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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli omakotitalossa sattuneen suuren vesivahingon korjaustyön läpivienti. Työssä tarkasteltavat osa-alueet ovat tehtäväsuunnittelu, ajallinen suunnittelu ja
valvonta, aliurakkasopimukset, työ- ja ympäristöturvallisuus, laadunvalvonta sekä hankinnat ja
logistiikka. Opinnäytetyön aikana kohteessa suoritettiin purkutyö, homeen poisto ja jälleenrakennus.
Työn tilaajana oli If Vahinkovakuutusyhtiö Oy ja pääurakoitsijana Teppman Oy. Korjaustyön
kohteena oli vuoden 2012 kesällä todettu vesivaurio noin 250-neliöisessä omakotitalossa Raisiossa. Kohteessa oli kylmän käyttövesiputken ja patterilinjan syöpymisestä johtunut n. 180 neliön
alueelle levinneen kosteuden aiheuttamien vaurioiden korjaus. Työn tavoitteena oli vahinkojen
korjaaminen vahinkoa edeltävään tasoon.
Opinnäytetyö pitää sisällään teoriaosuuden, jossa tarkastellaan suunnittelun vaiheita
teoreettisesti sekä teorian soveltamista käytännössä. Käytännön osiossa keskitytään enemmän
työkohteeseen. Lopuksi arvioidaan omaa osaamista ja kehittämistarpeita. Työssä on käytetty
lähteinä eri rakennusalan teoksia sekä omaa kokemusta vastaavista töistä.
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HOUSE
The aim of this thesis was to perform and document repair work due to water damage. The
thesis is divided into sections which are task planning, scheduling, subcontracts, quality assurance, acquisition of materials, and logistics. During the course of the thesis project, the damaged area was demolished, the mold was removed and the structure and surfaces of the house
were restored.
The repair work was ordered by If Vahinkovakuutusyhtiö and the main contractor was the author’s employer Teppman Oy. The repair work was done in a 250 m2 detached house in Raisio.
The damage was due to corrosion and leakage of water and heating pipes. The damaged area
was approximately 180 m2. The aim was to restore the damaged areas to it’s former condition.
The thesis consists of a theoretical analysis of project planning and implementation of these
plans in practice. In the end a self-evaluation of skills and needs for development is provided.
The thesis is based on different reference sources in the field of building and the author’s own
experience from similar repair work.
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1 JOHDANTO
Opinnäytetyöni tavoitteena oli kuvata työnjohtajan työtä omakotitalossa sattuneen vesivahingon korjaustyössä. Työ koostuu teoriaosasta, käytännön osasta
ja itsearvioinnista. Tavoitteena oli omien tietojen ja taitojen kartuttaminen itsenäisessä työskentelyssä. Tehtäviini kuului työmaanjohtaminen, tehtäväsuunnittelu, aikataulutus, materiaalihankinnat, aliurakoitsijoiden valinta, logistiikka ja
asiakkaan ja vakuutusyhtiön kanssa asiointi.
Kohteena oli vuonna 1971 rakennettu puurunkoinen tiiliverhoiltu, noin 250neliöinen omakotitalo Raisiossa. Lämmitysmuotona on öljylämmitys vesikiertoisilla pattereilla. Lattiarakenne on kaksoislaattarakenne 10 cm:n styroxilla, jossa
oli paikoin paksu tasaushiekkakerros, pääasiassa 0-30 mm. Talossa oli ollut
käyttövesi- ja patteriputken vuodosta aiheutunut vesivahinko, joka oli levinnyt
tasaushiekkaa pitkin noin 180 neliön alueelle aiheuttaen suuren vesivahingon ja
homeongelman. Vuodon syyksi paljastui kohta lattiassa, jossa kuparinen kylmä
käyttövesiputki ylitti valurautaiset patteriputket. Putkien välissä ei ollut riittävää
eristystä, joten kupariputki oli päässyt hikoilemaan, mikä oli aiheuttanut molempien putkien puhki syöpymisen.
Työn tilaajana oli If Vahinkovakuutusyhtiö Oy ja pääurakoitsijana Teppman Oy,
jossa työskentelen. Työkokemukseni vastaavista töistä on 7 vuotta työntekijänä.
Työntekijöinä työmaalla oli alusta loppuun kaksi erittäin kokenutta kirvesmiestä
ja laatoittaja, joka osaltaan helpotti minun työtäni. Teppmannilla on n. 15 vuoden kokemus vastaavista töistä, joten työskentelytavat ovat muodostuneet hyvin toimiviksi. Kehitystarpeina on ainainen pölynhallinnan parantaminen ja työskentelytapojen tehostaminen.
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2 TUOTANNOSUUNNITTELUN JA -OHJAUKSEN
TEORIA
2.1 Tehtäväsuunnittelu

Tehtäväsuunnittelu on työnjohdon tärkeä työkalu, joka on tarkoitettu työnjohdolle ja työntekijöille. Tehtäväsuunnitelmalla varmistetaan, että yksittäisen työmaan
tehtävät pysyvät aikataulussa, kustannukset kurissa sekä saavutetaan annetut
laatuvaatimukset ja työ suoritetaan noudattaen turvallisuusmääräyksiä. (Ratu
KI-6015 2008, 33–37.)
Tehtäväsuunnitelmalla voidaan seurata työn etenemistä ja tehdä laadunvalvontaa, jotta mahdolliset virheet tai puutteet huomataan työnaikana. Tehtäväsuunnitelmassa tulee ottaa huomioon mahdolliset työn aikana vastaan tulevat asiat,
joita ei aloittaessa välttämättä ole tiedossa. Myös erityisvaatimukset tulee huomioida. Tehtäväsuunnitelma laaditaan ennen hankintoja ja aliurakoitsijoiden
valintaa tai viimeistään ennen töiden aloitusta. Suunnitelmalla varmistetaan,
että kaikilla osapuolilla on käsitys työn sisällöstä ja tavoitteista. (Ratu S-1199
2002.)

2.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta

Hyvin tehty aikataulutus on yksi tärkeimpiä tekijöitä onnistuneen hankkeen kannalta. Aikataulutuksella pystytään pitämään kustannukset kurissa, saavuttamaan asetetut tavoitteet ja pienentämään riskejä. Aikataulun pitkittyminen vaikuttaa aina kustannuksiin ja seuraaviin työvaiheisiin tai koko työn valmistumiseen. (Ratu S-1216 2006, 2.)
Alkuun tehdään ennen urakan aloitusta karkea yleisaikataulu, josta selviää
suunnitellut rakennusvaiheet ja niiden arvioidut kestot. Tämän aikataulun poh-
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jalta voidaan suunnitella materiaalien hankinta ja aliurakoitsijoiden kanssa tehtävät työntoteutukseen liittyvät suunnitelmat. (Ratu S-1216 2006, 15.)
Työn alkaessa laaditaan rakentamisvaiheaikataulu yleisaikataulun pohjalta, josta selviää yksityiskohtaisesti työvaiheet ja niihin tarvittava aika. Aikataulua tehdessä tulee ottaa huomioon työvaiheisiin tarvittavien materiaalien hankinta, kuljetukset sekä tarvittavat työntekijät. (Ratu KI-6015 2008, 27.)

