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Esipuhe

Pientalojen kosteus- ja homevauriot 1990-luvulla johtivat tarpeeseen kehittää rakentamisen
ja pientalotyömaan valvonnan käytäntöjä. Oli havaittu, että noin 80 % pientaloistamme oli
jossakin vaiheessa kärsinyt kosteusvaurioista, minkä lisäksi rakennusvirheet ja niitä koskevat riitaisuudet olivat tuntuvasti lisääntyneet. Huoli rakentamisen laadusta oli yleinen.
Ympäristöministeriön ja Rakennustarkastusyhdistys RTY r.y:n yhteistyönä valmistui
v. 1997 tämän julkaisun ensimmäinen versio ”Pientalotyömaan valvonta”.
Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) tuli voimaan 1.1.2000. Lain säännökset rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuudesta, suunnittelijoiden ja vastaavien työnjohtajien kelpoisuudesta sekä tehtävistä ja vastuista samoin kuin mahdollisuudet parantaa
rakentamisen laatua aloituskokouksella sekä velvoite rakennustyön tarkastusasiakirjan pitämiseen antoivat aiheen opasjulkaisun uudistamiseen ”Pientalotyömaan valvonta ja tarkastusasiakirja”.
Julkaisu on ollut hyvin laajalti rakentajien ja kuntien käytössä. Useissa kunnissa julkaisu on otettu osaksi rakennusvalvonnan käytäntöä rakentamisen ohjauksessa ja valvonnassa. Pientalotyömaan valvonta -julkaisun vastaanotto on ollut myönteinen ja siitä on
otettu useita painoksia.
Mm. useat kattorakenteisiin kohdistuneet sortumiset ja läheltä piti tilanteet vuonna 2003 antoivat aiheen määräysten (RakMK A1) tarkistamiseen. Muuttuneet määräykset tulivat voimaan 1.9.2006. Määräysten muutokset koskevat lähinnä kantavia rakenteita
vaativissa hankkeissa. Niillä on kuitenkin yhtymäkohtansa myös pientalorakentamiseen.
Julkaisussa onkin kantavien rakenteiden osuutta lisätty. Samalla on tehty tarkistuksia ja
lisäyksiä myös muiden muuttuneiden säännösten johdosta (vesihuoltolaki, energiamääräykset jne.).
Julkaisu sisältää opastavan aineiston rakentamisen työnsuoritukseen liittyvistä virheriskeistä sekä niiden välttämisestä. Opastavan tekstiosan jaksotusta vastaavasti julkaisussa
on myös rakennustyön tarkistuslista. Se on tarkoitettu paitsi rakennushankkeeseen ryhtyvän ja hänen käyttämiensä yritysten ja henkilöiden väliseksi asiakirjaksi, myös perustaksi
rakennustyön viranomaisvalvonnalle. Julkaisuun sisältyvät lisäksi mallit aloituskokouspöytäkirjasta sekä rakennustyön tarkastusasiakirjan yhteenvetolomakkeesta.
Opas on valmisteltu usean henkilön voimin. Työstä enimmät kiitokset kuuluvat kuitenkin yli-insinööri Keijo Sihvoselle, joka oli myös mukana maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön valmistelussa ja osallistui rakennustyön valvontaa koskevien määräysten uusimiseen. Ministeriön rakentamismääräyksistä vastuussa oleva henkilöstö sekä kuntien
rakennustarkastajat ovat osaltaan olleet mukana valmistelutyössä. Kokemukset aikaisemman julkaisun käytöstä ovat edistäneet ja tukeneet uuden julkaisun valmistelua.
Julkaisu on sopusoinnussa lainsäädännön ja Suomen rakentamismääräyskokoelmassa esitettyjen vaatimusten kanssa. Tässä esitetyt ratkaisut eivät kaikilta osin ole sen paremmin viranomaisia kuin yksityisiäkään sitovia, mutta niiden voi katsoa edustavan rakentamisessa noudatettavaa hyvää rakennustapaa.
Erityisesti on huomattava, että julkaisu on tarkoitettu helpottamaan rakennustyön
valvontaa koskevien viranomaismääräysten (RakMK A1) soveltamista. Niiden tunteminen on rakentajalle välttämätöntä. Toivon, että uusi painos palvelisi käyttäjiään yhtä tehokkaasti kuin edellisetkin.
Helsingissä 2007
Ympäristöministeriö
Helena Säteri
Rakentamisen tulosalueen päällikkö, kehittämisjohtaja
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Ohjeita käyttäjälle
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaan rakentamisen asianmukaisen toteuttamisen varmistamiseksi ja tarkastusten todentamiseksi on rakennustyömaalla pidettävä rakennustyön tarkastusasiakirjaa.
Tarkastusasiakirjan tarkoituksena on yhtenäistää ja
helpottaa rakentamisen valvontakäytäntöä ja asioiden kirjaamista. Pääpaino on kokemukseen perustuvassa ennalta ehkäisevässä laadunohjauksessa ja
-valvonnassa.
Rakennusvalvontaviranomainen pyrkii aloituskokousmenettelyllä varmistamaan rakennushankkeeseen ryhtyvän edellytykset toteuttaa hankkeensa
siten, että säännösten ja määräysten mukainen rakentaminen voisi toteutua. Rakennustyön suoritusta
arvioidaan rakennushankkeeseen ryhtyvän ja hänen
hankkeen toteuttamiseksi valitsemansa henkilöstön
toimesta tapahtuvan tarkastamisen ja sen kirjaamisen avulla (tarkastusasiakirjamenettely).
Riittävän asiantuntemuksen käyttäminen rakentamisessa ja sen valvonnassa sekä käytettyjen tarvikkeiden ja työ- ja asennustapojen kirjaaminen on
tärkeää myös rakenteiden ja teknisten laitejärjestelmien hoito-, huolto- ja korjaustöiden kannalta. Tässä
julkaisussa annetaan ohjeita siitä, mitä asioita tulee
suunnitella ja valvoa, jotta lopputuloksena on käyttäjän tarpeita palveleva ja hyvin tehty rakennus.
Julkaisu etenee pääosin siinä järjestyksessä
kuin asiat rakentamisessakin tulevat esille. Pääpaino on kantavissa rakenteissa sekä kosteus- ja homeongelmien välttämiseen liittyvissä yksityiskohdissa.
Talotekniikka sekä paloturvallisuuteen ja rakennuksen ääneneristävyyteen liittyvät asiat ovat myös mukana.
Julkaisuun liittyy opastava osa, aloituskokouspöytäkirjalomake, yksityiskohtaiset työvaiheiden
tarkistuslistat ja yhteenvetolomake, joka on tarkoitettu rakennusvalvontaviranomaisen arkistoitavaksi.
Rakennustyö on jaettu rakennusvaiheisiin (luvut 5–25). Kussakin rakennusvaiheessa voi olla
useita työvaiheita. Tarkastusasiakirjaan on valmiiksi merkitty rakennusvaiheiden 5–7 sekä 24–25 vastuuhenkilöt. Rakennusvaiheisiin 8–23 nimetään tarkastusten vastuuhenkilö (esim. erityissuunnittelija),
jonka tehtävänä on varmistaa mm. riskillisiin työvaiheisiin liittyvien selvitysten, työvaiheiden aloiYmpäristöopas 76
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tuspalaverien sekä mallikatselmusten avulla, että
työn tekijät ovat selvillä tarkastettavaan työvaiheeseen liittyvistä virheriskeistä, suunnitelmista ja työn
toteutukseen ja rakennustuotteiden käyttöön liittyvistä ohjeista. Lisäksi vastuuhenkilö huolehtii siitä,
että työvaiheita tarkastavat henkilöt ovat selvillä tarkastamansa työvaiheen riskeistä ja että kaikki rakennusvirheiden kannalta riskilliset työvaiheet tulevat
tarkastetuiksi ja merkityiksi tarkastusasiakirjaan.
Opastavan osan kunkin rakennusvaiheen kohdalla selvitetään ensin käsiteltävä työvaihe ja siihen
liittyvät ongelmat lyhyesti sekä kerrotaan hyvistä
ratkaisuista.
Tarkistuslistaosassa (luku 27) on lueteltu opastavan osan mukaisesti jaoteltujen työvaiheiden tarkistettavat asiat yksityiskohtaisesti. Tarkistuksia tehdään usein useammassa vaiheessa. Välitarkastukset
voidaan merkitä huomautustilaan, johon on syytä kirjata myös muut rakentamisen lopputuloksen
kannalta olennaiset asiat, kuten muutokset suunnitelmiin, materiaalivaihdot, tarkastamatta jääneet
osa-alueet jne.
Tämä julkaisu on hyvä olla mukana tehtäessä
suunnittelu- ja työnjohtosopimuksia. Julkaisu siihen
tehtävine merkintöineen on tarkoitettu rakennuttajan haltuun jääväksi asiakirjaksi. Julkaisusta on hyötyä myös rakennuksen siirtyessä uudelle omistajalle.
Julkaisua voidaan käyttää myös pelkästään tarkistuslistana tai työmaapäiväkirjana.
Tässä oppaassa esitetyt ratkaisut ja tarkastukset
perustuvat rakentamismääräysten määrittelemään
tasoon. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on kuitenkin usein edullisempaa tehdä määräysten tasoa parempaa laatua. Tällöin lähtökohtana voidaan pitää
rakennuksen kustannuksia sen koko elinkaaren aikana.
Pientalojen laadukkaaseen rakentamiseen on
kehitetty Oulun rakennusvalvonnan, VTT:n ja Oulun
yliopiston yhteistyönä ns. pientalon tähtiluokitus.
Luokitusta testattiin Oulun asuntomessuilla 2005.
Luokitustarkastelujen avulla voi pientalorakentaja
arvioida eri tekijöiden merkitystä esimerkiksi suunnitteluvaiheessa. Luokitus käsittää myös määräysten
tasoa paremman laadun kriteerit. Luokitukseen voi
tutustua www-osoitteessa: www.pientalonlaatu.fi.
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Suunnittelu ja rakennustyön johto

