasta tapahtuu
taulukossa, näin vältetään tilanne että
Vihreästä nuolesta (Kuva 4) voi vaihtaa millä prioriteetilla listaa järjestetään, mikäli
kyseisessä sarakkeessa on numeroita, voi järjestys olla pienenevään tai suurenevaan.
Mikäli sarakkeessa on kirjaimia, järjestystä voi muuttaa aakkosten mukaan A - Ö tai Ö A. Ei tarvitse pelätä, että lista sekoittuisi, sillä järjestäessä samassa rivissä olevat tiedot
kulkevat mukana niille kuuluvissa tiedoissa, oli järjestysprioriteetti mikä tahansa.

Kuva 4. Selaus prioriteetti, Ecxel 2016 (Kimmo Virsu)
Koska on myös mahdollista käyttää Excelin omaa haku työkalua ”Etsi ja valitse” (Kuva
5), voidaan taulukosta näppärästi hakea esim. osoitteen perusteella ilman, että selataan
koko taulukko läpi manuaalisesti. ”Etsi” toimintoon voidaan syöttää mikä tahansa
hakuparametri, jota haetaan taulukosta, ja mikäli löytyy useampia vastaavia, voidaan
niitä käydä läpi, sillä toiminto osoittaa ne helposti nähtäviksi.
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Kuva 5. Hakeminen taulukosta, Excel 2016 (Kimmo Virsu)

Mikäli tarve tulee merkitä työntilakenttiä väreillä, voidaan kyseiset solut maalata
helposti löytyvällä työkalulla. Tämä työkalu löytyy Excelin aloitusvälilehdestä. (Kuva
6).

Kuva 6. Työntilan asettaminen, Excel 2016 (Kimmo Virsu)

Kun päästään siihen vaiheeseen, että taulukkoon tarvitaan lisää rivejä, voidaan taulukko
laajentaa taulukon vasemmassa alakulmassa olevasta varsin pienestä nuolesta. Kuva 7.

Kuva 7. Taulukon kasvattaminen, Excel 2016 (Kimmo Virsu)
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2.1.3

Kenttien selosteet

Koska tässä uudessa kirjanpito järjestelmässä on tehty lisäyksiä vanhaan kirjanpitoon,
käyn tässä lyhyesti läpi mitä uusia tietoja kirjataan ylös.

Osoite

Kohteen osoite

Nimi

Henkilö, jolle päätöksessä on myönnetty
asunnonmuutostyöt

Puhelin

Puhelinnumero

Omainen /yhteyshenkilö

Omaisen tai yhteyshenkilön nimi

Omaisen / yhteyshenkilö puhelin

Puhelinnumero ja nimi

Päätös

Päätöksen numero, hyperlinkattu pdf tiedostoon

Työntekijät

Kenelle työt on annettu tehtäväksi

Työ annettu

Päivämäärä, jolloin on työ annettu tehtäväksi

Työntila

Värikoodi, joka kertoo, missä vaiheessa työ

Kuvat

Hyperlinkki kohteen kansioon, johon kohteen
kuvat on talletettu

Kommentti

Muistiinpanot, mikäli kohteessa on jotain
poikkeuksellista
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1.2