2.3 Aliurakkasopimukset

Aliurakka on sellainen urakan osa, jonka pääurakoitsija teettää aliurakoitsijalla.
Omien resurssien ja mahdollisuuksien puuttuessa pääurakoitsija teettää aliurakoitsijalla ne työt, joihin ei itse kykene. Aliurakoitsijaa valittaessa on kiinnitettävä
huomiota hintoihin, toimitusaikaan ja resursseihin. Valintaa tehtäessä on aliurakoitsijan pyydettäessä esitettävä mm. selvitys kuulumisesta ennakkoperintä- ja
arvonlisärekisteriin, todistus verojen maksamisesta ja soveltuvuus kyseiseen
työhön. Aliurakkasopimuksen pohjana voidaan käyttää esim. lomaketta RT
80260 urakkasopimus. (YSE 1998.)
Aliurakkasopimuksessa ilmenee mm. seuraavat asiat


















kohde
sopimusmuoto
sopijapuolet
muut osapuolet
tilaajan myötävaikutusvelvollisuus
sopimusasiakirjat
sopimusehdot
urakoitsijan suoritusvelvollisuus
urakka-aika
viivästyssakko
urakkahinta
vakuudet
takuuaika
laadunvarmistus
lisä- ja muutostyöt
valvonta
työsuojelu
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Yleisten sopimusehtojen mukaan pääurakoitsija vastaa tilaajalle aliurakoitsijoidensa töistä kuin omistaan. Tästä syystä aliurakkasopimukset tulisi tehdä
niin, että aliurakoitsijalla olisi samat vastuut työstä kuin pääurakoitsijalla. Erityisesti vastuun tulisi koskea laatua, takuu- ja vastuuaikoja ja sovitussa aikataulussa pysymistä. (Junnonen 2009, 71.)
Maksuperustetta vastaan on aliurakoitsija velvollinen suorittamaan kaikki sopimuksen mukaiset toimenpiteet, siinä mainittujen laatu vaatimusten, määrien,
aikataulujen ja työtapojen mukaisesti. Urakoitsijan tulee suorittaa kaikki työt
ammattitaidolla ja hyvää rakennustapaa noudattaen. Aliurakoitsijan tulisi tehdä
aikataulu ja kustannuslaskelma omista töistään, joita noudattamalla sovitut asiat
toteutuvat.

(YSE 1998.)

2.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus

Rakennushankkeeseen osallistuvien osapuolien tulisi yhdessä ja kunkin osaltaan huolehdittava siitä, ettei työstä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville
eikä muille työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille. Pääurakoitsijan on huolehdittava perehdyttämällä ja opastamalla siitä, että kaikilla rakennustyömaan osapuolilla on riittävät tiedot turvallisesta työskentelystä ja että he tuntevat kyseessä olevan rakennustyömaan vaara- ja haittatekijät sekä niiden poistamiseen
tarvittavat toimenpiteet. (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta
205/2009.)
Työturvallisuudesta huolehtiminen on ensisijaisen tärkeää rakennustyömaalla.
Hyvällä suunnittelulla pyritään työmaasta saamaan mahdollisimman turvallinen
ja vaaraton. Riskit ja vaarat on ennakoitava, ja mahdollisuuksien mukaan niitä
on pyrittävä ehkäisemään. Esim. jotkut purkutyöt ovat luvanvaraisia ja niissä on
ehdottoman tärkeää noudattaa säännöksiä. Hyvän työturvallisuustason ylläpitämiseksi on tärkeää, että jokainen työmaalla työskentelevä huolehtii osaltaan
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omasta ja muiden turvallisuudesta. Tärkeimmät tekijät onnistuneeseen työturvallisuuteen ovat työmaan yleinen järjestys, henkilökohtaiset suojaimet, opastus, valvonta ja määräysten sisäistäminen. (Työterveyslaitos 2013.)
Ympäristösuunnittelu tulisi aloittaa jo ennen töiden aloitusta. Suunnittelussa
huomioon otettavia asioita on mm. rakennusaikainen lämmitys, rakennusjätteet
ja niiden poiskuljetus, rakentamisesta aiheutuvat päästöt (tärinä, pöly, melu),
käytettävät materiaalit ja energiankulutus. Hyvin suunniteltu ja toteutettu jätteiden käsittely voi vähentää merkittävästi kustannuksia. (Laine & Heljo 2007, 11.)
Pääurakoitsija laatii työmaalle yhteiset turvallisuussäännöt, joita kaikkien työmaalla työskentelevien tulee noudattaa. Jokaisen työntekijän kanssa tulee käydä työmaan säännöt ja toimintatavat läpi ennen töiden aloitusta. Perehdytetyn
työntekijän tulee noudattaa annettuja ohjeita tai tämä voidaan tarvittaessa poistaa työmaalta. (Työterveyslaitos 2013.)

Home
Kosteusvaurioiden suurimmat aiheuttajat ovat rakennusvirheet ja putkien- tai
viemärien rikkoutuminen sekä astianpesukoneiden vuotamiset. Myös lumien ja
jäiden sulaminen sekä vesistöiden tulviminen aiheuttaa ongelmia. Lähestulkoon
aina vesivahingon sattuessa on syytä epäillä homeen syntymistä. Varsinkin kesäaikaan, kun on lämmintä ja kosteaa, voi hometta muodostua jo muutamassa
päivässä. Jos vahinko sattuu rakenteiden sisällä, eikä se tule heti ilmi, on homeen syntyminen lähes varmaa. Joissain tapauksissa vahinko saattaa piillä
rakenteissa useita kuukausia tai jopa vuosia ennen ilmenemistään. (Työsuojeluhallinto 2013.)
Useimmiten kosteusongelmat sijaitsevat lattiarakenteissa tai seinien sisällä.
Varsinkin yleisesti 1970-luvulla käytetty niin sanottu kaksoislaattarakenne, jossa
kahden betonikerroksen välissä on styrox eristeenä tasaushiekan päällä, aiheuttaa suuria kosteusvahinkoja ennen kuin ne tulevat ilmi. Näissä tapauksissa
vahingonaiheuttaja on usein rikkoutunut vesijohto tai patterinputki, jotka sijaitse-
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vat yleensä lattiassa valujen välissä. Myös saman aikakauden piilosokkeli huonosti eristettynä päästää ulkoa tulevaa kosteuttaa rakennuksiin sisälle.
Jos vahinkoa ei voi havaita näkemällä, vahinko tulee usein ilmi erilaisina oireiluina. Yleisimmät kosteusongelmaan viittaavat merkit ovat


haju



nenän tukkoisuus



silmien kirvely ja punoitus



hengitysoireet



iho-ongelmat



päänsärky



kurkkukipu ja yskä



seiniin ja lattioihin ilmestyneet tummumat



veden kasvanut kulutus, joka voi viitata putkivuotoon.