2.1 Huolehtimisvelvollisuus
Jokainen rakentamaan ryhtyvä ottaa samalla velvollisuudekseen huolehtia siitä, että rakennus
suunnitellaan ja rakennetaan sitä koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Rakennushankkeeseen ryhtyvällä tulee
olla riittävät edellytykset ja pätevä henkilöstö tämän velvoitteen täyttämiseksi. Yksityisoikeudellisin sopimuksin toteuttamiseen sisältyviä tehtäviä
siirretään suunnittelijoille, vastuullisille työnjohtajille, urakoitsijoille ja valvojille toteutusmuodosta riippuen.

2.2 Suunnittelu
Rakentamista koskeva suunnitelma laaditaan siten, että se täyttää rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan
vaatimukset.

Suunnittelua aloitettaessa nimetään suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta vastaava
pätevä henkilö (pääsuunnittelija). Hänen tehtävänsä on huolehtia siitä, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset.
Pääsuunnittelijaksi pientalohankkeessa soveltuu hyvin suunnittelija, joka määrittelee rakennuksen sijainnin ja korkeusaseman tontille. Usein
pääsuunnittelija on siten hankkeen rakennussuunnittelija, mutta myös rakennesuunnittelija voi olla
pääsuunnittelija. Ns. talopakettitoimitusten yhteydessä talotehtaan rakennussuunnittelija voi olla
pääsuunnittelija, jos hän on ottanut vastatakseen
edellä esitetystä tehtävästä ja hänen pätevyytensä
tehtävään on riittävä.
Hyvä suunnittelu, ammattitaitoiset suunnittelijat sekä kattavat ja viimeistellyt rakennus- ja
erityissuunnitelmat ovat pientaloprojektissa ensiarvoisen tärkeitä. Sekä rakennus- että erityissuunnitelmien laatimiseen tarvitaan pientalojen suunnitteluun perehtyneitä ammattilaisia.

Kuva 1. Suunnittelijoiden yhteiset palaverit ovat tärkeitä tilaisuuksia mm. pääsuunnittelijan tehtävien
hoitamisen kannalta.
8
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Rakenteellisesti ja taloudellisesti kestävä
ja rakennuksen käyttö-, huolto- ja korjauskustannukset huomioonottava lopputulos toteutuu
taitavalla suunnittelulla, huolellisella ja ammattitaitoisella työn suorituksella sekä osaavalla työmaavalvonnalla.
Rakennussuunnittelija on avainasemassa
rakennuksen sijoittamisessa rakennuspaikalle ja
rakennuksen korkeusasemaa valittaessa ja hän
huolehtii myös siitä, että rakennus ulkoasultaan
soveltuu paikalle. Rakennussuunnitelmassa tulee
aina ottaa huomioon naapuruston olemassa olevat
rakennukset ja niiden korkeusasema. Leikkaukset
tontin rajoilta ovat oleellinen asia rakennussuunnitelmia laadittaessa.
Kosteusteknisesti vaativia ja rakennuksen
ulkonäköön vaikuttavia asioita ovat mm. räystäsratkaisut, katon kaltevuus, rakennuksen korkeusasema, sokkelin korkeus, julkisivujen erkkerit ja
sisäänvedot, parvekesyvennykset jne. Näiden oikeat ratkaisut helpottavat rakennuksen huoltoa,
vähentävät rakenteiden kostumista ja edelleen
kostuneista rakenteista asukkaille aiheutuvaa terveysriskiä sekä pidentävät rakennuksen käyttöikää.
Kantavien rakenteiden suunnittelun ja toteu
tuksen keskeisiä asioita ovat rakennuksen perustaminen, rakennuksen kantavat pysty- ja vaakarakenteet sekä rakennuksen jäykistäminen.
Varsinkin vesikaton ristikkojen sauvojen nurjahdustuennassa sekä ristikoiden sivuttaistuennassa on esiintynyt puutteita, jotka ovat aiheuttaneet kattorakenteiden sortumia ja vaaratilanteita.
Vastaavan rakennesuunnittelijan tulee aina esittää edellä mainitut asiat rakennusvalvontaviranomaiselle toimitettavissa rakennesuunnitelmissa.
Toteutusvaiheessa vastaavan rakennesuunnittelijan tulee vielä todeta, että toteutus vastaa rakennesuunnitelmia ja tehdä merkintä tästä työmaan
tarkastusasiakirjaan.
Sanonta ”hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” sopii hyvin pientalorakentamiseen. Suunnitte-

MRL (Maankäyttö- ja rakennuslaki) 119 §
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla hankkeen
vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen
toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö.
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lijoita valittaessa on tärkeää selvittää suunnittelijan
koulutus ja työkokemus. Mahdolliset suositukset
ja aikaisemmin toteutetuista kohteista saadut palautetiedot ovat merkityksellisiä.
Suunnittelun osuus koko hankkeen kustan
nuksista on vähäinen kokonaiskustannuksiin verrattuna. Suunnittelun hinta ei saa olla ainoa eikä
tärkein suunnittelijan valintaperuste. Hyvällä
suunnittelulla saavutettava taloudellinen hyöty
voi olla merkittävä. Suunnittelijan tietämystä voidaan edelleen hyödyntää sisällyttämällä suunnittelusopimuksiin suunnitelmien toteutuksen työmaavalvonta. Suunnittelijoita voidaan käyttää
erityisesti rakennusvaiheiden tarkastusten vastuuhenkilöinä.
Vastuullisten työnjohtajien tehtävänä on
muun muassa huolehtia siitä, että rakennustyö
suoritetaan suunnitelmien mukaisesti. Suunnitelmista ei saa poiketa ilman suunnittelijan suostumusta.
Tässä julkaisussa esitetyt ratkaisut edustavat
hyvää rakennustapaa. Suunnitelmissa voi olla tästä poikkeavia hyvän rakennustavan mukaisia ratkaisuja. Tällöin noudatetaan suunnitelmia.

MRA (Maankäyttö- ja rakennusasetus) 73 §
Vastaavan työnjohtajan tehtävät ja vastuu alkavat välittömästi sen jälkeen, kun hänet on hyväksytty tai ilmoitus työnjohtajana toimimisesta on jätetty. Näistä tehtävistä ja vastuusta voidaan vapautua vain pyytämällä
kirjallisesti vapautus tehtävästä tai siten, että hyväksytään toinen henkilö vastaavan työnjohtajan tilalle.
Vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia siitä, että:
1) rakentamisen aloittamisesta ilmoitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle;
2) rakennustyö suoritetaan myönnetyn luvan mukaisesti ja siinä noudatetaan rakentamista koskevia
säännöksiä ja määräyksiä;
3) rakennustyön aikana ryhdytään tarvittaviin toimiin
havaittujen puutteiden tai virheiden johdosta;
4) luvassa määrätyt katselmukset pyydetään riittävän ajoissa ja suoritetaan aloituskokouksessa tai
muutoin määrätyt tarkastukset ja toimenpiteet
asianmukaisissa työvaiheissa;
5) rakennustyömaalla ovat käytettävissä hyväksytyt
piirustukset ja tarvittavat erityispiirustukset, ajan
tasalla oleva rakennustyön tarkastusasiakirja,mahdolliset testaustulokset sekä muut tarvittavat asikirjat.
Mitä vastaavasta työnjohtajasta säädetään, koskee soveltuvin osin erityisalan työnjohtajaa.
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2.3 Vastuulliset työnjohtajat
Pientalohankkeen rakentamista johtamaan asetettavista työnjohtajista määrätään rakennusluvassa.
Vastaavan työnjohtajan lisäksi on vesi- ja viemärilaitteiden asentamista varten oltava vastuullinen
työnjohtaja (KVV-työnjohtaja). Ilmanvaihtotöitä
johtamaan asetetaan yleensä myös vastuullinen
työnjohtaja (IV-työnjohtaja), jollei ilmanvaihtotyö
ole sellainen, joka voidaan antaa vastaavan työnjohtajan johdettavaksi (esim. painovoimainen ilmanvaihto vapaa-ajan asunnoissa).
Pientalohankkeen varhaisessa vaiheessa, mieluiten jo suunnittelun alkaessa, rakennushankkeeseen ryhtyvä/rakentaja kokoaa yhteen asiantun-

