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1 JOHDANTO 

 

Tässä opinnäytetyössä suoritetaan infrapuolen saneeraus Maaningan virastotalolle, joka oli täysin 

alkuperäisessä kunnossaan maanrakentamisen osalta sekä keskitytään salaojien teknisen käyttöiän 

määrittämiseen sekä uusien salaojien kokonaiskustannuksiin suhteessa saavutettavaan käyttöikään. 

Tutkittiin salaojien kunto sekä tehtiin päätökset uusien salaojien, sadevesilinjojen, kosteuseristeiden 

sekä lämmöneristeiden toteuttamisesta.  

Menetelminä salaojien kuntokartoituksessa käytettiin salaojien huuhtelua sekä tasolaserilla kalte-

vuuksien tarkastelua. Havaittavissa oli puutteelliset kaltevuudet putkistoissa sekä puutteelliset huol-

totoimenpiteet.  

Tulokseksi saatiin Maaningan virastotalolle uudet salaojat, kosteuseristeet, sadevesilinjat sekä läm-

möneristykset. Kaikki kyseiset rakenteet on tehty käyttäen hyvän rakentamisen oppeja ja rakentami-

sen nykysäännöksiä.  

Olen työskennellyt maanrakentamisen parissa vuodesta 2012 saakka, joten maanrakentamiseen liit-

tyvä opinnäytetyö tuntui luontevalta omaan aihepiiriini. Opinnäytetyöni tilaajana oli Lapra Oy ja 

opinnäytetyössäni käyttämäni työmaa oli Kuopion Tilakeskuksen kohde. 
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2 YRITYS JA KOHDE 

 

2.1 Yritys esittely 

Lapra Oy on vuonna 1991 perustettu rakennusfirma. Henkilöstön koko on noin 25 henkilöä, joka 

koostuu eri osaajista, kuten maanrakennusmiehistä, kirvesmiehistä, maalareista, muurareista ja laat-

tamiehistä. Lapra Oy:n toiminta perustuu rakennusten elinkaariajatteluun. Yleisimmät kohteet ovat-

kin saneerauskohteita. (Lapra.fi) Merkittävimmät tilaajat ovat Kuopion kaupunki sekä Siilinjärven 

kunta.  

2.2 Kohde esittely 

Virastotalon suunnittelukilpailun voitti arkkitehti Huttunen työllään ”Puuhelmipeli” vuonna 1992. 

Maaningan virastotalo sijaitsee keskellä Maaningan kylää. Rakennus on jaettu kolmeen eri lohkoon, 

joita yhdistää sisäkatu. Neliöitä kohteessa on lähes neljätuhatta. Virastotaloa käyttää Maaningan 

seurakunta, kirjasto sekä kunnan lupa- ja asiointipalvelut. 

Rakennus tarjoaa monen muotoisia ulkoseiniä ja syvennyksiä, joiden vierustojen auki kaivaminen ja 

eristäminen toivat lisähaasteita. 

Maaningan virastotalo valmistui vuonna 1992 marraskuussa, joten salaojat alkoivat olemaan lähellä 

teknisen käyttöikänsä loppua. 

Päärakennuttajana toimi YIT-yhtymä Oy. Kustannusarvio virastotalolle oli 24,6 miljoonaa markkaa. 

Paikkakuntalaiset nimittivät virastotaloa pula-ajan navetaksi, koska rakennus maksoi todella paljon 

kunnalle juuri ennen laman alkua. (Pekkarinen 2014) 

 

 

 

 

2.3 Työryhmä 

Työryhmä, jolla saneeraus oli määrä suorittaa, koostui lapiomiehestä ja kaivinkoneenkuljettajasta. 

Toimin itse lapiomiehenä ja työtehtäviini kuului maanrakennustöiden lisäksi materiaalientilaus työ-

maalle ja asiakkaiden tiedottaminen rakentamisen eri vaiheista, jotka saattoivat vaikuttaa heidän 

toimintaansa kohteessa. Suunnitelmien muutoksista informoi yrityksen toimitusjohtaja Kari Lappalai-

nen. Suunnitelmista vastasi Kuopion tilakeskuksen suunnittelijat.  
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2.4 Kalusto 

Kalusto, jolla saneerausta lähdimme suorittamaan, koostui 2,3 tonnia painavasta kaivinkoneesta, 23 

tonnia paivavasta telakoneesta sekä samanpainoisesta pyöräalustaisesta kaivinkoneesta. Kuvassa 1 

on maantiivistykseen käytetty WackerNeusonin 250 kilogrammaa painava maantiivistin. Putkien sekä 

kiveyksien asennuksessa oli käytössä Topconin tasolaseri.  