Tarkemmin uusista ja päivitetyistä kentistä

Alkuperäisen kirjanpidon on luonut Ulla-Maija Altonen, jossa kirjanpito sisällään
seuraavat asiat. Kohteen osoite, asukkaan nimi, päätös numero, asukkaan tai omaisen
puhelin numero, kuka tehnyt muutostyön ja mille laskulle kulut on ohjattu. (Altonen UM. 4.5.2017)
Käyn seuraavaksi läpi sellaisia otsikoita, joita on paranneltu tai jotka ovat kokonaan
uusia kirjanpitoon. Koska työn tarkoituksena oli päivittää kirjanpitoa, lisäsin
seuraavanlaiset kentät kirjanpitoon. Päätökset voi linkittää kyseiseen pdf-tiedostoon.
Työn tila joka kertoo o työ annettu, kesken vai valmis. Kuvat voidaan linkittää
kansioon, jossa kohteen työhön liittyvät kameralla otetut kuvat on talletettu.
Tarkoituksena on hieman avata, mikä kyseisillä kentillä on tarkoituksena. Nämä kentät
eroavat vanhasta järjestelmästä siten, että niitä ei joko ollut aiemmin käytössä tai ne
ovat uusia tietoja, joita lisätään kirjanpitoon.
Päätös-kenttää on kehitetty eteenpäin, koska Exelin hyperlinkin avulla on helppoa
tuoda päätös, joka tulee sähköisessä muodossa, kansioon ja kyseinen päätös linkittää
siihen kuuluvaan osoitteeseen ja henkilöön. Tällä mahdollistetaan nopea päätöksen
tarkastelu, joka muulloin vaatisi sähköpostin selaamisen tai mahdollisen päätöspaperin
etsimisen työpöydältä. Suosittelen muuttamaan päätöksen tiedoston nimen osoitteeksi,
tällöin linkittäminen helpottuu huomattavasti.
Kuvat kohteesta -kenttä avaa uuden mahdollisuuden tarkastella tehtyä työtä otettujen
kuvien perusteella. Hyperlinkillä on mahdollista mahdollista luoda excelin sisälle linkki,
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jolla pystytään luomaan suora polku johonkin tiettyyn tiedostoon, tai kansioon joka
aukeaa linkkiä painamalla. Tätä hyperlinkki ominaisuutta voidaan käyttään hyvin
kohteen ja tähän liittyvien tiedostojen yhdistämiseen.
Kuvien ottaminen ja tallettaminen asialliseen paikkaan on siinä mielessä oleellista, että
näin on mahdollista saada jälkikäteen kuvista selville tehdyt työt. Kuvien talteen otosta
on se hyöty, että kännyköiden hajotessa tai jäädessä pois käytöstä kuvat löytyvät joko
tietokoneen kovalevyltä tai vaihtoehtoisesti verkkopalvelimelta, jolla vastaavasti
vältetään tietokoneen hajoaminen.
Työntila-kenttä on yksinkertaisuudessaan työn seuraamiseen tarkoitettu kenttä, joka
värjätään tilanteen mukaan. Vaihtoehtoina suosittelisin käyttämään vihreää, keltaista ja
punaista. Vihreän värin tarkoittaa, että työ on suoritettu, keltainen tarkoittaa, että työ on
annettu tehtäväksi ja punainen, että työ odottaa tekijöitä. Kenttään on toki myös
mahdollista kirjoittaa.
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1.3

KEITTIÖN MUUTOS PYÖRÄTUOLIKÄYTTÖÖN
Ennen töiden aloittamista

Käsittelen tässä osiossa esimerkkitapauksena aikaisemmin tehtyä asunnonmuutostyötä,
jossa muutettiin olemassa oleva keittiö pyörätuoli käyttöön soveltuvaksi. (Heikki
Ruuska
Koska kyseessä on jokseenkin laaja työ, on tällaisessa työssä otettava monia asioita
huomioon. Tällaiset työt ovat yleensä aikaa vieviä ja työläitä sillä useimmissa
tapauksissa on asukas asumassa samoissa tiloissa. Näissä tilanteissa pitäisi pystyä
mahdollistamaan asukkaan asuminen tiloissa kun muutostyöt ovat työn alla.
Kohteen ollessa jokaiselle yksilöllinen on toimiva ratkaisu, että uusien kalusteiden
suunnittelija käy paikan päällä mittaamassa uudet kaapistot ja työtasot yhdessä
asukkaan kanssa. Tällöin saadaan entistä tarkemmat mitat selville ja myös asukas saa
mielikuvan siitä, millainen uudesta keittiöstä tulee, kun suunnittelija pääsee näyttämään
hahmotelman. Yleisiä ohjeita keittiön ja myös muihin asunnon muutostöihin on RTkortissa (Kuva 8), jossa käy ilmi esimerkiksi pyörätuolin tilantarve kääntymistilanteissa.
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Kuva 8. vaaditut kääntymistilat. (RT 09-10884, s. 14. 2006)

3.1.1

Huomioitavia asioita

Yleisimmät muutokset keittiöön liittyvissä töissä ovat tasojen ja kaapistojen tuominen
pyörätuolin käyttäjän ulottuville, mutta myös mahdolliset kanssa-asujat tulee ottaa
huomioon.
Tasojen tulee olla riittävän alhaalla, että esimerkiksi liesitason käyttö on mahdollista
ruuanlaitossa. Tiskipöydän ja keittotason alapuolinen osa olisi suositeltavaa pitää
avoimena tai sokkelitilan tulisi olla vähintään 200 mm korkea ellei jopa kokonaan
sokkeliton (Kuva 9. Tiskialtaan ja vesipisteen mahdollinen siirto tuo mukanaan putkien
siirron, jossa menee oma aikansa ja nekin vaativat oman tilansa.
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Kuva 9. Ulottuvuuden pyörätuolista. (RT 09-10884. 2016 s.15)
Ovien kätisyys on myös huomioitava, koska pyörätuoli voi itsestään olla oven
kääntöalueella, mikä estää tai hankaloittaa oven käyttöä. Alakaapeissa on suositeltavaa
käyttää ulosvedettäviä laatikoita paremman ulottuvuuden takia.
Koska keittiön muutostyöt voivat olla aikaa vievä projekti, on hyvä selvittää ajoissa
urakoitsijoiden kanssa, kuinka kauan kullakin kestää oman osuutensa tekemisessä, jotta
työ voidaan aikatauluttaa. Työn kestosta on suositeltavaa keskustella asukkaan kanssa,
että tämä pystyy varautumaan johonkin yksinkertaisempaan ratkaisuun työn ajaksi.