10
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tijaorganisaation, työryhmän, johon kuuluu myös
hankkeen vastaava työnjohtaja. Hyvä vastaava
työnjohtaja seuraa suunnittelun etenemistä, antaa
neuvoja helposti toteutettavista ja hyvää rakennustapaa noudattavista ratkaisuista sekä taloudellisista materiaaleista ja työtavoista. Vastaavalla
työnjohtajalla on siten paljon tehtäviä sen lisäksi,
että hänen on oltava läsnä aloituskokouksessa ja
viranomaiskatselmuksissa. Vastaavan työnjohtajan tehtävät määritellään tarkemmin rakennuttajan ja vastaavan työnjohtajan välisessä sopimuksessa ja sen liitteenä olevassa tehtäväluettelossa.
Vastaavalla työnjohtajalla tulee olla tosiasialliset mahdollisuudet jatkuvasti johtaa ja valvoa rakennustyötä. Tämä vaatii riittäviä resursseja.
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Kestävä kehitys ja rakentaminen

3

3.1 Suunniteltu käyttöikä
Suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana on rakennuksen suunniteltu käyttöikä. Pientalon suunnitellun käyttöiän tulisi olla vähintään 50 vuotta ja
suositeltavan käyttöiän 100 vuotta.
Ennen eri vaihtoehtojen taloudellisuudesta
päättämistä selvitetään rakennuksen suunnitellun
käyttöiän aikaiset kokonaiskustannukset, jotka
muodostuvat perustamis-, pääoman korko-, hoito- ja huoltokustannuksista sekä käyttöiän aikana
arvioiduista käyttö-, korjaus- ja uusimiskustannuksista.

3.2 Suunnitteluperiaatteita
Rakennuksen tulee olla ympäristöönsä hyvin sopiva ja tilan käytöltään sekä toiminnoiltaan taloudellinen ja joustava. Rakennuksen tilat suunnitellaan siten, että energian ja resurssien kulutus
rakennustyön sekä rakennuksen käytön aikana on
minimissään.
Rakennus suunnitellaan ja toteutetaan siten,
että uusia energiamuotoja, kuten bio-, aurinko- ja
tuulienergiaa sekä maalämpöä voidaan helposti
myöhemmin hyödyntää, kun perinteisten fossiilisten polttoaineiden hinnat nousevat ja ympäristöystävällisten energiamuotojen hyödyntämistekniikat kehittyvät. Hanketta suunniteltaessa on
syytä verrata eri energiamuotoja niiden käyttötalouden ja ympäristövaikutusten näkökulmasta.
Suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään
erityistä huomiota lämmöneristettyihin rakenteisiin. Valitsemalla korkealuokkaiset ikkunat ja ovet
sekä tekemällä riittävän tiiviit rakenteet pystytään
tulevat energiakustannukset minimoimaan.
Rakenteet suunnitellaan ja toteutetaan siten,
että rakennusjätettä syntyy mahdollisimman vähän. Rakennusjätteen lajittelu on järkevää. Talousjätteiden lajittelulle varataan riittävät tilat sekä rakennuksessa että rakennuspaikalla.
Katoille ja tontille kertyvät sade- ja sulamisvedet (= hulevedet) imeytetään maahan tai käytetään muuten hyväksi esimerkiksi kastelussa.
Ympäristöopas 76
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Kuva 2. Rakennusmateriaalien suojaaminen kosteudelta on
kestävän kehityksen periaatteiden mukaista hukkamate
riaalin ja jätteen vähentyessä.
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3.3 Rakennusmateriaalit ja -osat
Energian säästötarve, luonnon monimuotoisuuden säilyminen ja terveydelliset olot edellyttävät
rakentamisen eri osapuolilta kriittistä asennetta
rakennusmateriaalien ja -osien valinnassa.
Rakennusmateriaaleja ja -osia valittaessa on
seuraavilla näkökohdilla merkitystä kestävän kehityksen kannalta:
•
Materiaalit ovat terveellisiä, turvallisia ja pitkäikäisiä, eikä niiden raaka-ainetuotannossa,
valmistusprosessissa, kuljetuksissa, käytössä
eikä hävittämisessä synny terveydellisiä eikä
ympäristöön kohdistuvia haittoja. Tästä voidaan varmistua käyttämällä vain testattuja ja
tutkittuja, hyväksi osoittautuneita tuotteita.
•
Materiaalien valmistukseen ei käytetä kohtuuttomasti energiaa ja kuljetusmatkat ovat
lyhyet. Rakennusmateriaalin raaka-aineet
ovat uusiutuvia ja niitä esiintyy maapallolla
runsaasti.
•
Materiaalit ovat helposti huollettavissa, vaihdettavissa, kierrätettävissä ja elinkaarensa
lopussa hävitettävissä tai hyödynnettävissä
esimerkiksi energianlähteenä.
•
Rakennusmateriaalien ja rakennusosien
käyttöiästä, huoltoväleistä sekä huolto- ja
korjaustoimenpiteistä on riittävät tiedot.
•
Suositeltavaa on käyttää M1-luokan rakennusmateriaaleja.

MRL 117 § 2 momentti

MRA 55 §
Rakennukselle asetettuja vaatimuksia sovellettaessa
tulee ottaa huomioon rakennuksen käytön aikaiset
ympäristövaikutukset niin, että rakennus on sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla ekologisilta ominaisuuksiltaan kestävä. Rakennusta suunniteltaessa
tulee tarpeen mukaan selvittää rakennusmateriaalien
ja -tarvikkeiden aiheuttama rakennuksen elinkaaren
aikainen ympäristörasitus. Erityistä huomiota tulee
kiinnittää rakennusosien ja teknisten järjestelmien korjattavuuteen ja vaihdettavuuteen.
   Rakentamista sekä rakennuksen tai sen osan purkamista koskevassa lupahakemuksessa tai ilmoituksessa on esitettävä selvitys rakennusjätteen määrästä
ja laadusta sekä sen lajittelusta, jollei jätteen määrä ole
vähäinen. Hakemuksessa tai ilmoituksessa on erikseen
ilmoitettava terveydelle tai ympäristölle vaarallisesta
rakennus- tai purkujätteestä ja sen käsittelystä.

MRA 66 §
Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje on laadittava, jollei erityisestä syystä muuta johdu, rakennusta varten,
jota käytetään pysyvään asumiseen tai työskentelyyn.
Sama koskee tällaisen rakennuksen sellaista korjaus- ja
muutostyötä, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, ja soveltuvin osin korjaus- ja muutostyötä,
joka muutoin edellyttää rakennuslupaa.
   Käyttö- ja huolto-ohje sisältää rakennuksen käyttötarkoitus ja rakennuksen ominaisuudet sekä rakennuksen ja sen rakennusosien ja laitteiden suunniteltu käyttöikä huomioon ottaen tarvittavat tiedot rakennuksen
asianmukaista käyttöä ja kunnossapitovelvollisuudesta
huolehtimista varten.

Rakennuksen tulee olla tarkoitustaan vastaava, korjattavissa, huollettavissa ja muunneltavissa sekä, sen
mukaan kuin rakennuksen käyttö edellyttää, soveltua
myös sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut.

MRL 117 § 3 momentti
Korjaus- ja muutostyössä tulee ottaa huomioon rakennuksen ominaisuudet ja erityispiirteet sekä rakennuksen soveltuvuus aiottuun käyttöön. Muutosten johdosta rakennuksen käyttäjien turvallisuus ei saa vaarantua
eivätkä heidän terveydelliset olonsa heikentyä.
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Rakennustyön valvonnan
järjestäminen
4.1 Rakennushankkeeseen
ryhtyvän tehtävät
Rakennushankkeessa tarvitaan monipuolista asiantuntemusta niin suunnittelussa, toteutuksessa
kuin valvonnassa ja tarkastamisessakin. Eri seikkojen yhteensovittamisella ja ajoittamisella on
lopputuloksen onnistumisen kannalta tärkeä merkitys.
Yleensä pientalon rakennuttaja ei ole asiantuntija rakennushankkeessaan, vaan joutuu hankkimaan tarvittavan pätevän henkilöstön, jota lainsäädäntökin edellyttää.
Ongelmakohtien selvittäminen etukäteen ja
laadunvarmistustoimenpiteiden kohdistaminen
virheriskejä sisältäviin työvaiheisiin on järkevää.
Riskiarvio ja riskianalyysi ovat rakentamismääräysten uusia työkaluja, jotka myös pientalohankkeissa on hyvä tehdä. Useimmiten tällainen toiminta säästää myös kustannuksia.

Kuva 3. Rakentamiseen ryhtyvän on syytä tutustua huolellisesti lupapäätökseen ja sen ehtoihin.

4.2 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävät
Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentaYmpäristöopas 76
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misessa noudatetaan sitä koskevia säännöksiä ja
määräyksiä.
Viranomaisvalvonnassa huomio kohdistetaan pääosin siihen, että hankkeen toteuttamisesta
vastuulliset täyttävät heille määrätyt tai kuuluvat
velvollisuutensa. Näin menetellen oletetaan rakentamisessa saavutettavan säännöksissä ja määräyksissä edellytetty vaatimustaso.