  

Kuva 1 Täyttötöissä käytetty maantiivistin (Sormunen 2020) 
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3 KUNTOKARTOITUS 

3.1 Salaojien käyttöiän määritys 

Tekninen käyttöikä tarkoittaa käyttöönoton jälkeistä aikaa, jona rakenteen, rakennusosan, järjestel-

män tai laitteen tekniset toimivuusvaatimukset täyttyvät. Kun tekninen käyttöikä on kulunut um-

peen, rakenne, rakennusosa, järjestelmä tai laite on tarkoituksenmukaista korvata uudella. Tekninen 

käyttöikä perustuu käytössä oleviin tietoihin ja kokemukseen rakenteen, rakenneosan, järjestelmän 

tai laitteen kestävyydestä ja on yleistävä. (RT18-10922) 

Kuvassa 2. on rakennusten teknisten käyttöikien ja kunnossapitojaksojen taulukko, jota tulkitsemalla 

voimme määrittää Maaningan virastotalon salaojien teknisen käyttöiän. Virastotalo on rakennettu 

vuonna 1992, pääasiallisesti matalaperustus ja maaperä on hiekkaa sekä soraa. Salaojajärjestelmän 

rasitusluokka on 3, eli kevyt, jolloin salaojajärjestelmän keskimääräiseksi käyttöiäksi taulukon mu-

kaan saadaan 50 vuotta. Huomioitavaa on, että salaojajärjestelmän huoltotoimenpiteitä ei olla tehty, 

koska kaivojen kannet ovat maan alla. Tämä puolestaan vähentää salaojajärjestelmän käyttöikää 

noin 25 % eli tässä tapauksessa 12,5 vuotta.  

50 vuotta, josta vähennetään 12,5 vuotta, saadaan jäljelle 37,5 vuotta. Virastotalo on saneerauksen 

alkamisvaiheessa vuonna 2019 27-vuotias. Eli karkeasti salaojilla olisi ollut vielä 10,5 vuotta elinai-

kaa, ennen kuin se olisi ollut teknisen käyttöikänsä lopussa. Kohteessa tulee ottaa huomioon se, että 

salaojat olivat huonosti toteutetut, eivätkä ne toimineet kuten niiden olisi tarkoitus. Kaiken lisäksi 

virastotalolle oli annettu rahoitusbudjetti tehdä uudet salaojat juuri sopivasti ennen kuin tekninen 

käyttöikä olisi lopussa. Mielestäni tilaaja teki oikean ratkaisun ja halusi uudet salaojat. 

Taulukon mukaan virastotalon salaojajärjestelmä tulisi tarkastaa silmämääräisesti kahden vuoden 

välein ja huuhdella sekä tyhjentää lietepesät viiden vuoden välein. Nyt uuden salaojajärjestelmän 

myötä se on mahdollista, koska kaikissa kaivoissa on teleskooppiputkella varustetut valurautakannet 

ja kaivot ovat selvästi havaittavissa kohteessa. 

 

 

 

Kuva 2 Tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot (RT18-10922, 2008) 
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3.2 Salaojien etsintä ja huuhtelu 

Työt kohteessa alkoivat toukokuun alkupuolella 2019, jolloin ensimmäisenä tehtävä oli huuhdella ja 

etsiä salaojat virastotalon ympäriltä. Salaojat olisi hyvä tarkastaa ja huuhdella kerran vuodessa, 

mutta virastotalon salaojakaivojen sijainnista ei ollut edes tietoa paikallisilla huoltofirman miehillä, 

joiden toimenkuvaan kuuluisi kyseisen salaojajärjestelmän tarkastus ja huolto. Eli todellisuudessa 

salaojat ovat olleet ilman tarkastusta ja huuhtelua vuodesta 1992. Tämän takia salaojaputket olivat 

liettyneet ja täynnä hiekkaa, jolloin niistä ei ole hyötyä rakennuksen kuivattamisessa. 

Salaojakaivot löytyivät rakennuksen nurkista helposti, koska ne olivat 600-millisiä kaivonrenkaita. 

Haasteeksi ilmeni rakennuksen pitkien seinä sivujen välillä olevien välikaivojen löytäminen, koska 

kannet olivat maan alla. Ensin koetimme löytää kaivon kansia pelkästään lapion avulla, mutta lopulta 

haimme konevuokraamosta metallinpaljastimen vuokralle nopeuttaaksemme etsintää. Metallinpaljas-

tin auttoi löytämään loput kaivon kannet, vaikkakin sen käyttö aiheutti lisätöitä, koska varmuutta 

kaivon kannesta ei saatu ilman kaivamista. Metallinpaljastimella löysimme paljon rakennusjätettä, 

kuten harjateräksen pätkiä ja nauloja. 

Salaojien huuhtelu tapahtui käyttäen puutarhaletkuja, välimatkat vesipostin ja salaojakaivojen välillä 

olivat paikoitellen pitkä, joten käytössä oli parhaimmillaan 125-metriä puutarhaletkua. Salaojia huuh-

dellessa huomasimme putkistojen olevan todella tukkoisia, niissä olevan maaperän ja lietteen takia. 

Lisäksi ne olivat liian kaukana seinistä ja putkistojen kaadot olivat olemattomia, joten saimme tilaa-

jalta käskyn uusia salaojat.  