Kosteuden ja homeen poistamisen varmin keino on mahdollisuuksien mukaan
kastuneiden ja homeisten rakenteiden purku sekä betonissa olevan kasvuston
poisto. Yleensä hometta esiintyy kaikissa rakenteissa, mitkä ovat joskus olleet
eloperäisiä, mutta joissain tapauksissa on myös esiintynyt hometta betonin pinnassa. Ennen varsinaisen purkutyön aloittamista on purettava alue tyhjennettävä irtaimistosta. Rakenteita purettaessa on varmistuttava siitä, että kaikki rakenteet, joissa homekasvustoa on, tulee purettua kunnolla ja niin, ettei purkutyöstä
aiheudu vaaraa muille rakenteille tai ihmisille.
Seinä- ja välipohjarakenteita purettaessa on huomioitava, että jos purettava osa
on kantava, se on tuettava huolellisesti ennen pukutyön suoritusta. Talvella purkutyötä tehtäessä on huomioitava märkiä eristeitä poistettaessa jäätymisriski,
joten väliaikaiselle eristykselle voi olla tarve. Purkutyötä tehtäessä on huolehdittava riittävistä suojaimista homeelle altistumisen välttämiseksi. Myös tehokas
tuuletus tai alipaineistus on tarpeen purkutöitä tehdessä. Rakennusten ilmanvaihto on joissain tapauksissa hyvä tukkia, kun purkutyöstä syntyy pölyä. Purkutöiden jälkeen on varmistuttava, ettei ilmanvaihtokanaviin ole päässyt itiöitä.
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Parhaiten varmistus saadaan puhdistamalla kanavat, mikä muutenkin on suositeltavaa tasaisin väliajoin paremman sisäilman takaamiseksi. Alueet, joilla homeongelmaa ei ole havaittu, olisi hyvä eristää purettavasta alueesta, jotta purettaessa aiheutuva pöly ei pääse leviämään.
Purkutöiden jälkeen on märät rakenteet kuivattava huolellisesti. Pienikin määrä
kosteutta voi aiheuttaa uuden homeongelman. Ne rakenteet, joissa hometta on
ollut, mutta joita ei jostain syystä ole saatu purettua, on kasvusto poistettava
jollain muulla tavalla. Yleisimmät tavat ovat mekaaninen poisto harjaamalla ja
imuroimalla ja kemiallinen käsittely desinfiointiaineella. Hometta poistettaessa
desinfioimalla on kuollut kasvusto silti mahdollisuuksien mukaan poistettava,
sillä kuollutkin kasvusto voi aiheuttaa oireita. Desinfiointiaineita käytettäessä on
huomioitava aineiden oikeanlainen käsittely, varoaika ja mahdollinen tuuletuksen tarve. Desinfiointikäsittely onkin suositeltavaa jättää työhön perehtyneen
ammattilaisen hoidettavaksi. Joissain tapauksissa, kun muut keinot eivät onnistu, voidaan käyttää kapselointia. Kapseloitaessa homeiset rakenteet käsitellään
tarkoitukseen sopivalla maalilla tai lakalla.
Jälleenrakennuksessa on ehdottomasti käytettävä uutta, puhdasta ja kuivaa
materiaalia. Työn suorituksessa on otettava huomioon nykylainsäädökset ja
noudatettava hyvää rakennustapaa sekä varsinkin rakennusvirheistä johtuvissa
tapauksissa on jälleenrakennus tehtävä niin, että uusilta vahingoilta vältytään.
Materiaalivalinnoissa olisi syytä huomioida niiden käyttötarkoitus. Lopuksi irtaimisto tulisi puhdistaa ja desinfioida ennen niiden palauttamista korjattuihin
tiloihin. Kaikki tarpeeton tai puhdistuskelvoton tulisi hävittää.
Putkien jäätymisestä aiheutuneissa vahingoissa on hyvä miettiä, onko lisäeristykselle mahdollisesti tarvetta. Vanhemmissa rakennuksissa sattuneiden vahinkojen yhteydessä on suositeltavaa mahdollisuuksien mukaan uusia käyttövesija patteriputket uusien vahinkojen ehkäisemiseksi. (Asumisterveysliitto 2013.)
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2.5 Laadunvalvonta

Laadunvalvonnalla varmistetaan, että asetetut vaatimukset toteutuvat. Laadunvalvonta koskee suoritettua työtä, käytettyjä materiaaleja ja sovittujen työtapojen noudattamista. On tärkeää, että yleiset laatuvaatimukset ovat kaikkien työn
suoritukseen liittyvien tahojen tiedossa ennen töiden aloitusta. Myös materiaalit
on tarkistettava ennen niiden käyttöä ja todettava, että ne täyttävät niille annetut
ominaisuudet (esim. päästöluokka ja sertifikaatti). Työn tilaaja tai pääurakoitsija
voi palkata erillisen valvojan työmaalle, jonka tehtävänä on varmistaa, että asetetut tasot toteutuvat ja työntekijöillä on töitä edellyttävä ammattitaso töiden suoritukseen.

(Ratu Kl-6019.)

Laadukkaan työn kannalta on tärkeintä laatuvaatimuksien ymmärtäminen ja
niiden noudattaminen poikkeuksetta. Laatuvaatimukset löytyvät työselosteista,
piirustuksista tai ne voivat olla kohdekohtaisia. (Koivu 1994, 9.)
Puutteellisesta valvonnasta voi koitua suuretkin kustannukset, jos sovitut laatuvaatimukset ei täyty. Kustannustehokasta työskentelyä ja urakoitsijan uskottavuutta edistää, että työt tehdään kerralla kuntoon. Korjaustöiden tekemistä voi
joissain tapauksissa hankaloittaa se, ettei korjaaminen ole mahdollista niin, että
asetettua tasoa enää saavutetaan. Tällöin voidaan joutua purkamaan paljonkin.
Jotta tällaisilta tilanteilta vältytään, on valvonnan oltava riittävää. Laadunmittarina voidaan käyttää entistä tasoa, sovittua tasoa tai esim. RT-korttia tai Rakentamisen yleisiä laatuvaatimuksia.

2.6 Hankinnat ja logistiikka

Hankinnat ja niiden suunnittelu tulisi mahdollisuuksien mukaan aloittaa jo suunnitteluvaiheessa. Materiaalihankintoja tehdessä tulisi kilpailuttaa eri liikkeet ja
vertailla tuotteita keskenään. Hankintoja tehdessä tulee huomioida toimitusajat
ja niiden vaikutukset aikatauluun ja muihin töihin. Myös materiaalimäärät tulee
laskea tarkkaan, jotta kerralla saadaan mahdollisimman oikea määrä ja suurilta
hukilta vältytään. (Junnonen & Kankainen 2012.)
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Logistiikka suunnitelmat tulee toteuttaa huolellisesti, ja varsinkin pienillä työmailla on otettava huomioon tilan puute ja ahtaus. Mahdollisuuksien mukaan tulee
työnaikaista välivarastointia työmaalla välttää. Materiaalit tuotaisiin työmaalle
vasta, kun niitä tarvitaan. Jätteiden sijoitus ja niiden poiskuljetus tulisi järjestää
niin, että niiden vaikutus muihin töihin on mahdollisimman pieni. (Ratu S-1231.)
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3 TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN
TYÖMAALLA
3.1 Tehtäväsuunnittelu