4.3 Aloituskokous
Rakennustyön aloituskokouksen tarkoituksena
on selvittää, millaiset edellytykset rakennushankkeeseen ryhtyvällä on valitsemansa henkilöstön
avulla selviytyä hankkeestaan niin, että säännösten ja määräysten edellyttämä vaatimustaso ja
hyvä rakennustapa rakentamisessa voivat toteutua. Keskeinen tavoite on myös selvittää tapa, jolla
vaatimusten täyttyminen rakentamisen ja käytettävien rakennustuotteiden kelpoisuuden osalta
osoitetaan.
Aloituskokouksesta määrätään rakennusluvassa. Rakennushankkeeseen ryhtyvä sopii kunnan rakennusvalvontaviranomaisen kanssa aloituskokouksen ajankohdasta ja kutsuu kokouksen
koolle ennen rakennustyön aloittamista. Aloituskokouksessa ovat läsnä ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennuksen
pääsuunnittelija, vastaava työnjohtaja sekä rakennusvalvontaviranomainen.
Aloituskokouksessa käydään läpi hankkee
seen liittyvät keskeiset suunnittelu- ja toteutusky
symykset sekä selvitetään ja sovitaan rakentamisen
valvontaan ja tarkastuksiin liittyvät vastuu- ja tehtäväjaot, menettelytavat ja tarkastusten kirjaamistapa (rakennustyön tarkastusasiakirja). Aloituskokouksessa selvitetään rakennuttajan järjestämän
valvonnan mahdollisuudet, jolloin viranomaisval
vonta voidaan suunnata ja painottaa tarkoituksen
mukaisella tavalla.
Aloituskokouksessa sovitaan vastuullisen
työnjohdon, rakennushankkeeseen ryhtyvän
oman valvonnan ja viranomaisvalvonnan tehtävät
rakennustyön valvonnan ja rakennustuotteiden
13
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Kuva 4. Hyvin valmisteltu aloituskokous on rakentamisen valvonnan ja laadun varmistamisen tärkeä lähtökohta.
kelpoisuuden toteamisen osalta. Siten jo aloituskokouksessa voidaan esimerkiksi sopia, missä rakennusvaiheissa rakennusvalvontaviranomainen
tulee toimittamaan katselmuksia ja pitääkö peittyvien työvaiheiden olla tällöin nähtävissä ennen
katselmuksen toimittamista.
Aloituskokouksen puheenjohtajana toimii
yleensä rakennusvalvontaviranomainen. Rakennusluvassa edellytetyn aloituskokouksen tuloksena tehtävä pöytäkirja on kirjallinen sitoumus
niistä selvityksistä ja toimenpiteistä, joilla rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää huolehtimisvelvollisuutensa.

Rakennusvalvontaviranomainen seuraa työn
aikana, toteutuuko rakennushankkeeseen ryhtyvän valvonta aloituskokouksessa sovitulla tavalla.
Katselmuksessa on tarkoitus todeta, ovatko tiettyyn rakennusvaiheeseen kuuluvat toimenpiteet
ja tarkastukset sekä tarvittavat selvitykset tehty,
onko rakennustyön tarkastusasiakirjaa käytetty
työvaihetta vastaavasti ja onko havaittujen epäkohtien tai puutteiden johdosta edellytetyt toimenpiteet tehty.

Muistilista
• Yhteys

rakennusvalvontaan riittävän ajoissa!
• Riittävästi aikaa selvityksille ja suunnittelulle
• Huolehtiminen siitä, että käytössä on pätevät suunnittelijat ja ammattinsa
osaava vastuullinen työnjohto
(vastaava työnjohtaja, kvv-työnjohtaja ja iv-työnjohtaja)!
• Oikea asenne:  aloituskokouksen ja rakennustyön tarkastusasiakirjan
pitäminen tarkoittavat rakennushankkeeseen
ryhtyvän etua
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Osa 1
Opastavat tiedot
Rakentamisen virheriskit ja
niiden välttäminen
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Pohjatutkimus
Rakennuspohjan laatu ja pinnanmuodostus on
syytä selvittää ennalta jokaisen rakennushankkeen yhteydessä.
Jos rakennuspaikalta on käytettävissä pohjatutkimusten tuloksia tai muita tietoja määrältään
ja laadultaan riittävinä siten, että niiden perusteella pohjarakenteiden suunnittelu ja pohjarakentaminen voidaan luotettavasti ja turvallisesti toteuttaa, rakennushankkeen yhteydessä ei tarvitse
erikseen suorittaa pohjatutkimuksia.
Pohjatutkimuksella selvitetään ennen raken
nustyöhön ryhtymistä rakennuspaikan pinnanmuodot, rakennuspaikan maaperän kerrosjärjestys
ja routivuus, maakerrosten tekniset ominaisuudet
ja pohjavesisuhteet, kalliopinnan asema sekä tarvittaessa kallion rakenne. Lisäksi selvitetään, miten rakennus voidaan sijoittaa tarkoituksenmukaisesti ja rakennuksen perustusrakenteet ja muut
pohjarakenteet suunnitella luotettavasti sekä pohjarakennustyö tehdä turvallisesti ja tuottamatta
ympäristölle vahinkoa.
Pintavaaituksen tuloksena saadaan tarpeellista tietoa rakennuksen suunnittelemiseksi maaston
muodot huomioon ottaen ja niitä hyväksi käyttäen
esim. rinnetontille ja rakennettavan tontin korkeusasemista tontin rajoilla. Mahdolliset tukimuurija pengerrysvaihtoehdot saadaan myös mukaan
eri ratkaisuvaihtoehtoihin.
Pohjatutkimuksen laajuus sekä selvitettävät
asiat ja tutkimusmenetelmät määräytyvät rakennuspohjan laadun, kuormitusten sekä tulevien
ja mahdollisesti olemassa olevien rakenteiden ja
ympäristön perusteella. Pientalohankkeessa pohjatutkimuspisteiden vähimmäismäärä on neljä
yhtä rakennusta kohden, jos ei muista syistä vaadita enempää.
Rakentaminen varsinkin asutuskeskuksissa
sijoittuu enenevässä määrin alueille, joissa alueen aikaisempi käyttö (kaatopaikat, teollisuus- ja
varastoalueet, varikkoalueet, konepaja-alueet,
huolto- ja jakeluasema-alueet, sahat ja kyllästämöt
jne.) on todennäköisesti aiheuttanut maaperän pilaantumisen. Useissa kunnissa on olemassa selvitys edellä mainituista alueista. Pohjatutkimuksen
yhteydessä arvioidaan ja tarvittaessa myös selvitetään rakennuspaikan pilaantuminen ja muut
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Kuva 5. Rakennuspohjan laatu selvitetään pohjatutkimuksella.

terveydelliset riskit, kuten kallioperässä olevan
radonkaasun tai maaperässä olevien muiden
haitallisten aineiden esiintyminen. Vaikka maan
kantavuuden tai routivuuden selvittämiseksi ei
tarvittaisi pohjatutkimustoimenpiteitä, radonin
esiintyminen saattaa edellyttää niitä. Aivan hankkeen alkuvaiheessa kannattaa selvittää, missä
laajuudessa kunta on kartoittanut radonin esiintymistä. Radonia saattaa kulkeutua rakennuspaikalle myös sora- ja sepelikuormien mukana. Myös
porakaivovedessä voi olla merkittäviä määriä radonia, mikä edellyttää erityyppisiä vedenkäsittelyjä pitoisuudesta riippuen. Suuret pitoisuudet
viittaavat myös uraanin raja-arvot ylittäviin pitoisuuksiin.
Radon on hajuton ja mauton radioaktiivinen kaasu, joka voi aiheuttaa keuhkosyöpää. Radon voi kulkeutua rakennuksen sisään joko ilmavirtausten mukana rakennuspohjasta tai sitä voi
vapautua ilmaan porakaivosta saatavasta käyttövedestä, jossa radonia voi olla niin paljon, että
tarvitaan erillinen tekninen ratkaisu, joka voi
edellyttää tilavarausta. Porakaivovedessä voi olla
haitallisia määriä myös muita aineita kuten fluoria ja arseenia.
Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitoksen
toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä
laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Kiinteistöllä
ei kuitenkaan ole velvollisuutta liittyä viemäriin
17
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huleveden ja perustusten kuivatusveden poisjohtamiseksi, jos alueella ei ole erillistä verkostoa
tarkoitusta varten ja kiinteistön hulevesi ja perustusten kuivatusvesi voidaan poistaa muutoin asianmukaisesti. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta vapautuksen
liittymisvelvollisuudesta.
Pohjatutkimuksella selvitetään, voidaanko
hulevesiä ja rakennuksen perustusten kuivatusvesiä imeyttää tontilla. Tarpeellisia tietoja tämän
selvittämiseksi ovat imeytettävän veden määrän
lisäksi pohjaveden korkeusasema sekä maaperän vedenläpäisykyky. Erityisesti katoilta kertyy
huomattavia vesimääriä, joiden imeyttäminen
edellyttää tehokkaan järjestelmän rakentamista. Pohjatutkijan lausunto toimitetaan myös rakennusvalvontaviranomaiselle. Jos imeyttämisen edellytyksiä tontilla ei ole, johdetaan hule- ja
perustusten kuivatusvedet kunnossapidettäviin
avo-ojiin tai sadevesiviemäriin.
Pohjatutkimuksesta käy ilmi myös pohjave
den korkeusasema mahdollisine pitkäaikaisvaihteluineen edellyttäen, että pohjatutkijalla tai kunnalla on jatkuva seurantajärjestelmä. Hyvässä
pohjatutkimusraportissa ennakoidaan myös pohjaveden pinnan tulevat muutokset, joita saattaa aiheutua mm. teiden, kunnallistekniikan tai alikulkutunneleiden rakentamisesta lähistölle.