Lisäksi salaojajärjestelmän alhaisin kaivo, johon kaikki salaojat laskivat omasi väärin asennetun pa-

dotusventtiilin. Padotusventtiilin tehtävä on estää veden virtaaminen haluttuun suuntaan ja tässä 

tapauksessa se oli asennettu väärinpäin, eli käytännössä purkupuolelta vesi pääsi takaisin kaivoon ja 

salaojajärjestelmään. Tämän lisäksi kaivon purku oli liian alhaalla suhteessa purkavaan putkeen, jo-

ten vesi ei päässyt kaivosta purkautumaan pois, ennen kuin vesi oli riittävän korkealla kaivossa. Näi-

den seikkojen takia voidaan todeta salaojien toimimattomuus kohteessa. 
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3.3 Sadevesilinjojen kuntokartoitus 

Maaningan virastotalon sadevesilinjat olivat huonosti toteutettu. Rännikaivot olivat parhaimmillaan 

metrin sivussa syöksytorvesta ja sadevesilinjaston purkuputket sukelsivat rakennuksen alle. Mystee-

riksi jäi, kuinka kyseiset rakennusvirheet ovat voineet jäädä huomiotta ja niitä ei ole korjautettu. Ku-

vassa 3. on hyvä esimerkki virastotalon huonoista sadevesikaivoista. Rännikaivoista ohi roiskunut 

vesi oli tummentanut julkisivun betonin ja kasvattanut runsaan sammaleen pintaan lähes joka kai-

von seinustalla. Tämä seikka on yksi huonoista salaojista kertova. Monet puuverhouksen osat olivat 

lahonneet ohi syöksyneestä vedestä. Koko Maaningan virastotalon rännikaivot sekä sadevesilinjat oli 

määrä toteuttaa uusiksi. 

 

 

  

Kuva 3 Seinän sammal- ja kosteusvauriot (Sormunen 2019) 
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3.4 Kosteuseristeen kunto 

Virastotalo on rakennettu kolmeen kerrokseen ja ainoastaan kellarikerroksen seinissä oli käytetty 

bitumia siveltynä kosteuseristeenä. Ohut sivelty kerros bitumia on heikko kosteuseriste ja sen heik-

kouden huomasi reikiä poratessa. Betoni oli vettynyttä. Muuten koko rakennuksen sokkelit sekä an-

turat olivat ilman minkäänlaista kosteuseristettä. 

 

 

 

 

 

3.5 Pintamaiden muotoilu ja hulevedet 

Pintamaiden kallistukset olivat virastotalossa paikoitellen seinään päin tai kallistukset olivat riittämät-

tömät, eli käytännössä hulevedet pääsivät kastelemaan rakennuksen seinustan ja pitämään seinien 

varret kosteina. Takapihalla ei ollut lainkaan kerääviä hulevesiä kerääviä kaivoja tai ojia, joten hule-

vedet muodostivat lammikoita ympäri takapihaa. Pihojen muotoilut oli määrä tehdä uusiksi, lisätä 

muutamia hulevesiä kerääviä kaivoja sekä poistaa takapihan puolelta kulkeva soratie kokonaan ja 

korvata se nurmikolla. 

 

 

 

 

 

 

3.6 Lämmöneriste 

Lämmöneristeet etsittiin kuorimalla pintamaat pois kaivinkoneella. Teimme useamman koekupan 

ympäri rakennusta, jotta hahmotimme kokonaiskuvan käytetystä lämmöneristeestä sekä sen kun-

nosta. Virastotalon seinän varret oli eristetty 70 mm paksulla Finnfoamilla, mutta kyseiset eristeet 

olivat pahoin vettyneet ajan saatossa, joten tilaaja halusi uudet eristeet vanhojen tilalle. Finnfoamin 

lisäksi kohteessa oli käytetty styrox-levyjä lämmöneristeenä, jonka päälle oli aseteltu muovikaistale. 

Kyseiset lämmöneristeet olivat myös aivan läpimärkiä ja vaikeasti pelastettavissa, joten nekin jou-

duttiin keräämään jätelavalle. Lämmöneristeet oli asennettu tarpeeksi leveälle ja riittävällä kaadolla 

seinästä poispäin.  
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4 SANEERAUKSEN TOTEUTUS 

4.1 Sadevesilinja ja salaojat 

Saneeraus oli määrä tehdä kahdessa osassa, koska rahoitus ja aika olivat ensin vähissä. Ensimmäi-

senä oli määrä tehdä niin kutsuttu etupihan puoli, koska se oli enemmän käytössä oleva puoli, joten 

sen alta pois saaminen oli loogista. 