Esimerkkikohteen kuvat 10 – 11 on saatu Heikki Ruuskalta, Tampereen kaupungin
Puuteknisestä yksiköstä, jossa valmistetaan tällaisissa muutostöissä tarvittavat
kiintokalusteet.

16

KUVA 10. Ennen muutostöitä (Ruuska Heikki, 2015.)

Kuva 11. Muutostyöt valmiita. (Ruuska Heikki, 2016)
Kun ollaan tekemässä asunnon muutostöitä, on dokumentointi tärkeää. Työhön liittyvät
asiat kirjataan siis mahdollisimman hyvin ylös. Kirjanpitoon on tarkoitus liittää sellaisia
osioita, joita ei ole aikaisemmassa kirjanpidossa otettu säntillisesti ylös, esimerkiksi
työhön

liittyvien

valokuvien

talteen

ottaminen

nykyään

suotavaa,

mikäli
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tulevaisuudessa tulee epäselvyyksiä tai mahdollisesti erimielisyyksiä asukkaan luona
tehdyistä töistä. Koska kirjanpito tullaan etenkin kuvien osalta tallentamaan osoitteiden
mukaan, voidaan tässä käyttää hyödyksi luotua järjestelmää, jonne voidaan lisätä
kohteen liitteet samaan kansioon, josta ne on helppo löytää myöhemmin, mikäli nousee
tarve.
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OHJEET TÖILLE

1.4

Yleiset ohjeet

Koska asunnonmuutostyöt ovat erilaisia eri kohteissa, ei niihin ole entuudestaan
olemassa kunnollisia ohjeita. Tähän mennessä työt on tehty pohjautuen työntekijöiden
omaan kokemukseen ja tietotaitoon, joka on välitetty muille työntekijöille. Osaan töistä
on olemassa tuotekohtaiset asennusohjeet, joita käytetään töitä tehdessä.
Seuraavanlaiset työohjeet löytyvät Liitteet osiosta;




Tukikahvan asennus märkätilaan (kiviseinä), tukikahvan poisto
Kynnysluiska ruuvikiinnityksellä
Tukikahvan kiinnitys kipsilevyyn
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POHDINTA

Kirjanpidon ollessa pitkälti kynällä kirjattu ruutupaperille ja kansioon, uskoisin että
opinnäytteessä tehty Excel pohjainen taulukko tuo kirjanpidon nykypäivän tasolle.
Excelin ollessa joustavampi, voidaan nykyiset sähköiset päätökset ottaa talteen ja liittää
kohteeseen, jolloin jälkikäteen tarkastelu on helpompaa. Tällöin saadaan nopeasti
selville mitä töitä kohteessa on tehty, eikä tarvita lähteä puutteellisilla tiedoilla
kysymään esimerkiksi vammaispalvelun työntekijöiltä kysymään mitä kohteeseen on
annettu päätökseen. Esimerkiksi kaikki vuoden aikana tehdyt työt on samassa
taulukossa, pystytään vanhat tiedot tallettamaan verkkoasemalle, jolloin ei tarvitse
käydä vanhoja paperikansioita läpi.
Uskoisin että uudelle kirjanpidolle on käyttöä, tosin se tulee vaatimaan hieman
tuntemusta ja uskallusta Excelin käytössä.
Työohjeiden tekeminen oli omalla tavallaan haasteellista. Kuten jo aiemmin tekstissä
olen maininnut, yksien tiettyjen työohjeiden käyttö eri kohteissa ei välttämättä ole
mahdollista, materiaalien ja rakennuksen iän osalta, ei ole vain yhtä oikeaa ratkaisua
tehdä työ. Pyrin valitsemaan ohjeisiin sellaisia töitä, jotka olisivat yleisimmin tehtäviä ja
joihin kävisi jonkinlainen yleisohje. Omalla tavallaan tässä osuudessa olisi auttanut että
olisin itse ollut aiemmin tekemässä näitä töitä, näissä ohjeissa päädyin ottamaan
tilakeskuksen työntekijöiden ottamia kuvia ja kysymällä miten kyseiset työt on tähän
mennessä tehty.
Tänä päivänä on suotavaa että tehtäviin töihin löytyisi jonkinlaiset työohjeet, tällöin
vältytään tilanteilta joissa asukas saattaisi väittää että töitä ei ole tehty ohjeiden
mukaisesti. Mutta koska työohjeet asunnon muutostöihin voidaan rinnastaan
korjausrakentamiseen, ei kaikkia työtä ole välttämättä mahdollista tehdä kuin
uudisrakentamisessa.
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LIITTEET