Jos kaivannon tekeminen tai kellaritilojen rakentaminen alentaa pohjavettä, pohjaveden muutosten vaikutukset lähiympäristöön selvitetään
tarpeellisessa laajuudessa.
Selvitystä kutsutaan pohjaveden hallintasuunnitelmaksi. Siinä kartoitetaan mm. vaikutusalueella olevien rakennusten ja rakenteiden perustamistapa (erityisesti puupaaluperustukset) ja
mahdollisesti perustusten kunto, naapuritontilla
kasvavat arvokkaat tai muutoin säilytettävät puut
ja kasvillisuus sekä talousveden saatavuuden turvaavat kaivot.
Paalutuksen tai louhinnan aiheuttaman tärinän vaikutukset ympäristössä selvitetään jo suunnitteluvaiheessa. Tärinämittaukset, mittausantureiden paikat, naapurirakennusten katselmukset
ennen ja jälkeen töiden sekä muut asiaan liittyvät
seikat (tietojen tallentaminen, valokuvaus jne.)
ovat olennainen osa pohjarakentamista.
Geotekninen suunnittelija arvioi pohjatutkimuksen määrällisen ja laadullisen riittävyyden
sekä vastaa käytettyjen tutkimusvälineiden ja työtapojen kelvollisuudesta sekä tutkimustulosten
oikeellisuudesta.

Vastaava työnjohtaja toimii vastuuhenkilönä ja varmis
taa tarkastusasiakirjaan edellä todetut asiat.
Tähän rakennusvaiheeseen liittyvä tarkistuslista, on lu
vussa 27, kohta 5, alkaen sivu 95.

RakMK A1 5.4.1

RakMK A1 5.4.2

Rakennuslupahakemukseen liittyvässä selvityksessä
tulee tarvittaessa erityisesti käsitellä ja ratkaista
• rakennuksen korkeusasema rakennuspaikalla todettuna tai rakennuspaikasta tehdyn pintavaaituskartan
perusteella,
• pohjavedenpinnan muutoksesta aiheutuvat haitat,
kuten maanpinnan tai rakennusten painuminen, puu
paaluperustusten lahoaminen tai haitalliset vai
ku
tukset kasvillisuuteen ja kunnallistekniikkaan,
• rakennuspaikasta tai vesistön läheisyydestä aiheutuva tulvariski,
• maaperän radonpitoisuus ja selvitys mahdollisen hai
tan torjumisesta,
• rakennuspaikan saastuneet maamassat ja niiden käsittely tai sijoitus, sekä
• rakennuksen korjaus- ja muutostyöstä johtuvat vaikutukset terveydelle tai ympäristölle.

Kaivu- ja louhintatyön yhteydessä on ryhdyttävä toimenpiteisiin pohjaveden pinnan muutoksen estämiseksi niin, ettei ympäristön tila rakennustyön johdosta
olennaisesti huonone eivätkä ympäristössä olevat rakennukset tai muut rakenteet vahingoitu.
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Rakennuksen korkeusasema
Jotta pientalo voidaan suunnitella, on ensiksi selvitettävä rakennettavan rakennuksen, sen tontin
ja naapuritonttien sekä niillä sijaitsevien rakennusten luonnolliset korkeusasemat ja perustamisolosuhteet sekä mahdollisuudet liittyä kunnallistekniikkaan. Rakennus sijoitetaan tontin alimman
ja ylimmän nurkkapisteen väliin siten, ettei veden
luonnollista virtausta muuteta. Tällöin täyttö- ja
tasaustyöt jäävät yleensä mahdollisimman vähäisiksi. Korkeusaseman valintaa tehtäessä pyritään
myös varmistamaan painovoimaisen viemäröinnin mahdollisuus, jotta voidaan välttyä sade- ja
jätevesien pumppaamiselta.
Ranta-alueilla rakennettaessa on olennaista
ottaa huomioon ylimmät ennustettavissa olevat
vedenkorkeudet ja rantapenkereiden sortumariskit. Ympäristöministeriön ympäristöoppaassa,
rakentaminen-sarja nro 52 Ylimmät vedenkorkeudet ja sortumariskit ranta-alueelle rakennettaessa
on annettu suosituksia tulvien kannalta alimman
hyväksyttävän rakentamiskorkeuden määrittämiseksi sisävesien ja Itämeren rannoilla.

6

Korkeusasema suunnitellaan niin, että maanpinta rakennuksen ympärillä saadaan rakennuksesta poispäin viettäväksi 0,15 m kolmen metrin
matkalla (1:20) ja rakennuksen maanpintaa lähimmäksi tuleva lattia on vähintään 0,3 m maanpinnan yläpuolella. Tämä suojaa lattian reuna-alueita
perustusten ulkopuolisilta hulevesiltä ja maaperän kosteudelta. Muussa tapauksessa joudutaan
huleveden poisjohtamisen ja salaojituksen lisäksi
perusmuuri vedeneristämään kellareiden tapaan.
Asuinhuoneen lattian tulee kuitenkin huoneen
pääikkunaseinän kohdalla olla pääsääntöisesti
maanpinnan yläpuolella.
Tontin korkeudet mitataan pintavaaituksen
avulla, jonka perusteella laaditaan pintavaaituskartta. Se on hyvä laatia jo pohjatutkimuksen yhteydessä, jossa määritetään perustamisolosuhteet
ja maaperän laatu sekä pohjaveden pinnan korkeusasema.
Rakennuksen korkeusasema määritetään rakennuslupaa haettaessa ja se vahvistetaan noudatettavaksi rakennuslupapäätöksessä. Kohteen

Kuva 6. Rakennuspaikalle on merkitty tulevan rakennuksen nurkkapisteet ja alimman lattian korkeusasema.
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Kuva 7. Huolellisesti tasattu ja perustettu rakennuspaikka, korkeusasemat on merkitty korkokepein.

suunnittelijoiden on pääsuunnittelijan johdolla
syytä käydä rakennuspaikalla jo suunnitteluvaiheessa. Tällöin todetaan rakennuspaikalla korkeus-asemaltaan ja sijainniltaan merkityn rakennuksen korkeusaseman sopivuus. Korkeusasemat
varmistetaan vielä kerran rakennuspaikalla esimerkiksi aloituskokouksessa ennen rakennustyön
aloitusta.
Aloituskokouksessa osallistujat toteavat rakennuspaikalle asennettujen korkeusmerkkien
avulla, mihin korkeuteen suunnitellun rakennuksen alin lattia on tulossa.
Jos korkeusasema osoittautuu rakennuspaikalla vääräksi, sitä täytyy vielä muuttaa tilanteeseen sopivammaksi. Liian alas rakentaminen lisää
kosteusvaurioriskejä ja liian ylös rakennettava
rakennus saattaa olla sopimaton ympäristöön ja
aiheuttaa ylimääräisiä täyttökustannuksia. Jos rakennusta ympäröivää maanpintaa korotetaan, hulevedet valuvat helposti naapuritonteille.
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Pääsuunnittelija toimii rakennusvaiheen vastuuhenkilö
nä ja varmistaa tarkastusasiakirjaan edellä todetut asiat.
Tähän rakennusvaiheeseen liittyvä tarkistuslista on lu
vussa 27, kohta 6, alkaen sivu 95.

RakMK A1 9.1.2
Sadevesien johtaminen rakennuspaikalta on järjestettävä siten, etteivät sadevedet häiritsevästi tai haitallisesti
valu naapurikiinteistön puolelle. Jos rakennus sijaitsee
niin lähellä tontin tai rakennuspaikan rajaa, että katto
vesien johtamisesta pintaratkaisuna voi seurata niiden
kulkeutuminen naapurikiinteistön puolelle, kattovedet
on johdettava suoraan sadevesiviemärijärjestelmään.
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Rakennustyön aloittaminen
Rakennustyön aloittamiseen liittyy useita erilaisia
toimenpiteitä. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on
syytä järjestää rakentamisen aloituskokous mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Aloituskokous
on aina järjestettävä ennen rakennustyön aloittamista, jos rakennusluvassa niin edellytetään.