 

Maaningan virastotalon saneeraus aloitettiin pääkäynnin oven vierestä, johon oli määrä sijoittaa sa-

laojakaivon korkein kaivo, sekä korkein rännikaivo. Suunnitelmissa oli ideana jakaa virastotalo kah-

teen osaan salaojien ja sadevesilinjojen osalta, jotta saisimme kaivuukoron pidettyä mahdollisimman 

pienenä, eikä järjestelmä ei kuormittuisi liikaa kahdella erillisellä putkistolla. Koko virastotalon pää-

käynnin edustalle on tehty pihakiveys, jota jouduimme purkamaan seinien varsilta kahden metrin 

etäisyydeltä, jotta mahduimme kaivamaan putkiarinat sekä eristämään seinälinjat tarvittavaan levey-

teen. Puhdistimme pihakivet teräsharjalla ja asettelimme ne kuormalavoille pinoihin, jotta uudelleen 

asennus onnistuisi nopeammin. Kuvassa 4. on kiveyksen pohjatyöt tehtynä. Kiveystenpohjat teimme 

itse käyttäen tasolaseria, 20 mm paksuja rautaputkia ja asennushiekkaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4 Kiveyspohja ja uusi kiveys (Sormunen 2019) 



        

14 (36) 

Sadevesilinja ja salaojaputkisto sijoitettiin samalle putkiarinalle vierekkäin ja patolevy asennettiin 

listoineen puhdistetuille seinille. Patolevyn asennus tapahtuu siten, että iskuporakoneella tehdään 

reikä patolevyn yläreunasta sokkeliin. Reikään laitetaan lyöntiniitti patolevyn läpi ja niitti lyödään va-

saralla pohjaan. Niitti laajenee ja patolevy kiinnittyy asennettavaan pintaan. Levyn yläpuolelle asen-

netaan lista samalla periaatteella kuin patolevy, jotta patolevyn ja sokkelin väliin ei pääse vesi tai 

maa-aines. 

Putkikaivannon, jossa työskennellään, tulee olla vähintään metrin leveä. (RT 14-11005.) Nyrkkisään-

tönä käytimme työturvallisuuden parantamiseksi kaivannon ollessa yli metrin syvä, kaivannon reuno-

jen luiskaamista vähintään 45-asteen kulmaan.  

Salaojaputkien vähimmäiskoko on DN 100 ja sisähalkaisijan tulee olla vähintään 90 mm. Salaojaput-

kien tulee olla kerrosrakenteisia ja materiaaliltaan PE- tai PP-putkia. Standardin SFS 5675:n tulee 

täyttyä. (RT 81-11000) Käytimme saneerauksessa Rotomonin 6 metriä pitkiä, 110 mm halkaisijal-

taan olevia, rei´itettyjä sileäpintaisia putkia.  

Salaojakaivon nimellishalkaisija vähintään 315 mm ja lietepesän korkeus tulee olla 200 mm. Tarkas-

tusputken nimellishalkaisija 200 mm. Käytimme kohteessa Rotomonin salaojakaivoja, nimellishalkai-

sija kaivoilla oli 315 mm ja lietepesien korkeus 250 mm sekä tarkastusputkien paksuus 200 mm ja 

valurautaiset kannet. (RT 81-11000) 

Salaojaputken tulee olla anturan alapuolella, jotta kuivatusominaisuudet toimivat oikein. Salaojien 

vähimmäispeitesyvyys on 600-1000 mm. Kohteessamme anturan alapinta olikin noin 800 mm maan-

pinnan alapuolella suurimmaksi osaksi. 

Pohjois-Savon alueella salaojien peitesyvyys roudan takia on metri. Käytimme saneerauksessa eris-

tettä seinän vierustoilla, joten salaoja hyötyi samasta eristeestä eikä salaojan syvyyttä ollut tarvetta 

mitata. 

Alapohjien alapuolisten salaojien vähimmäiskaltevuus on 1,0 %, mutta ehdoton minimi on 0,8 % 

poikkeustapauksissa. Teimme salaojat käyttäen 1,2 % kaatoa tasolaserissa, jotta kaltevuus ei vahin-

gossakaan tulisi alle 1,0 %:n. 

Käytössämme oli saneerauksen alkuvaiheessa 2,3 tonnia painava kumitelainen kaivinkone, koska 

sillä onnistuimme kaivamaan riittävän syvälle ja se ei tuottanut tuhoa nurmialueille samalla tavalla 

kuin suurempi kaivinkone. Kuvassa 5. on nähtävissä kyseinen pieni kaivinkone sekä kaivanto ja suo-

jaus. Pienen kokonsa ansiosta oli myös turvallisempaa kaivaa kyseisellä kaivinkoneella lähellä jalka-

käytävää. Myös kaapeleiden katkaiseminen kyseisellä kaivinkoneella on huomattavasti hankalampaa, 

joka pienentää kuluja työnantajalta, eikä vaikuta työmaan aikatauluun, mikäli kaapeli katkeaisi kai-

vutöissä. Kadun varressa työskennellessämme käytimme kaivannon ympärillä huomiotolppia ja huo-

mionarua.  
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Kuva 5 Kadun varsi ja kaivannon suojaus (Sormunen 2019) 

Maaperä virastotalon ympärillä oli pääosin hiekkaa, joten se oli helposti kaivettavaa eikä isompia ki-

viä juurikaan löytynyt. Hiekkaisesta maaperästä on ollut hyötyä, koska hulevedet sekä ohi valuvat 

sadevedet imeytyvät maaperään, eivätkä olleet jääneet heti anturan alle seisomaan. Tämä seikka oli 

varmasti auttanut virastotaloa pysymään paremmassa kunnossa ja pidentänyt korjaustarpeen aikaa. 