Opinnäytetyöni oli n. 250 m2:n omakotitalossa sattuneen suuren vesivahingon
korjaustyön johtaminen. Yritys, jossa työskentelen, tekee vesi- ja tulipalosaneerauksia muutamalle suurelle vakuutusyhtiölle. Normaalisti kohteista ei tehdä
tehtäväsuunnitelmia. Tästä kohteesta tein kuitenkin tehtäväsuunnitelman ja
apuna käytin vastaavista töistä kertynyttä kokemustani ja Ratu-kortteja.
Vesivahingon korjaustyön tehtäväsuunnitelma sisälsi kohdetiedot, työsisällön,
aikataulun, laatuvaatimukset, mahdolliset ongelmat, tarvittavat työvälineet ja
työturvallisuusasiat.
Suunnitelma helpotti työn läpiviemistä ja sen seuraamista. Tehtäväsuunnitelma
käytiin läpi työmaalla aina, kun siirryttiin uuteen työvaiheeseen, ja silloin, kun
työmaalle tuli uusia työntekijöitä.

3.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta

Kohteessa ei ollut varsinaista aikataulullista tavoitetta, koska vakuutusyhtiö työn
tilaajana edellytti, että työ tehdään huolellisesti vahinkoa edeltävään tasoon.
Koska kyseessä oli suuri vesivahinko, ei työn alkuvaiheessa osattu arvioida
työn määrää ja kuivatukseen tarvittavaa aikaa. Kuivatuksen aikana ei päässyt
tekemään töitä kohteessa ollenkaan. Tein kohteesta yleisaikataulun, josta sain
arvokasta suunnittelukokemusta.
Yleisaikataulu olisi ollut riittävä tähän kohteeseen, mutta tein lisäksi sisustustöistä työvaiheaikataulun. Aikataulujen laadintaan käytin aikaisemmista vastaavista töistä kertynyttä kokemusta, työkaverien apua, aikataulukirjaa ja RT- ja
Ratu-kortteja.
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3.3 Aliurakkasopimukset

Työkohteessa aliurakkana tehtiin putki- ja sähkötyöt. Yritykselle on vuosien aikana syntynyt hyvät yhteistyösuhteet muutaman putki- ja sähköurakoitsijan
kanssa, joten varsinaista kilpailutusta ei tarvittu eikä koettu tarpeelliseksi. Molempien alojen toimijoilla on hyvät edellytykset töiden suorittamiseen, laadukas
työnjälki, aikataulun noudattaminen, mahdollisuus joustaa tarvittaessa ja kilpailukykyinen hinta. Töiden suorittamisesta ei laadittu varsinaisia sopimuksia, koska aliurakoitsijat tilattiin aina tarvittaessa työmaalle erikseen.
Tarvittaessa aliurakoitsijoiden kanssa käytiin ennen töiden aloitusta läpi aikataulu, menossa olevat työvaiheet ja se, mitä heidän tarvitsee tehdä. Töiden suorituksen jälkeen käytiin yhdessä tehdyt työt läpi, että laatu vastaa sovittua ja
kaikki tarvittava on tehty ennen kuin voidaan jatkaa seuraavaan työvaiheeseen.
Mielestäni ei kyseiselle työmaalle olisi kannattanut edes harkita kilpailutusta,
koska työt suorittaneilla aliurakoitsijoilla on pitkä yhteinen kokemus vastaavista
töistä. En usko, että varsinkaan aikataulussa olisi pysytty tuntemattoman tekijän
kanssa. Suuremmissa kohteissa, joissa aliurakoiden määrä on suurempi, käytämme kilpailutusta ja kirjallisia sopimuksia tapauskohtaisesti.

3.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus

Koska kyseessä oli suuri vesivahinko, tiedettiin jo alussa, että raskaat purkutyöt
tulevat olemaan iso osa työstä. Purkutöitä tehtäessä oli otettava huomioon työturvallisuuteen vaikuttavat tekijät. Näitä oli mm. pöly, melu, tärinä, home ja
mahdollinen asbesti, jota ei kohteesta lopulta löytynyt. Lisäksi oli huomioitava
työasennot ja riittävä nesteytys, koska purkutyö suoritettiin kesällä.
Kuivausliike oli tehnyt asuntoon kosteuskartoituksen, jonka perusteella työt oli
tarkoitus suorittaa. Aluksi purettavat alueet osastoitiin muista tiloista kevyillä
väliseinillä ja väliovien umpeen teippauksilla. Koska lattioita piikattiin ja homeisia puurakenteisia seiniä purettiin, syntyi paljon pölyä ja mikrobikasvustoa il-
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maan. Ilman kierrätys hoidettiin työmaalla tehokkailla puhaltimilla ja alipaineistuksella. Lisäksi piikatessa mahdollisuuksien mukaan pyrittiin imureilla ehkäisemään pölyn muodostuminen. Työpäivien päätteeksi työmaa siivottiin irtonaisesta pölystä ja roskista.
Jokaisen työntekijän tuli käyttää töiden vaatimia henkilökohtaisia suojaimia, ja
minä huolehdin siitä, että ne olivat käyttökelpoisia ja tarvittaessa oli uusia saatavilla. Töitä tehtäessä kiinnitettiin huomiota oikeisiin työasentoihin ja siihen,
että piikkaus- ja purkujätettä pois kannettaessa ei aiheutunut tapaturmavaaraa.

3.5 Laadunvalvonta

Teppman Oy tekee vahinkosaneerauksia kahdelle suurelle vakuutusyhtiölle.
Töiden suhteen ollaan suoraan yhteydessä asiakkaaseen, joten työn laadun on
oltava ensiluokkaista. Tästä syystä on työn- ja laadunvalvontaa suoritettava
päivittäin. Ei ole varaa tehdä töitä huonolla jäljellä töiden jatkuvuuden takia.
Tämän tietävät kaikki yrityksessä työskentelevät. Työntekijät, jotka yrityksessä
työskentelevät, ovat kokeneita ja ammattitaitoisia. Mielestäni asiakas voi hyvillä
mielillä luottaa siihen, että työn laatu on sitä, mitä on luvattu, eikä reklamaatioihin ole tarvetta.
Laadunvalvonta suoritettiin kohteessa pitämällä asunnon omistajan, vakuutusyhtiön tarkastajan ja minun suorittamilla yhteisillä katselmuksilla. Yleinen valvonta kuului tehtäviini, mutta myös omistaja teki omia tarkastuksia. Lisäksi aliurakoitsijoiden kanssa pidettiin katselmuksia töiden jälkeen. Pääsääntöisesti
laadun mittarina käytettiin edeltävää tasoa ja Rakentamisen yleisiä laatuvaatimuksia.
Materiaalien osalta valvonta hoidettiin tarkistamalla kaikki materiaalit ennen niiden käyttöä. Myös kaikkien piiloon jäävien rakenteiden valmistuttua työnjälki ja
laatu tarkistettiin. Lopuksi työmaalla pidettiin yhteinen lopputarkastus, jossa todettiin kaiken olevan niin kuin on sovittu ja vastaavan vahinkoa edeltävää tasoa.
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3.6 Hankinnat ja logistiikka