7.1 Luvat ja vastuulliset
työnjohtajat
Rakennustyön saa aloittaa, kun lupapäätös on
saanut lainvoiman tai rakennustyön aloittamiseksi on saatu aloittamisoikeus ja asetettu rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymä vakuus.
Rakennustyö katsotaan aloitetuksi, kun ryhdytään rakennuksen perustuksen valutöihin tai
perustukseen kuuluvien rakennusosien asentamiseen. Ennen rakennustyön aloittamista on huolehdittava siitä, että rakennusvalvontaviranomainen
on hyväksynyt vastaavan työnjohtajan.
Rakentamista valmisteleva kaivaminen, louhiminen, puiden kaataminen tai muu näihin verrattava rakentamista valmisteleva toimenpide
voidaan suorittaa vasta, kun rakennus- tai toimen
pidelupa on myönnetty, jollei rakennusvalvontaviranomainen ole todennut toimenpiteen olevan
vaikutuksiltaan vähäinen. Toimenpiteen aloittamisesta on tehtävä ilmoitus kunnan rakennusval
vontaviranomaiselle. Kaivu- ja louhimistyö voidaan aloittaa, kun rakennusvalvontaviranomainen
on hyväksynyt työtä johtamaan vastaavan työnjohtajan.
Rakennuksen perustuksen paalutus voidaan
tehdä ennen rakennustyön aloittamista rakennusvalvontaviranomaiselle toimitetun paalutussuunnitelman mukaisesti. Työ voidaan aloittaa, kun
rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt
paalutustyötä johtamaan vastaavan työnjohtajan
tai erityisalan työnjohtajan ja työn aloittamisesta
on tehty ilmoitus rakennusvalvontaviranomaiselle.
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7.2 Suunnitelmat ja rakennustyön
haitallisten vaikutusten
rajoittaminen
Ennen rakennustyön aloittamista tulee tarvittavat
erityissuunnitelmat perustamistöiden ja pohjaviemäreiden osalta olla toimitettu rakennuspaikalle. Vastuullisten työnjohtajien tulee huolehtia,
että nämä suunnitelmat on toimitettu myös rakennusvalvontaviranomaiselle ennen kyseiseen
työvaiheeseen ryhtymistä, jos tämä on lupapäätöksen ehtona.
Ennen rakennustyön tai sitä valmistelevan
toimenpiteen aloittamista tulee rakennushankkeeseen ryhtyvän yhdessä vastaavan työnjohtajan
kanssa varmistaa, että tarpeelliset selvitykset rakennustyön haitallisista vaikutuksista on tehty ja
tarvittaviin toimenpiteisiin haittojen välttämiseksi
ja poistamiseksi on ryhdytty.

7.3 Käytännön toimet
Ennen rakennustyön aloittamista tulee kunnan
asianomaisen viranomaisen yleensä merkitä rakennus paikalleen maastoon.
Rakennusvalvontaviranomainen saattaa edel
lyttää rakennustyömaan aitaamista ja suojarakenteiden rakentamista ulkopuolisten varjelemiseksi rakennustyön haitoilta. Samoin voidaan antaa
määräyksiä työmaan siisteydestä ja yleisen alueen
(esimerkiksi kadut) likaantumisen rajoittamisesta
vaikkapa kaivumassojen kuljetusten yhteydessä.
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7.4 Yhteys muihin viranomaisiin
ja laitoksiin
Rakennustyön aikana saattaa esiintyä haitallisia
vaikutuksia, jotka yleensä edellyttävät yhteydenottoa asianomaisiin viranomaisiin. Tällaisia voivat
olla muun muassa pohjavedenpinnan rakennustyön aikaisesta alenemisesta aiheutuvat haitat,
pohjaveden pilaantumisvaara sekä rakennustyöstä aiheutuva melu, tärinä ja pöly. Myös työmaan
jätehuollon järjestäminen saattaa edellyttää yhteydenottoa kunnan viranomaisiin.
Maalämmön käyttäminen rakennuksen energialähteenä on yleistynyt. Varsinkaan taajamaalueella ei ole yhdentekevää, mihin porakaivon
tai maalämpöpumppujärjestelmän syvä porareikä
sijoitetaan. Ennen porareiän tekoa tulee varmistua kunnan asianomaiselta viranomaiselta, edellyttääkö reiän tekeminen esim. johtokartta- ja/tai
tunneliselvityksen tekemistä.
Viimeistään aloituskokouksessa varmistutaan siitä, että ilmoitukset työsuojeluviranomaiselle, turvallisuusasiakirja sekä rakennustöiden
turvallisuussuunnitelma on tehty.

MRL 133 § 1 momentti
Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on ilmoitettava naapurille, jollei ilmoittaminen hankkeen vähäisyys tai sijainti taikka kaavan sisältö huomioon ottaen ole naapurin edun kannalta ilmeisen tarpeetonta.
Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan
kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla
tiedotettava myös rakennuspaikalla.
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Vastaava työnjohtaja toimii rakennusvaiheen vastuu
henkilönä ja varmentaa tarkastusasiakirjaan edellä to
detut asiat.
Tähän rakennusvaiheeseen liittyvä tarkistuslista, on lu
vussa 27, kohta 7, alkaen sivu 95.

MRA 65 §
Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen on, jollei
maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:n 1 momentista
muuta johdu, annettava rakennuslupahakemuksesta
tieto naapureille ja varattava heille vähintään seitsemän
päivää huomautuksen tekemiseen. Ilmoitus hakemuksesta saadaan lähettää tavallisena kirjeenä.
   Jollei naapuria tiedetä tai hankaluudetta tavata
taikka jos kuultavia naapureita on enemmän kuin kymmenen, ilmoitus hakemuksesta katsotaan annetuksi
naapurille tiedoksi, kun hakemuksesta on ilmoitettu
sillä tavoin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan.
   Hakija voi liittää hakemukseensa selvityksen siitä,
että naapurit tai osa naapureista ovat tietoisia hankkeesta, ja selvityksen heidän mahdollisesta kannastaan
rakentamiseen. Siltä osin kuin hakija on esittänyt selvityksen naapurien kuulemisesta, ei 1 momentissa säädetty kuuleminen ole tarpeen.
   Rakennuspaikalla tarvittavasta asian vireilläolosta
tiedottamisesta huolehtii rakennushankkeeseen ryhtyvä. Tiedottamisen tarpeellisuutta ja suorittamistapaa
harkittaessa otetaan muun muassa huomioon hankkeen
koko ja sijainti. Tiedottamisen tarkoituksena on saattaa
yleisesti tiedoksi rakentamisen tai muun toimenpiteen
aiheuttama olennainen muutos ympäristössä.
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Perustaminen
8.1 Kaivutyöt ja perustaminen
perusmaan varaan
Kaivutyöt saattavat erityisesti kellarillisen rakennuksen kohdalla olla varsin mittavia. Suuria kaivumassoja syntyy myös, jos pilariperustuksia tai
ns. kaivonrengasperustuksia joudutaan tekemään
tiheään ja viemään syvälle.
Kaivun yhteydessä poistettavat maat, erityisesti humusmaat ja hienojakoiset maalajit, kuten
savi tai siltti, kasataan tontilla etukäteen suunniteltuihin paikkoihin, koska suuri osa niistä kuljetetaan pois. Routivia maita voidaan joutua korvaamaan routimattomilla myös piha-alueilla, kun
voimakas routiminen aiheuttaa haittaa. Osa massoista, varsinkin humusmaista, voidaan käyttää
esim. tontin pinnan muotoiluun. Sokkelin vierustäyttöihin tai maanvaraisen lattian alle ei saa missään tapauksessa käyttää savea tai muuta hienojakoista maalajia.
Saven käyttö saattaa tulla kysymykseen
eräissä erikoistapauksissa, mm. rakennettaessa rakennuspaikan ympärille maapatoa, jolla pyritään
säilyttämään pohjaveden pinta rakennuspaikan
ulkopuolella entisellä tasolla.
Kaivutöiden yhteydessä seurataan maaperän
laatua ja varmistutaan siitä, että maalajikerrokset
pinnasta alaspäin ovat pohjatutkimuksessa esitetyn mukaisia. Jos maakerrokset suuresti poikkeavat suunnitelmissa esitetyistä tai kovaa pohjaa ei
löydy suunnitellusta tasosta, pohjatutkimuksen
tekijän on arvioitava tilanne.
Jos tavoitellussa kaivutasossa on helposti
häiriintyvää hienojakoista maa-ainesta, on varottava, ettei se pääse liettymään. Sateet ja pakkasjaksot häiriinnyttävät helposti hienojakoisen maaaineksen niin, että sen kantavuus ei enää vastaa
pohjatutkimuksessa ja perustamissuunnitelmissa
esitettyä. Välittömästi kaivutasoon pääsemisen
jälkeen levitetään pinnan suojaksi suodatinkangas
ja sen päälle karkeaa maa-ainesta tai valetaan niin
sanottu ”korppubetonikerros”.
Etukäteen varmistetaan, että kaivannon luiskat ovat riittävän loivat, jotta reuna-alueilta ei
maata sorru eikä liety kaivantoon.
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Sadevesien työnaikaisesta poisjohtamisesta
tehdään suunnitelma. Erilliset anturakaivannot
on hyvä yhdistää toisiinsa ja johtaa vedet niistä
tarkoituksenmukaiseen kokoojakaivoon, josta ne
edelleen pumpataan pois.
Kun rakennus perustetaan pohjaveden alapuolelle, pohjavettä joudutaan työnaikaisesti
alentamaan. Tällöin selvitetään aina etukäteen
pohjaveden muutoksen vaikutukset ympäristöön,
rakennuksiin, kunnallistekniikkaan, kasvillisuuteen jne.
Talvikautena varmistetaan, ettei maapohja
pääse jäätymään ennen perustusten tekoa. Maanpinta suojataan jäätymiseltä välittömästi kaivutasoon päästyä esim. lämmöneristeellä.