Salaojien ympärille on määrä laittaa sepeliä, joka toimii kapillaarikatkona. Kuvassa 6. salaojaputki on 

peitettynä sepelillä. Minimi paksuus kapillaarikatkolle on 200 millimetriä, mutta laitoimme jo alusta 

alkaen 300 millimetriä. (RT 14-11005.) Mitä syvemmälle ja pidemmälle salaojia teimme, sitä enem-

män sepeliä tuli putken ympärille. 
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Kuva 6 Kapillaarikatko ja salaojat (Sormunen 2020) 

 

 

 

 

 

 

 



        

17 (36) 

Salaojalinjan viimeinen kaivo paljastui salaojia huuhdellessa ongelmaksi, koska purku ei toiminut 

oikein kaivon osalta. Tähän keksimme ratkaisuksi asentaa kaivon pohjalle uppopumpun, joka pump-

paa veden kaivosta pois veden ollessa tarpeeksi korkealla. Uppopumpulle ja hälyttimelle vaadittava-

virta saatiin virastotalon läntisen puolen kellarikerroksen kautta vetämällä kaapelia samalla, kun kai-

voimme salaojat viimeiselle kaivolle. Viimeiseltä sadevesikaivolta liityimme vieressä sijaitsevaan kun-

nan sadevesiverkostoon. Sakkapesä viimeisessä salaojakaivossa oli 70 cm korkea ja 80 cm leveä, 

joka täyttyi kerran tunnissa. Sakkapesän tilavuus on siis hieman yli 500 litraa. Eli tästä voimme pää-

tellä virastotalon alla olleen runsaasti vettä. 

Pumppaamossa käytetään automaattisesti käynnistyvää uppopumppua. Pumppaamo tulee varustaa 

ylärajahälyttimellä, joka suorittaa hälytyksen kiinteistön hälytyskeskuksen kautta, mikäli vedenpinta 

nousee kaivossa liian korkealle. (RT 81-11000) Pumppu pumppasi veden sakkapesälliseen kaivoon, 

josta se jatkoi matkaansa kunnan sadevesilinjaan. 
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4.2 Takapihan hulevedet sekä sadevesilinja 

Takapihalle tuli tehdä hulevesien poistoon sadevesijärjestelmä. Saimme suunnitelmat tilaajan puo-

lelta, jotka olivat mielestäni hyvät pienillä muutoksilla. Teimme sen verran muutoksia, että lisäsimme 

muutaman keräävän kaivon lisää ja muutimme suunnitelmissa olevien kaivojen paikkaa paremmiksi 

ympäristön muotojen mukaisesti, jotta kaivot toimivat tulevissa paikoissaan. Kaivot tulivat neljä met-

riä seinistä ulospäin, jotta yleisilme olisi parempi, saavutettaisiin tarvittava kaato seinistä ulospäin 

sekä hulevesien keräys onnistuu paremmin maaston muotojen takia.  

Takapihan sadevesilinja oli pituudeltaan noin 65 metriä, joka koostui runkolinjasta ja keräävistä kai-

voista sekä tarkastuskaivoista. Katolta tulevien syöksytorvien alle asensimme keräävät suppilot kai-

vojen sijaan, koska ne ovat edullisemmat toteuttaa ja nopeampi asentaa verraten rännikaivoihin. 

Putket olivat paksuudeltaan 110, 160 ja 200 millimetriä paksuja. Kuvassa 7. on sadevesilinjojen lii-

toskohta, jossa yhdistyvät kaksi eri putkilinjaa. Putken paksuus määräytyy siinä juoksevan veden 

virtauksen mukaan, joten yläpäässä linjaa olivat kapeammat putket ja loppupäässä paksummat put-

ket. Sadevesiputken liitokset vaativat O-tiivisterenkaan, jotta liitos ei vuoda ja putki ei pääse irtoa-

maan liitoksestaan. Putken asennuksessa käytetään silikoniliukuainetta, jotta putki saadaan helposti 

paikoilleen. Lisäksi olisi hyvä tehdä merkki putken selkään, jotta putkien asennuksessa on helposti 

havaittavissa kuinka paljon putki voi mennä liitoskohtaan. Lisäksi nähdään täyttötöissä mahdolliset 

liitosten irtoamiset helpommin. Putken työntämiseen paikoilleen käytän itse lapion kärkeä, jotta saan 

vipuvoimaa eikä putki myöskään vahingoitu. 
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Kuva 7 Sadevesilinja liitos (Sormunen 2020) 