Materiaalihankinnat tehtiin kilpailuttamalla materiaalintoimittajia. Samalla kuitenkin pyrittiin keskittämään ostokset niin, että kerralla saatiin ostettua mahdollisimman paljon yhdestä paikasta. Sitä mukaa, kun työmaa eteni, tehtiin materiaalihankintoja, ja materiaalit tuotiin työmaalle juuri ennen asennusta. Näin saatiin työmaa pysymään järjestyksessä ja siistinä.
Koska jo alussa tiedettiin, että jätemäärät tulevat olemaan purkutyössä huomattavat, päätettiin ottaa kaksi vaihtolavaa työmaalle. Pihassa oli siihen riittävästi
tilaa. Toinen lava oli ainoastaan piikkausjätettä ja hiekkaa varten. Toinen oli
eristeitä ja muita palamattomia jätteitä varten. Lastulevyt ja muut puujätteet kuljetettiin pakettiautolla suoraan kaatopaikalle.
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4 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE
Oma osaamiseni oli kohtalaisen hyvä, koska minulla oli ennestään vastaavanlaisista töistä noin 7 vuoden kokemus työntekijänä. Osaan hyvin ajatella töiden
suoritusta eri näkökulmista.
Työnjohdolliset tehtävät olivat osittain uusia, vaikka olin tottunut työskentelemään aiemmin hoitamaan itsenäisesti työmaita. Sain tarvittaessa apua kokeneemmilta työnjohtajilta ja pitkään alalla toimineilta työntekijöiltä. Mielestäni
työntekijöiden kokemusta ja tietoa ei aina osata tarpeeksi hyvin hyödyntää.
Kykenen laatimaan työssäni vaadittavia tehtäväsuunnitelmia ja varmistamaan,
että niistä löytyy tarvittavat tiedot. Kehittämistarpeena koen jatkuvan omien tietojen ja kokemuksen kartuttamisen.
Ajallisen suunnittelun kannalta osaan hahmottaa erittäin hyvin työkokemukseni
takia eri työvaiheisiin tarvittavan ajan, ja tarvittaessa pystyn tekemään aikatauluihin muutoksia niin, ettei työn kokonaisaika pitene oleellisesti.
Aliurakkasopimuksien osalta kokemukseni on vähäistä, koska Teppman Oy
käyttää pääsääntöisesti samoja aliurakoitsijoita tuntityöperusteisesti. Olen itse
ollut urakkaneuvotteluissa aliurakoitsijan ominaisuudessa, ja töitä saadessamme tekemässä sopimuksia. Myös yksityisasiakkaille tehdyistä töistä on yleensä
laadittu sopimus.
Työturvallisuusasiat hallitsen hyvin ja pystyn tiedostamaan ja tunnistamaan
mahdolliset työhön liittyvät riskit. Tarvittaessa kykenen ehkäisemään tapaturmien tapahtumisen puuttumalla laiminlyönteihin ja vääriin työskentelytapoihin. Kehittämisen tarpeena koen varsinkin purkutöihin liittyvien riskien paremman tiedostamisen ja sen, miten niitä voitaisiin ehkäistä.
Laadunvarmistuksen kannalta osaan huomata mahdolliset virheet ja puutteet.
Pystyn tarvittaessa sanomaan niistä ja kertomaan, mikä on ongelmana ja miten
se korjataan. Olen itse työtä tehdessä tarkka ja huolellinen ja haluan, että työt
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tehdään kerralla kuntoon. Välillä tosin saatan odottaa työntekijöiltä liikaa ja
huomaan, että vähempikin riittää.
Hankintoja tehdessä meillä on hyvät yhteistyökumppaniverkostot materiaalien
valmistajien ja rautakauppojen kanssa, joten osaan selvittää ja tarvittaessa kilpailuttaa materiaalien hankinnat.

Aiempi työkokemus auttaa materiaalivalin-

noissa.
Uskon, että kaikki osa-alueet tulevat kehittymään ajan myötä, kun kokemusta
karttuu. Melkein päivittäin kohtaa jonkin uuden asian.
Vaikka työmaa ei ollut kovin suuri, niin se oli erittäin hyvä ensimmäiseksi yksin
hoidetuksi kohteeksi. Projektissa joutui tekemään lähestulkoon kaikkia töitä,
joita työnjohtajan työhön kuuluu. Tulevaisuudessa toivon pääseväni osallistumaan entistä suurempien työmaiden johtamiseen.
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5 YHTEENVETO
Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin vesivahingon aiheuttaman korjaustyömaan
työnjohtajan tehtäviä ja niiden hoitamista. Opinnäytetyössä käydään läpi teoriassa ja käytännössä tehtäväsuunnittelu, ajallinen suunnittelu sekä valvonta,
aliurakkasopimukset, työ- ja ympäristöturvallisuus, laadunvalvonta ja hankinnat
ja logistiikka. Mielestäni vastaavia opinnäytetöitä, joissa käsitellään vesivahinkoa ja niistä aiheutuneiden kosteus- ja homevaurioiden korjaamista, ei juuri ole.
Työ ja opinnäytetyön tekeminen oli osittain haastavaa, vaikka olin ollut työntekijänä useammassa samankaltaisessa kohteessa. Tämä oli ensimmäinen työmaa, jonka hoidin yksin työnjohtajana. Uusina asioina tuli tarkempi työvaiheiden
suunnittelu ja vakuutusyhtiön sekä asiakkaan kanssa asiointi. Työ oli erittäin
mielekästä ja kehittävää, ja se ohjasi hyvin itsenäiseen työmaiden hoitamiseen
alusta loppuun.
Vaikka työn aihe oli varsin laaja, onnistuin mielestäni tiivistämään tärkeimmät
asiat. Opinnäytetyötä tehdessä huomasin, kuinka paljon rakennusalan kirjallisuudesta on hyötyä. Työssä on käytetty hyödyksi kirjallisuutta ja RT- ja Ratukortistoa sekä omaa kokemusta vastaavista töistä. Opinnäytetyön teossa sai
käyttää hyödyksi koulussa opittuja asioita ja omaa ja työkaverien tietämystä.
Suurimmat hyödyt työn tekemisessä oli tehtäväsuunnittelulla ja aikataulutuksella, joita ei aikaisemmin juurikaan ole tehty yrityksessä, jossa työskentelen.
Työllä on varmasti suuri vaikutus siihen, miten jatkossa aion työni hoitaa.
Suurimmat kehitystarpeet saneeraustyömailla on ehdottomasti työturvallisuudessa, pölyn ja melun hallinnassa. Varsinkin kosteus- ja homevauriokorjauksia
tehtäessä on oltava täysi varmuus siitä, että kaikki kosteus ja homekasvusto
tulee poistettua, jottei uusi ongelma jää rakenteisiin kytemään.
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TEPPMAN OY
Teemu Saarinen
Pitkämäenkatu 28
20250 Turku
040 721 9915