Kuva 8. Ylimääräinen koheesiomaa on kaivamisen jälkeen
tarkoitus kuljettaa pois esim. maankaatopaikalle.
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Kuva 11. Saven päälle on levitetty suodatinkangas ja sora.

8.2 Louhintatyöt

Kuvat 9 ja 10. Rakennuksen pohjamontut on kaivettu.
Eri maalajikerroksia on näkyvissä. Kuvassa 10 nähdään
paksu koheesiomaalajikerros.
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Louhinta tehdään pohjarakennussuunnitelman
ja kirjallisen räjäytyssuunnitelman mukaan niin,
ettei siitä aiheudu vahinkoja eikä tarpeetonta liikalouhintaa. Räjäytyssuunnitelman tulee sisältää
tiedot porauksesta, käytettävistä räjähdystarvikkeista, sytytyksestä, panostamisesta, tarpeellisesta peittämisestä ja räjäytysajankohdista. Lisäksi
on louhinta-alueelta selvitettävä tarpeellisessa
laajuudessa räjäytettävän kohdan ominaisuudet,
kuten maakerroksen ja kallion laatu ja rakenne.
Louhintatyössä tulee olla henkilö, jolla on panostajan pätevyys. Poliisi valvoo räjäytystyötä.
Louhintatyö aiheuttaa aina kallion kautta etenevää tärinää. Tästä syystä naapurirakennuksissa
pidetään katselmukset ennen louhintatyötä. Katselmuksesta pidetään pöytäkirjaa, johon kirjataan
vähintään naapurirakennuksissa olevat rakenteelliset viat, mieluimmin valokuvin, sovitaan mahdollisista mittauksista ja mittareiden paikoista naapurirakennuksissa sekä kirjataan muu tarpeellinen
tieto naapurirakennusten kunnosta. Louhintatyön
jälkeen pidetään uusintakatselmus ja verrataan tilannetta ennen louhintaa vallinneeseen.
Louhinta tehdään noudattaen louhintasuunnitelmassa annettuja ohjeita. Oikeaoppinen suojaus ja huolehtiminen turvallisuudesta räjäytystyön
aikana ovat kaikkein tärkeimpiä. On myös huolehdittava, ettei louhintatärinän vaikutusalueella
ole juuri valettuja, sitoutumisvaiheessa olevia betonirakenteita. Nämä vaurioituvat hyvin herkästi
louhintatärinän vaikutuksesta.
Louhittu kalliopinta tarkastetaan. Kalliopainanteita ei saa jättää tulevan rakennuksen alle.
Painanteet keräävät vettä, joka saattaa aiheuttaa
kohtuutonta kosteusrasitusta mm. alapohjarakenteisiin. Jäätyessään vesi saattaa myös vaurioittaa
perustusrakenteita.
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8.3 Paalutus
Paaluperustus on suunniteltava sen varaan tulevien rakenteiden ja maapohjan toimintaa vastaavasti niin, että paaluperustus kestää riittävällä
varmuudella myös maasta tulevat kuormitukset
ja perustusten siirtymät pysyvät rakenteiden sietämissä rajoissa. Paalutustyössä noudatetaan
pohjarakennussuunnitelmaa, joka käsittää paalutuspiirustukset ja tarvittavat työselostukset. Yksityiskohtaisemmin tässä yhteydessä käsitellään
ainoastaan lyöntipaalutusta.
Rakennuksen perustamiseen joudutaan käyttämään paaluja, kun perusmaan kantavuus on huono. Tämä johtaa pääsääntöisesti siihen, että myös
alapohjarakenne toteutetaan kantavana rakenteena lattian haitallisten painumien estämiseksi.
Usein jo pienelläkin rakennuspaikalla maaperä voi vaihdella huomattavasti. Tästä voi seurata se, että osa lyöntipaaluista jää suunnitelmissa
esitettyä vähimmäismittaa pienemmäksi. Tällaisten lyhyiden paalujen kelpoisuus on rakenne- ja
geoteknisen suunnittelijan aina yhdessä selvitettävä. Erityisesti lyhyet teräsrakenteiset lyöntipaalut liitettynä kevyeen alapohjaan ovat riskialttiita.

Paalutustyöstä pidetään paalutuspöytäkirjaa.
Rakennesuunnittelija tai geotekninen suunnittelija
vertaa pöytäkirjan tietoja suunnitelmiin ja esittää
tarvittaessa poikkeamien aiheuttamat mahdolliset
lisätoimenpiteet rakennuspaikalla. Rakennesuunnittelija laatii tarvittavien lisätoimenpiteiden aiheuttamat muutossuunnitelmat.
Myös lyöntipaalutus aiheuttaa tärinää, jonka
haitallinen vaikutus lähiympäristöön on arvioitava ja rajoitettava louhintatyötä vastaavalla tavalla.

8.4 Perustusten ja maanvastaisen
lattian alle tehtävät täytöt
Pientalo voidaan joutua perustamaan tiivistetyn
täyttökerroksen varaan, kun kantava maakerros
rakennuksen alla on kokonaan tai osittain niin
syvällä, ettei matalaperustusta muutoin voida
käyttää eikä paalutus tule kysymykseen. Mikäli
täyttökerroksia ei uloteta kantavaan kerrokseen
asti lattioiden alla, on syytä varautua kantavien
alapohjarakenteiden käyttöön lattioiden haitallisten painumien estämiseksi.

Kuva 12. Paalut on lyöty kantavaan maakerrokseen. Paalutuspöytäkirjan ja tarvittaessa silmämääräisen tarkastelun perusteella geotekninen suunnittelija ja rakennesuunnittelija antavat paalujen katkaisuluvan.
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Täytölle perustaminen tulee kysymykseen
myös, kun välittömästi perustustason läheisyydessä on rakennuksen alla osittain kalliota ja
osittain kantava maakerros. Tiivistetyt täyttökerrokset rajoittavat tällöin rakennuksen epätasaista
painumista.
Perustettaessa rakennus suoraan kalliolle on
suositeltavaa käyttää anturan ja kallion välissä
karkearakeista sora- tai sepelipatjaa. Tällöin saadaan salaojat sijoitettua oikealle korkeudelle perustusten alapuolelle eikä perustuksissa tarvita
erillisiä vedenvirtausaukkoja. Usein myös kustannukset pienenevät, kun rakentamisessa voidaan
käyttää tasakorkuista samalla tasolla sijaitsevaa
perustusanturaa.
Helposti häiriintyvän maapohjan päälle voidaan tiivistää ohuehko täyttökerros mahdollisen
häiriintymisen estämiseksi, vaikka varsinaista
massan vaihtoa kantavuuden parantamiseksi ei
tarvittaisikaan.
Hyvin hienojakoisen maapohjan päälle on
ennen täytteen levittämistä syytä asentaa suodatinkangas maalajien sekoittumisen estämiseksi.
Täytöt rakennetaan pohjarakennussuunnitelman mukaan siinä esitetyistä maalajeista kerroksittain ja suunniteltuun tiiviyteen tiivistäen.
Täytön tiiviys ja riittävä kantavuus varmistetaan
luotettavalla mittausmenetelmällä (esimerkiksi levykuormituskoe) tai ns. työtapaseurannalla.
Siinä seurataan ja kirjataan rakentamisen edetessä pohjarakennussuunnitelmassa tai työselostuksessa esitetyn työtavan (kerrospaksuudet, kalusto,
yliajokerrat) ja vaadittujen materiaaliominaisuuksien (rakeisuus, vesipitoisuus, lämpötila) toteutumista.
Talviaikaan on huolehdittava, ettei perusmaa
eivätkä rakenteilla olevat ja valmiit täytteet pääse
jäätymään.

Kuva 13. Maakerrokset rakennuspaikalla on poistettu suunnitelmissa esitettyyn perustamistasoon asti. Päälle on levitetty karkea sorakerros, joka on tärytetty.

Kuva 14. Suunnitellusta materiaalista tehty routasuojaus on
asennettu paikalleen suunnitelman mukaisesti. Routasuojauksen paksuuden ja asennusleveyden määrittelee aina
rakennesuunnittelija.