Takapihan sadevesilinjoja kaivaessa meidän tuli varoa useaa valokuitukaapelia, muutamaa puhelin-

kaapelia, yhtä virastotalon syöttökaapelia sekä useampaa valopylvään kaapelia. Onnistuimme katkai-

semaan ainoastaan yhden valopylvään kaapelin, koska sitä ei ollut merkattu asennusvaiheessa kaa-

pelinauhalla eikä suojattu kaapeliputkella. Kuvassa 8. on katkennut valokaapeli, josta voidaan ha-

vainnoida kyseessä olevan todella ohut ja huomaamaton kaapeli kaivinkoneelle. 
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Kuva 8 Poikki katkennut valokaapeli (Sormunen 2020) 
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Takapihan maaperä muuttui saveksi kaivantolinjan loppupuolella, kuten näkyy kuvissa 9. ja 10. 

 

Kuva 9 Maaperä muuttui saveksi (Sormunen 2020) 

 

Putkilinjaa oli kaivettavana enää 12-metriä. Savi oli todella märkää ja se hieman pääsi häiriintymään 

kaivuutöistä, joten jouduimme kaivamaan saven pois ja tekemään murskearinan putkelle. Kuvassa 
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10. näkyy liiallinen vesi kaivannon pohjalla sekä häiriintynyt savi. Veden pois saamiseksi kaivannosta 

käytimme uppopumppua ja pumppasimme vedet liityttävään kaivoon, joka on kuvassa 10. 

 

Kuva 10 Sadevesilinjan viimeinen osuus ja savi maa (Sormunen 2020) 

Kaivon, johon liityimme, teimme rei`än reikäporalla ja asensimme siihen jälkiliitäntäsatulan, jotta 

saimme 200-putken liitettyä kaivon kylkeen. Jälkiliitäntäsatulan taakse laitoimme liimatiivistemassaa, 

jotta liitoksesta tulisi tiivis. Sadevesilinja tuli hieman yli prosentin kaadolla alusta saakka loppuun ja 

koe testasimme linjan toimivuuden useaan otteeseen kaatamalla vettä sangolla putkistoon. Vesi tuli 

joka kerralla putken päästä pois.  
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Kuva 11 Sadevesilinjan viimeinen osuus ja eristys koteloimalla (Sormunen 2020) 

Kaivoimme linjastoa yleensä noin 7 metrin pätkissä, koska putki oli 6-metrinen ja putkikaivanto tuli 

eristää ja täyttää heti takaisin, koska kaivinkoneen puomin pituus on rajallinen ja toiseksi ei tarvin-

nut jättää kaivantoa auki.  

 Aikaa sadevesilinjan tekemiseen meillä meni työviikko. 
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4.3 Sisäpihan teko ja läntinen kadun varsi 

Virastotalon läntisellä puolella sijaitsee kirjaston ja muiden virastotalon käyttäjien välissä oleva sisä-

piha, joka sai pintaansa 6/16 mm singelin. Kuvassa 12. on näkymä sisäpihasta, sisäpiha eristettiin 

lämmöneristeillä ja suodatinkangas asennettiin ennen singelin laittoa, jotta singeli ei sekoittuisi alla 

olevan hiekan kanssa sekaisin. Kuvassa 13. kaivinkone levittää singeliä tasaisin kerroksin piha-alu-

eelle. 

 

Kuva 12 Sisäpihan suodatinkangas ja näkymä ennen singeliä (Sormunen 2020) 
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Kuva 13 Singelin levitys kaivinkoneella (Sormunen 2020) 
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Kuva 14 6/16 mm singeli (Sormunen 2020) 

 

 

 

Samalla läntisellä seinustalla teimme nurmikot jo vuonna 2019, mutta ongelmaksi osoittautui kadun 

toiselle puolelle S-marketin luo liikennöivä raskaskalusto, joka ajoi nurmikkojemme yli toistamiseen. 

Kuvassa 15. on havaittavissa tuhojen laajuus. Lisäksi vuoden 2020 talvi ja tienhoitokalusto onnistui-

vat linkoamaan kaikki kivet tieltä nurmikoille. Tästä syystä nurmi ei kasvanut, koska nurmella oli liian 

paksu kerros kiviä. Korjasimme ja haravoimme kadun varren nurmikot saneerauksen aikana yh-

teensä seitsemän kertaa ja lopullinen työnjälki on kuvassa 16. 
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Kuva 15 Raskaanliikenteen aiheuttamat vahingot (Sormunen 2020) 
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Kuva 16 Kadun varren korjatut nurmikot (Sormunen 2020) 

 

 

 

 



        

29 (36) 

 

4.4 Pintamaiden muotoilut 

Pintamaiden muotoilut tapahtuivat siten, että käytimme talon seinänvarsilta kaivettua parempi laa-

tuista perusmaata pohjaprofiilin tekoon. Kallistukset seinän vierustoilta teimme säännöllä 5 cm/metri 

ja keräävät kaivot olivat neljän metrin päässä seinistä.  Teimme takapihalle niskaojan, jotta yläpihan 

puolelta tulevat vedet päätyvät kerääviin kaivoihin. Takapihan pinta-ala on karkeasti noin kaksitu-

hatta neliömetriä. Kuvassa 17. on takapihan profilointi valmiina multatöiden aloitukseen. 