TEHTÄVÄSUUNNITELMA
Omakotitalon vesivahingon korjaus

1. Kohdetiedot
Työmaa

Omakotitalo Raisio

Työmaan yhteystiedot Raisio

2. Työsisältö
Työ/tehtävä: Suuren vesivahingon korjaus
Urakoitsija: Teppman Oy
Vastaava työnjohto: Teemu Saarinen
Työryhmä: 3 RAM
Työn laajuus ja osatehtävät: n. 180 m2 kastuneen alueen purku ja jälleenrakennus
Urakkarajat: Kastuneen alueen purku ja jälleenrakennus

Vastaavuus urakkasopimukseen
Tehtävän suoritus
Alkutila: Vesiputken puhkeamisesta johtuen vesi on levinnyt n 180 m2 alueelle
lattiarakenteen sisällä. Lattiat piikattava auki ja seiniä avattava
Työn aikana: Kaikkien kastuneiden rakenteiden purku/kuivatus. Jälleenrakennus
vahinkoa edeltäneeseen tilaan.
Lopputila: Jälleenrakennus tehtynä vahinkoa edeltäneeseen tilaan. Työ tarkastettu ja
hyväksytty.
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2

2
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3

12

4

2

6

2

5

2

30

7

3

3

5

6

12

20

5

10

3

4

3

3

4

2

2

2 Suojaus

3 Vuotopaikan etsintä ja paikkaus

4 Vesikalusteiden irrotus

5 Pintamateriaalien poisto lattia

6 Lattioiden piikkaus

7 Seinälevyjen poisto

8 Eristeiden poisto

9 Wc:n ja kylpyhuoneen purku

10 Saunan purku

11 Runkotolppien vaihto

12 Siivous

13 Kuivatus

14 Putkityöt

15 Ulkoseinien eristys ja levytys

16 Alajuoksujen korotus

17 Lattioiden eristys ja valu

18 Väliseinien korjaus ja levytys

19 Tasoitus, maalaus ja tapetointi

20 Laatoitustyö

21 Saunan panelointi + lauteet

22 Mosaiikkiparketti

23 Väliovet

24 Kalusteet

25 Listoitukset

26 Sähkötyöt

27 Putkityöt

28 Siivous

29 Muutto

Kesto

1 Asunnon tyhjennys

Nimi
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8.heinä 15.heinä 22.heinä 29.heinä 5.elo

12.elo

19.elo

26.elo

2.syys
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16.syys
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7.loka
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1.elo

5.elo

2.elo

1.elo

1.elo

17.heinä

15.heinä

12.heinä

10.heinä

9.heinä

Työ alkaa 8.7.2012

Osakohteiden suoritusjärjestys
Purku, siivous, kuivaus, jälleenrakennus

3

2

1

1

2

Yleisaikataulun reunaehdot

14.marras 15.marras

12.marras 13.marras
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7.marras 11.marras

2

1

2

1

1

2

2

4
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2

1
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2

2

2

2

2

3

3

3

1

2

2
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7.marras 11.marras

5.marras

31.loka

21.loka

31.loka

11.loka

10.loka

7.loka

30.syys

25.syys

23.syys

19.elo

12.elo

8.elo

2.elo

31.heinä

29.heinä

1.elo

29.heinä

17.heinä

15.heinä

12.heinä

11.heinä

9.heinä

8.heinä

Alkaa

Teemu Saarinen Teppman Oy

YLEISAIKATAULU vesivahinko Raisio

Liite 1

3. Aikataulu
Aikataulu tarkistus

Liite 1

4. Kustannukset

Toteutuneet kustannukset: työ + materiaali + kalusto
Työkustannukset

n. 50000 €

Materiaalikustannukset

n. 20000 €

Kalustokustannukset

n. 5000 €

5. Laatuvaatimukset
Laatuvaatimuksissa noudatettavat asiakirjat
Sisä RYL
RT 84-11093 Asuntojen märkätilojen korjaus

Työntekemisen ohje = toiminnalliset vaatimukset (muista myös turvallisuusvaatimukset)
Kaikissa työvaiheissa on noudatettava materiaalinvalmistajan antamia ohjeita. Vesieristyksen tekijällä on oltava sertifikaatti. Vesieristekalvon paksuuden on täytettävä materiaalinvalmistajan asettamat vähimmäismäärät. Laatoittaessa on laastin peittävyys oltava
vähintään 75 %. Laattojen tartunta tarkistetaan irrottamalla yksi laatta. Betonivalu on
peitettävä muovilla ja kasteltava tarvittaessa halkeamien ehkäisemiseksi. Mosaiikkiparketti hiotaan ja lakataan kiilto urpo pohjalakalla x 3 ja pintalakataan kiilto aku deluxe pintalakalla x 2. Kaikki työt on tehtävä huolellisesti ja hyvää rakennustapaa noudattaen.
Kaikissa työvaiheissa tulee käyttää henkilökohtaisiasuojaimia ja koneiden ja laitteiden
tulee olla ehjiä ja tarkastettuja
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Materiaalivaatimukset
Materiaalien on oltava soveltuvia käyttökohteeseen.
Laatoitustyö tehdään käyttämällä Kiilto tuoteperheen aineita.
Pintamateriaalit hyväksytettävä asukkaalla

Mittatarkkuusvaatimukset
Materiaalit tulee asentaa valmistajan ohjeiden mukaan

Ulkonäkövaatimukset
Työnjäljen on oltava siistiä ja asukkaan hyväksymä.

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Teemu Saarinen

Liite 1

6. Usein esiintyviä ongelmia, eli POA (potentiaalisten ongelmien
analyysi)

Ongelma

Hälytin (Seuraus)

Torjunta

Korjauskeino

Toiminnalliset ongelmat
-

betonilattia liian kostea
edellinen työvaihe
on kesken

-

-

työt viivästyy

-

kosteuden poisto

-

-

työt viivästyy

-

aikataukun noudattaminen

-

-

-

aikataulutus niin että työt
ei keskeydy
resurssien lisääminen

-

Tekniset ongelmat
-

turvallisuus ongelmat

-

henkilökohtaiset
suojaimet puuttuu

-

perehdytys, valvonta

-

opastaminen, sanktiot

-

vialliset koneet

-

työ keskeytyy

-

koneiden tarkistukset

-

koneiden säännöllinen
huolto

-

-

-

-

Hankinnan ongelmat
-

Materiaalien saatavuus
materiaalien riittävyys

-

-

työn keskeytyminen
työ viivästyy

-

-

tilattava riittävän aikaisin
määrät tarkastettava

-

-

varmistettava saatavuus

-

laskennat tarkastettava
ennen tilaamista

-

7. Logistiikka
Materiaalit
Materiaalitoimitukset

Materiaalit toimitetaan autokuskin toimesta tarvittaessa. Betoni

tilataan toimittajalta työmaalle.
Materiaalien varastointi

Varastointia työmaalla tulee välttää

Ympäristö
Jätteiden käsittely työmaalla Jätteet lajitellaan lavoille, puutavaran autokuski vie kaatopaikalle
Suojaus