Liite 1. Tukikahvan asennus märkätilaan (kiviseinä)
Tukikahvojen asentamisessa märkätilaan tulee huomioida, että näissä tapauksissa
tullaan aina puhkaisemaan rakenteessa oleva vesieristekerros. Seinän ollessa
kivirakenteinen

tullaan

kahvan

kiinnittämiseen

käyttämään

uppokantaista

haponkestävää ruuviankkuria (betoniruuvi). Käyn seuraavassa läpi vaiheittain mitä työ
pitää sisällään.





Tarkastetaan asukkaan kanssa tukikahvan paikka ja se, että asennuskorkeus on hyvä.
Merkataan kahvan ruuvireikien avulla paikat. Niihin porataan riittävän syvät reiät
ruuveille.
Kahvaa asennettaessa laitetaan porattuihin reikiin tiivistemassaa, jolla varmistetaan
vedenpitävyys, ja tämän jälkeen ruuvataan ruuvit miltei kokonaan kiinni.
Myös ruuvin kannan ja kahvan väliin on hyvä laittaa tiivistemassaa, jolla varmistetaan
vedenpitävyys, tämän jälkeen ruuvit voidaan kiristää loppuun asti.

Tukikahvaa poistettaessa
Koska kahvaa asennettaessa vedeneristys on rikottu ja tämän jälkeen paikattu massalla,
lähtee aiemmin laitettu massa osittain irti poratuista urista. Seuraavassa käyn läpi
työvaiheet.




Porataan vanhat tiivistemassat pois ja putsataan reiät.
Laitetaan uudet tiivistemassat reikiin, täytetään kokonaan massalla.
Laitetaan reikään peitetulppa ja varmistetaan, että tulppa tarttuu tiivistemassaan
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Liite 2. Kynnysluiska ruuvikiinnityksellä

Kynnys luiskia löytyy erilaisia joista useimmat ovat joko liima- tai tarrakiinnitteisiä.
Tässä ohjeessa käydään läpi ruuvikiinnitteiset luiskat.





Olemassa olevaan kynnykseen kiinnitetään ruuvit, joiden sijainnin määrittelevät
luiskassa olevien (Kuva 12) hahlot.
Ruuvin kannan tulee olla riittävän leveä, että luiska lukittuu paikoilleen eikä pääse
pujahtamaan pois luiskan hahlosta.
Ruuvit tulee ruuvata riittävän syvälle, että luiska ei pääse liikkumaan pyörätuolin
kulkiessa yli.
Ruuvien ollessa paikoillaan voidaan kynnysluiska laittaa paikoilleen siten, että ruuvit
pujahtavat kukin omaan hahloonsa kynnysluiskassa.

Kuva 12. Punaiset täplät merkitsevät kuvassa ruuvien paikkoja, ruuvien tulee osua
yhteen luiskan hahlojen kanssa. (Kimmo Virsu)
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Liite 3. Tukikahvan kiinnitys kipsilevyyn
Kipsilevyn ollessa kestävyydeltään suhteellisen huonoa siihen kohdistuvia voimia
vastaan tarvitaan mahdollisimman suurta kiinnitysalaa. Koska seinän avaaminen ja tästä
johtuvat

korjaustyöt

ovat

kohtuuttomia,

käytetään

kahvan

kiinnitykseen

ohutlevyankkureita tai seinätulppia, joista mainitsen esim. Toggler Alligatorit.
Esimerkiksi Alligatorin 8 mm AF8 kuormakestävyys yhdellä seinätulpalla on 39 kg,
kun sitä käytetään kipsilevyseinässä. Seuraavassa käydään läpi työvaiheet.




Ohutlevyankkureissa tulee ottaa huomioon, onko seinässä yksi vai kaksi levyä. Mikäli
valitaan väärin, liian lyhyt ankkuri ei pääse aukeamaan kunnolla, tai liian pitkä aukeaa
kokonaan, mutta se ei pääse kiristymään levyseinää vasten.
Seinätulpissa pituuden tulee olla riittävä, että ne yltävät kipsilevyn läpi ja pääsevät
levittäytymään, jolloin kiinnitysala leviää.

Kuva 13. Ohutlevyankkuri (Kimmo Virsu)

Kuva 14. Seinätulppa (Kimmo Virsu)
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