 

Kuva 17 Takapihan profilointi ennen multatöiden aloitusta (Sormunen 2020) 

 

 

 

Kun pohjan profiloinnit näyttivät hyviltä ja olimme tehneet niskaojat, tilasimme multaa Siilinjärveltä 

Halosen Jannelta. Meille sattui ikävästi sadetta juuri mullan levityksen ajanjaksolle, joten koetimme 
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parhaamme mukaan katsoa säätä ja tehdä multatyöt ripeästi. Mullan levitys kovalla sateella on vai-

keaa ja turhaa työtä, koska sade kastelee mullan liian liejuksi, jolloin se takertuu kauhaan ja ikään 

kuin häiriintyy. Kuvassa 18. kaivinkone on aloittanut mullan levityksen. Mikäli multa on liian liejuista, 

kestää kauan, jotta se kuivuu ja palautuu normaaliksi. Multaa oli määrä laittaa noin 10 cm paksuker-

ros. Kaivinkoneen leviteltyä mullan, se tulee haravoida auki ihan perinteisellä rautaharavalla, jonka 

jälkeen multaan kylvetään nurmikon siemen, apulanta sekä kalkki. Halosen multa vaatii erillisen apu-

lannoitteen ja kalkin, jotta nurmi lähtee kasvamaan. Kun multa on siemennetty ja lannoitettu, se 

haravoidaan uudelleen ristiin, jotta siemenet ja apulannoitteet saadaan mullan kanssa sekaisin. Tä-

män jälkeen nurmi jyrätään nurmijyrällä, jotta mullan pinta painuu ja siemenet ovat varmasti mul-

lassa. Meillä käytössä oli omatekoinen nurmijyrä, joka oli puoli metriä leveä ja painoi noin 50 kilo-

grammaa. 

 

Kuva 18 Mullan levitys kaivinkoneella (Sormunen 2020) 
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Kuva 19 on otettu kaksi viikkoa nurmikoiden teon jälkeen, kun työmaa oli tehty meidän osaltamme 

valmiiksi. Nurmikko oli lähtenyt kiitettävästi kasvamaan ja olin tyytyväinen lopputulokseen. 

 

Kuva 19 Valmis nurmikko kaksi viikkoa kylvämisen jälkeen (Sormunen 2020) 
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5 TULOKSIA JA RATKAISUJA 

5.1 Käyttöiän tarkastelu ja kustannusarvio salaojista kohteessa 

Salaojien tekninen käyttöikä palasi saneerauksen myötä 50-vuoteen, mikäli huoltotoimenpiteet tul-

laan tekemään sovitusti. 50-vuoden sisään virastotalon muut osa-alueet, kuten julkisivu tulee kor-

jaustarpeeseen, ennen kuin salaojille tulisi taas tehdä mitään korjauksia. Seuraavan kerran salaojien 

teknisen käyttöiän ollessa lopussa elämme vuotta 2070. 

Tein kustannusarvion salaojien osuudesta saneerauksen loppuhinnasta. Tämä käsittää salaojituksen, 

patolevytyksen, salaojakaivot, salaojaputket, perusvesikaivot, sepelit ja lämmöneristeet. Tein kaikki 

laskutoimitukset Microsoft Excel ohjelmaan. Haluan kertoa, että tämä kustannusarvio on vain suun-

taa antava, eikä ole täten validi. Käytin materiaalikustannuksia laskiessa K-raudan verkkokaupan 

hintoja, koska tilasimme suurimman osan materiaaleista Siilinjärven K-raudasta. Lisäksi hinnat ovat 

yläkanttiin, koska Lapra Oy saa rakennustarvikkeet halvemmalla, kuin yksityishenkilöt.  

Materiaalikustannukset olivat laskelmieni mukaan arvolisäverollisena (24 %): 22 646,45 euroa ja 

arvolisäveron ollessa 0 %: 17 211,302 euroa. 

Työkustannuksien osuus karkeasti salaojien osalta oli 34 700 euroa, joka kattaa kaivinkoneen ja la-

piomiehen kustannukset koko salaojituksen osalta. 

Kokonaiskustannukset saneeraukselle olisivat siis 51 911,302 euroa. 

Neliöitä virastotalossa on noin 4000, joten salaojien saneerauksen neliöhinta olisi 12,97 euroa/m2. 

50 vuodelle hintaa jäisi tuolloin 1038,23 euroa per tekninen käyttöikävuosi. 