Ei kastuneet alueet eristetään muoviseinillä purettavasta alueesta

Melu

Melua aiheuttavissa töissä on käytettävä kuulosuojausta
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Pöly

Pölyä aiheutuvissa töissä on käytettävä hengityssuojainta. Lisäksi koneellinen

pölynpoisto

Nosto- ja siirtokaluston tarve
Ei koneellista noston tai siirron tarvetta. Nostot ja siirrot suoritetaan käsin

8. Koneet, kalusto, työvälineet
Tarvittavat työvälineet

Käsityökalut, laatoitustyökalut, maalaus/tapetointivälineet

Tarvittavat työkoneet

Piikkauskone, imuri, pölynpoistokoneisto, sirkkeli, kompura ja nau-

lapyssy, akkukone, vispilä, lattianhiomakone

9. Työturvallisuus
Työturvallisuusvastuuhenkilöt

Vastaava työnjohtaja

Työmaan turvallisuussuunnitelma

liitteenä

Työturvallisuusmittaukset
-

Työskentely Rakennusammattimies työskentelee itseään vaarantamatta ja noudattaa työturvallisuuslakia. Työskentelee ergonomisessa asennossa ja käyttää tarvittavia henkilökohtaisiasuojaimia.

-

Putoamissuojaus Työssä ei tarvita putoamissuojausta

-

Telineet, tikkaat ja kulkuväylät Työtehtävässä ei tarvita erillisiä telineitä tai tikkaita. Kulkuväylät pidetään siistinä, eikä niillä säilötä tavaraa.

-

Sähkö ja valaistus Rakennusammattimies huolehtii työpisteellään riittävästä valaistuksesta. Tilassa on koko työn ajan käytettävissä kattovalaisimet.

-

Järjestys Työpisteellä huolehditaan koko työn keston ja sen lopettamisen jälkeen siisteydestä ja järjestyksestä.

-

Jätehuolto Rakennusammattimies toimittaa työstä kertyvät jätteet omatoimisesti lavoille ja
sijoittaa siellä jätteet niille kuuluville paikoille.
Koneet ja välineet Ennen työn aloittamista tulee käytettävien koneiden kunto ja toimivuus tarkastaa.
Tarvittavat henkilökohtaiset suojaimet

kypärä, turvakengät, kuulosuojaimet, silmäsuojai-

met, hengityssuojaimet, työvaatteet, hanskat
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Kohteen ja tehtävän erityiset turvallisuusriskit: piikkaus, pöly, melu, työasennot, työn raskaus

10. Laadunvarmistus
Laadunvarmistuksen vastuuhenkilö

Vastaava työnjohtaja

Laadunvarmistustavat ja dokumentointi
Aloituspalaveri

työntekijöiden perehdytys kohteessa

Mallityö

ei mallityötä

Tarkastukset

jokainen työvaihe tarkastetaan

Mittaukset

-

Tarkistuslistat

-

Aikataulun ohjaus

Työstä tehty aikataulu, joka on toteutunut suunni-

telmien mukaisesti
Kustannusten seuranta

Työ sovittu työn tilaajan kanssa tehtäväksi tuntityö-

nä, materiaalit vahinkoa edeltävää tasoa
Palaverit, kokoukset ja niissä käsiteltävät asiat Tarvittaessa, uusien työntekijöiden
perehdytys

Tekijä ja päiväys
_____Teemu Saarinen 2014______________________________

LIITTEET
Liite 1.1

Työmaan turvallisuussuunnitelma
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TEPPMAN OY
Teemu Saarinen
Pitkämäenkatu 28
20250 Turku

TYÖMAAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA
TYÖMAAN PERUSTIEDOT
Työmaa

Omakotitalo Raisio

Työmaan yhteystiedot

Raisio

Toteutusaika

8.7.2012-15.11.2012

Yhteystiedot

Vastaava työnjohtaja, Teemu Saarinen
0407219915

YLEINEN HÄTÄNUMERO112
MYRKYTYSKESKUS

09-471 977 tai 09-4711

TUKES

010 605 2000

TYÖMAAN VAKUUTUSYHTIÖ

IF

LÄHIN TYÖTERVEYSASEMA

Mehiläinen Turku
Kauppiaskatu 8
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1. Työmaa-alueen järjestelyt

Hyvä järjestys ja siisteys ovat tärkeimpiä työsuejelun ja palontorjunnan
edelletyksiä. Työskentely alueelle kertyneet jätteet ja tarpeettomat tavarat on
jokaisen urakoitsijan työntekijän välittömästi siirrettävä niille osoitettuihin
jäteastioihin
Työmaalle tuotavat materiaalit ja tarvikkeet on varastoitava asianmukaisesti niille
varatuille paikoille.
Jokaisen on huolehdittava osaltaan siitä, että työmaan kulkutiet ja –reitit ovat
vapaat ja esteettömästi käytettävissä ja ne on pidettävä henkilöturvallisuuden
varmistamiseksi aina kulkukelpoisina.

2. Työmaan turvallisuusmääräyksiä
Henkilökohtaiset suojaimet
Tällä työmaalla kaikille pakollisia henkilökohtaisia suojaimia ovat:
-kypärä
-silmäsuojaimet
-kuulosuojaimet (kun melu ylittää 85 dB)
-turvakengät
-hengityssuojaimet (pölyävissä töissä)
-työvaatteet
Jokainen työmaalla työskentelevä on velvollinen huolehtimaan
että suojaimia käytetään ja niiden puutteista ilmoitetaan.

Tulityöt
Tulitöitä ovat työt, joissa esiintyy kipinöintiä ja joissa käytetään liekkiä tai muuta
lämpöä ja joista aiheutuu palovaaraa. Tulitöitä ovat mm. laikkaleikkaus ja metallien hionta, hitsaus sekä työt, joissa käytetään kaasupoltinta, muuta avotulta tai
kuumailmapuhallinta
Jokaisella työmaalla tulitöitä tekevällä henkilöllä tulee olla voimassa pleva tulityökortti. Tulitöitä tehdessä tulee välittömässä läheisyydessä olla vähintään alkusammutuskalusto. Jälkivartiointi on aina vähintään yksi tunti.
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Telineet, työpukit ja tikkaat
Telineet kasataan aina valmistajan ohjeiden mukaisesti. Telineiden tulee olla hyväksyttyjä ja tarkastettuja.
A-tikkaan maksimikorkeus lattiapinnasta on yksi metri. Työpukin seisontavaatimukset täyttävän A-tikkaan työtason maksimikorkeus on kaksi metriä, jolloin tikas
on varustettava valmistajan suorittaman vakavuustarkastelun vaatimilla lisätuilla.
Nojatikkaiden käytöstä on erikseen mainittu, että niitä saa käyttää vain tilapäisinä
kulkuteinä, nostoapuvälineiden kiinnittämiseen ja irrottamiseen sekä muihin vastaaviin lyhytaikaisiin töihin. Nojatikkaan enimmäispituus on 6 m.