Mielestäni neliöhinta on todella kohtuullinen, koska rakennus on todellakin suuri. Mikäli virastotaloa 

ei ole tarkoitus purkaa tai jättää kylmilleen lähivuosina, on mielestäni saneeraus ollut tarkoitukselli-

nen ja halvempi investointi, kuin uuden vastaavan virastotalon rakentaminen. 
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5.2 Yhteenveto 

Tämä opinnäytetyö käsittelee Maaningan virastotalon infrapuolen saneerausta. Virastotalon salaojat, 

sadevesilinjat, kosteuseriste, lämmöneriste, ja pintamaiden muotoilut sekä nurmikot päivitettiin tälle 

vuosikymmenelle. Saneeraus tapahtui kahdessa osassa vuosina 2019 ja 2020. Työt tehtiin pienissä 

ryhmissä yleensä kahdella miehellä. Saneeraus olisi valmistunut huomattavasti nopeammin useam-

malla työryhmällä ja siten olisi voitu tehdä koko saneeraus jo pelkästään vuonna 2019 kesän aikana. 

Tilakeskuksen budjetti ylittyi jo vuodelta 2019, joten saneeraus jatkui rahoitus syistä vuodelle 2020. 

Ennen saneerausta suurin osa puutteellisista rakenteista oli jo huomattavissa kohteessa, kuten ränni-

kaivojen huono toteutus ja pintamaiden riittämätön muotoilu. Lisäksi kiinteistönhuollon tehtävät olivat 

suoritettu vähän miten epäjohdonmukaisesti. 

Salaojien tekninen käyttöikä saavutti 50 vuotta lisäaikaa, mikäli suositeltavat huoltotoimenpiteet tul-

laan tekemään oikein. Seuraavan kerran salaojien tekninen käyttöikä tulee loppuun vuonna 2070. 

Saneeraukselle tuli laskelmieni mukaan karkeasti hintaa 51 911,302 euroa, joka tekee virastotalon 

käyttöneliöitä kohden 12,97 euroa. Vuositasolla hintaa per tekninen käyttöikävuosi olisi 1038,23 eu-

roa. Mielestäni investointi oli kannattava ja kyseinen summa on pieni suhteessa saavutettavaan hyö-

tyyn. 

Erinäisiä ongelmia ilmeni saneerausta tehdessä, joka on normaalia korjausrakentamisen osalla. On-

gelmana saneerauksen aloituksessa meillä oli löytää salaojakaivot, ongelma ratkesi vuokraamalla 

metallipaljastin ja kaivamalla sen avustuksella. 

Alimpien salaojakaivojen purku oli mahdotonta, koska purkuputki oli väärään suuntaan viettävä. Li-

säksi uuden kaivon asentaminen olisi ollut kallis ja turha investointi, koska vanha kaivo oli edelleen 

hyvässä kunnossa. Ratkaisuksi asennettiin molempiin kaivoihin uppopumput, jotka käynnistyivät au-

tomaattisesti veden noustessa riittävän korkealle. Molemmat uppopumput olivat varustettu hälytti-

mellä, joka ilmoittaa keskukseen vian ilmaantuessa pumpun käyttöhäiriöstä. 

Jatkuva S-marketille liikennöivä raskaankalusto aiheutti tuhoja nurmikoille ja se tuotti lisätöitä. Tämä 

ongelma ratkesi itsestään, koska uusi S-market rakennettiin Maaningalle samaan aikaan kuin 

teimme tätä saneerausta, joten raskaskalusto ei enää liikennöinyt kyseisillä alueilla. 

Sadevesilinjaa kaivettaessa takapihalla löytyvä maaperän savi sekä suuri määrä vettä putkikaivan-

nossa toivat lisähaasteita. Ratkaisimme ongelman käyttämällä kaivannossa uppopumppua veden 

pois pumppaukseen ja kaivamalla hieman syvempään poistaen saven. Saven päälle asensimme suo-

datinkankaan ja 0/32 mm murskeen arinaksi putkilinjalle. Näin saimme maaperän hallintaan. 

Salaojien purun toimimattomuudesta johtuva vesimäärä rakennuksen alla oli huomattava. Kun sala-

ojat valmistuivat, uppopumput käynnistyivät useamman kerran tunnin aikana pumppaamaan vettä 

pois kaivosta ja tätä jatkui noin kaksi viikkoa. Tästä voimme päätellä rakennuksen alla olleen todella 

paljon vettä. 
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Maaningan kirkko sijaitsee virastotalon tien toisella puolella ja seurakuntasali oli varattu omaisten 

pitämiin muistotilaisuuksiin. Työvaiheiden sijoittuessa seurakuntatalon seinustalle tai työvaiheen ol-

lessa äänekäs, emme tehneet töitä, jotta kunnioittaisimme omaisia ja asianosaisia.  

Kohteena Maaningan virastotalo oli mielestäni antoisa ja mahdollisti opinnäytetyön tekemisen kysei-

sestä kohteesta. 
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