Koneet ja laitteet
Työmaalla käytettävien koneiden ja muiden teknisten laitteiden on oltava käyttötarkoitukseen sopivia, sekä sellaisia etteivät ne aiheuta vaaraa käyttäjilleen tai
muille työmaalla oleville. Mikäli koneissa tai laitteissa havaitaan puutteita, laitetaan ne käyttökieltoon.

Sähkö- ja voimansiirtolaitteet
Ulkoalueelle sijoitetut sähkökeskukset suojataan sateelta. Kaikki sähkökaapelit
tulee suojata tai nostaa esim. seinälle tai pukkien varaan. Kaikki jatkokohdat tulee suojata kosteudelta riittävällä tavalla. Työmaalla käytetään vain hyväksyttyjä
ja tarkastettuja sähkölaitteita. Jokaisen urakoitsijan velvollisuus on huolehtia, että
kaikissa sähkölaitteissa ja sähkökäyttöisissä koneissa on CE-merkintä ja että ne
ovat ehjiä.
Kaikki sähkökäyttöiset lämmittimet ja voimakkaasti lämpöä tuottavat työmaavalaisimet tulee sijoittaa etäälle aroista aineista. Kyseisiä laitteita ei missään vaiheessa saa peittää. Työmaavalaistus tulee olla riittävä kulkuteillä ja työkohteessa.
Yleinen turvallisuus
Ennen työn aloitusta työntekijän tulee arvioida kyseisen työvaiheen mahdolliset
riskit sekä vaaranpaikat
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5
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3
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3
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2

2

2 Suojaus

3 Vuotopaikan etsintä ja paikkaus

4 Vesikalusteiden irrotus

5 Pintamateriaalien poisto lattia

6 Lattioiden piikkaus

7 Seinälevyjen poisto

8 Eristeiden poisto

9 Wc:n ja kylpyhuoneen purku

10 Saunan purku

11 Runkotolppien vaihto

12 Siivous

13 Kuivatus

14 Putkityöt

15 Ulkoseinien eristys ja levytys

16 Alajuoksujen korotus

17 Lattioiden eristys ja valu

18 Väliseinien korjaus ja levytys

19 Tasoitus, maalaus ja tapetointi

20 Laatoitustyö

21 Saunan panelointi + lauteet

22 Mosaiikkiparketti

23 Väliovet

24 Kalusteet

25 Listoitukset

26 Sähkötyöt

27 Putkityöt

28 Siivous

29 Muutto

Kesto

1 Asunnon tyhjennys

Nimi
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8.marras

4.marras

1.marras

6.marras

7.marras

25.loka

14.loka

4.loka

27.syys

25.syys

27.elo

20.syys

9.elo

8.elo

1.elo

5.elo

2.elo

1.elo

1.elo

17.heinä

15.heinä

12.heinä

10.heinä

9.heinä

Päättyy

14.marras 15.marras

12.marras 13.marras

6.marras 11.marras

7.marras 11.marras

7.marras 11.marras

5.marras

31.loka

21.loka

31.loka

11.loka

10.loka

7.loka

30.syys

25.syys

23.syys

19.elo

12.elo

8.elo

2.elo

31.heinä

29.heinä

1.elo

29.heinä

17.heinä

15.heinä

12.heinä

11.heinä

9.heinä

8.heinä

Alkaa

Teemu Saarinen Teppman Oy

YLEISAIKATAULU vesivahinko Raisio
8.heinä

15.heinä 22.heinä 29.heinä 5.elo

12.elo

19.elo

26.elo

2.syys

9.syys

16.syys

23.syys

30.syys

7.loka

14.loka

21.loka

28.loka

4.marras 11.marras

3

2

1

1

2

2

1

2

1

1

2

2
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2

1

1
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Yleisaikataulu

3
3
5
6
5
5
2
5
15
5
1
10
3
3
4
3
3
4
2
2

2 Alajuoksujen korotus

3 Lattioiden eristys ja valu

4 Väliseinien korjaus ja levytys

5 Tasoitus

6 Maalaus

7 Tapetointi

8 Vesieristys

9 Laatoitustyö

10 Saunan panelointi + lauteet

11 Lattioden tasoitus

12 Mosaiikkiparketti

13 Hionta ja lakkaus

14 Väliovet

15 Kalusteet

16 Listoitukset

17 Sähkötyöt

18 Putkityöt

19 Siivous

20 Muutto

Kesto

1 Ulkoseinien eristys ja levytys

Nimi
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8.marras

4.marras

1.marras

29.loka

21.loka

6.marras

7.marras

24.loka

25.loka

23.loka

16.loka

14.loka

4.loka

27.syys

25.syys

Päättyy

14.marras 15.marras

12.marras 13.marras

6.marras 11.marras

7.marras 11.marras

7.marras 11.marras

5.marras

31.loka

30.loka

21.loka

21.loka

31.loka

15.loka

11.loka

24.loka

17.loka

10.loka

7.loka

30.syys

25.syys

23.syys

Alkaa

TYÖVAIHEAIKATAULU sisätyöt vesivahinko Raisio
Teemu Saarinen Teppman Oy
30.syys

7.loka

14.loka

21.loka

28.loka

4.marras 11.marras
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2

2

1

1

1

1

2

2

2

2
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Sisätöiden työvaiheaikataulu

Liite 4

LAADUNVARMISTUSSUUNNITELMA
5.1.1 TYÖMAAN PERUSTIEDOT

Työmaa

Omakotitalo Raisio

Työmaan yhteystiedot

Raisio

Toteutusaika

11.10.2012-7.11.2012

Yhteystiedot
0407219915

Vastaava työnjohtaja, Teemu Saarinen

Aloituspalaveri, laatoitustyö

Osallistujat

Ajankohta

(x)

Työnjohtaja

(x)

Työnsuorittaja

11.10.2012 8.00

Läpikäytävät asiat
- noudatettavat asiakirjat
- valmistajan ohjeet
- työn sisältö ja laajuus
- työn aikataulu, välitavoitteet ja luovutus
-työn laatuvaatimukset ja laadunvarmistus työn aikana
- kohteen tarkastus ja vastaanotto
- lisätyöt
- tarkastukset
- töiden yhteensovittaminen
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- työskentelyalueen tarkastus
- edeltävien työvaiheiden valmius
- olosuhteet, lämpötila, kosteus jne.
- materiaalit, koneet ja laitteet
- siisteys
- työ- ja ympäristöturvallisuus
Työn tarkastus
Osallistujat

Ajankohta

(x)

Työnjohtaja

(x)

Työnsuorittaja

(x)

Tilaaja

(x)

Asukas

7.11.2012 14.00

Läpikäytävät asiat
- työn laatuvaatimusten toteaminen
- virheiden ja puutteiden toteaminen
- korjaustöiden suorituksen sopiminen
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Kuva 1 Lattian auki piikkaus

Kuva 2 Runkotolpan lahonnut alapää
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Kuva 3 Märkää tasaushiekkaa ja huonokuntoiset putket

Kuva 4 Lahonnutta alajuoksua
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Kuva 5 Väliseinän sisäpuolella olevaa hometta.
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Kuva 6 Väliseinän rungon uusimista

Kuva 7 Korjattua runkoa
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Kuva 8 Korjattua ulkoseinää
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