8.5 Perustukset ja sokkeli
Perustusten ulottaminen kovaan maakerrokseen
tai kallioon, joko suoraan tai paalujen välityksellä, on luotettava perustamistapa. Perustukset viedään routasyvyyteen, jollei pohjatutkimuksella
ole osoitettu maaperän olevan routimatonta. Perustukset voidaan jättää myös ylemmäksi, jos ne
routasuojataan.
Hienojakoisen maakerroksen varaan perustamista on syytä välttää, koska se sisältää aina riskin rakennuksen painumisesta.
Kaikki rakennuspaikan lähellä myöhemmin
tehtävät ja pohjaveden pintaa pysyvästi alentavat
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Kuva 15. Routasuojauksen päälle on asennettu muovikelmu.
Välittömästi tämän työvaiheen jälkeen eristyskerros suojataan esim. hiekkakerroksella.
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toimenpiteet kartoitetaan jo pohjatutkimuksen
yhteydessä. Uudet kaavoitetut tiet, syvät viemärikaivannot, jokien tai ojien perkaus sekä rautatien
tai maantien alitukset ovat alueen pohjavettä laskevia toimenpiteitä. Jos rakennus kaikesta huolimatta perustetaan esim. kuivakuorisaven varaan,
rakennuksesta tehdään painuma- ja kiertymälaskelma.
Perustustyön mittatarkkuus ja betonin jälki
hoito on yleensä varsin vaatimaton. Tällöin laudoitusmitat ja raudoituksen sijaintitoleranssit on
syytä valita sujuvan työnsuorituksen eikä massa
menekin näkökulmasta. Suunnittelemalla raudoituksen betonipeite rakentamismääräysten
vaatimuksia suuremmaksi saadaan rakenteen säilyvyys-ominaisuuksiin lisää sitä varmuutta, jota
menetetään paikalla rakennettujen perustusrakenteiden yleensä vähäisen jälkihoidon vuoksi.
Kellarittoman rakennuksen lattian tulee
pääsääntöisesti olla vähintään 0,3 m ympäröivää
maanpintaa ylempänä. Ns. valesokkeliratkaisu,
jossa maanpinta on selvästi sokkelin ylälaitaa
alempana, mutta lattiapintaa ylempänä, on riski,
jota tulee välttää.
Myös rakennuksen sokkelin on oltava riittävän korkea, mikä kohteen pääsuunnittelijan on jo
varhaisessa suunnitteluvaiheessa otettava huomioon. Varsinkin rinneratkaisussa sokkelin oikean
korkeusaseman määrittäminen voi olla ongelmallista. Liian matala sokkeli on ollut syynä lukuisiin
kosteusvaurioihin pientaloissa.

Perustuksia ja sokkelia tehtäessä varmistetaan vielä rakennuspaikalla (aloituskokous), että
lattian suunniteltu korkeusasema on oikeassa
suhteessa ympäröivään maanpintaan. Sokkelin
suositeltava korkeus maanpinnasta ylöspäin on
0,5 m ja vähimmäisvaatimus 0,3 m.
Routasuojaukset tehdään suunnitelmien mukaan käyttäen maahan asennettaviksi tarkoitettuja, hyväksyttyjä materiaaleja. Vesi huonontaa
muunlaisten eristeiden lämmöneristyskykyä. Kevytsorakerroksen päälle laitetaan muovikelmu,
joka estää pintavesien suoran imeytymisen eristeeseen. Myös levymäisten, maahan asennettaviksi tarkoitettujen eristeiden päälle on hyvä asentaa muovikalvo. Käytettäessä kahta tai useampaa
eristelevyä saumat sijoitetaan eri kohtiin.
Routasuojauksen asennusvaihe tulee harkita tarkoin. Jos eristys halutaan laittaa välittömästi
sokkelin teon jälkeen, se pitää myös suojata heti
mekaanista rasitusta vastaan. Työmaalla liikkuvat
koneet ja ihmiset rikkovat helposti eristyskerroksen.
Lämmöneristeiden oikea sijainti sokkelirakenteessa on otettava huomioon jo rakennesuunnitelmissa. Työvaiheessa kannattaa vielä varmistaa, ettei perustuksiin synny ns. kylmäsiltoja.
Tämän rakennusvaiheen tarkastusten vastuuhenkilönä
on suositeltavaa käyttää rakennesuunnittelijaa.
Tähän rakennusvaiheeseen liittyvä tarkistuslista, on lu
vussa 27, kohta 8, alkaen sivu 97.

Kuva 16. Kuvan rakennuksessa on riittävän korkea sokkeli.
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9

Rakennuspohjan kuivatus

9.1 Yleistä
Hulevedet rakennuksen ympärillä, pohjavesi sekä
maaperän kosteus ovat uuden rakennuksen perustusten ja maanvastaisten rakennusosien suurimmat kosteuden lähteet.
Rakennukseen tunkeutuva vesi voi aiheuttaa
monenlaista haittaa, kuten puurakenteiden lahoamista, rapautumista, lämmöneristeiden kastumista, painumia, pinnoitteiden irtoamista, homevaurioita, sisäilmaongelmia jne. Tästä syystä on
aina kiinnitettävä erityistä huomiota rakennusten
perustusten, sokkeleiden ja maanvastaisten lattioiden ja seinärakenteiden säilymiseen kuivina.
Hulevedestä osa imeytyy maahan ja muodostaa pohjavesikerroksen. Maaperän laatu vaikuttaa
imeytyvän veden määrään. Pohjavesikerros on
yhtenäisesti maan huokoset täyttävä vesikerros,
jossa painovoima aikaansaa veden virtausta. Pohjavesipinnan yläpuoliset maakerrokset sisältävät
myös kosteutta, sillä kosteus nousee pohjavesikerroksen pinnasta ylös sitä korkeammalle, mitä
hienojakoisempaa maa-aines on.
Rakennuspohjan kuivatuksen suunnittelussa
ja sen toteutuksessa kiinnitetään huomiota molempiin edellä mainittuihin kosteuden muotoihin.
Hulevesistä aiheutuvaa kosteuskuormitusta vähennetään ohjaamalla hulevedet pois rakennuksen vierestä. Rakennuksen salaojajärjestelmään ei
saa johtaa hulevesiä. Pohjaveden korkeuteen voidaan vaikuttaa salaojituksella, joka myös kuljettaa
osan maahan imeytyvästä sadevedestä (vajovesi)
pois rakennuksen viereltä.
Maaperästä nousevan veden siirtyminen
rakenteisiin estetään käyttämällä rakennuksen
perustuksissa, lattioiden alla ja maanalaisten seinä- ja sokkelirakenteiden vieressä erityistä salaojasora- tai -sepelikerrosta. Lisäksi maanpinnan
alle jäävät ulkoseinä- ja lattiarakenteet eristetään
kosteudelta.
Rakennuspohjan kuivatuksen suunnittelu vaatii aina erityistä asiantuntemusta. Lähtökohtana ovat pohjatutkimukset, joilla selvitetään
mm. rakennuspaikan korkeussuhteet, pohjaveden korkeus ja maakerrosten vedenläpäisykyky.
Lisäksi selvitetään imeyttämisen edellytykset tai
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viemäröinnin mahdollisuudet. Kysymykseen tulee tällöin liittyminen viemäriverkostoon tai kuivatusvesien johtaminen avo-ojaan mahdollisine
pumppauksineen.
Jos alapohjan alle maahan tai rakennuksen
ulkopuolelle sijoitetaan lämpöjohtoelementtejä,
kaivannot varustetaan niiden alapuolelle sijoitetuin salaojin ja varmistutaan siitä, etteivät talon
alle ulottuvat kanaalikaivannot johda vettä rakennuksen alle.

9.2 Järjestelmän valinta
Perustusten kuivatus tehdään asentamalla
•
salaojituskerros, joka katkaisee kapillaarisen
vedennousun ja salaojitus painovoimaisena imeytyskaivoon tai -kenttään, toimivaksi
todettuun avo-ojajärjestelmään tai viemäriin
taikka tekemällä
•
vesitiiviit rakenteet, joilla suojataan rakennuksen maanalaiset osat veden vaikutuksilta.
Salaojituskerros voidaan tehdä hyvin vettä läpäi
sevästä tasarakeisesta seulotusta luonnonkiviai
neksesta, pestystä sepelistä tai singelistä tai
muusta materiaalista, jolla on vastaavat vedenlä
päisyominaisuudet ja joka kestää asennus- ja
käyttöolosuhteiden rasitukset. Mikäli perusmaa
on hyvin hienorakeista, se erotetaan salaojituskerroksesta suodatinkankaalla.
Salaojakerroksia ei missään tapauksessa saa
korvata hienojakoisella täyttömaalla, koska tällöin kosteus pääsee kapillaarivirtauksen ansiosta
perustusrakenteisiin ja aiheuttaa kosteusvaurioita
yläpuolisissa rakenteissa. Asennettavan salaojituskerroksen kapillaarisen nousukorkeuden tulee
olla pienempi kuin salaojituskerroksen paksuus.
Salaojituksen suunnitteluun vaikuttaa oleellisesti se, jääkö kuivatustaso pohjavedenpinnan
alapuolelle. Tällöin salaojiin virtaa maaperään
imeytyvien vesien eli vajovesien lisäksi myös pohjavesiä, mikä edellyttää salaojitukselta varmempaa toimintaa kuin rakennettaessa pohjaveden
yläpuolelle.
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9.3 Salaojien sijoitus ja kaivannot
Salaojituskerrokset salaojaputkineen sijoitetaan
rakennuksen ympärille, mieluimmin perusmuurin ulkopuolelle välittömästi anturoiden vierelle.
Rakennuspaikan kosteusolot ja rakennuspohjan
koko voivat edellyttää salaojaputkien sijoittamista
myös rakennuksen alle.
Rakennuksen ympärillä tai alla olevan salaoja
putken tulee olla alempana kuin maanvastaisen
alapohjan alla olevan jo maakosteuden nousun
katkaisevan yhtenäisen salaojituskerroksen alapinta, jotta vesi poistuisi salaojaputkien kautta.
Salaojaputkien korkeimman kohdan tulee
olla vähintään 0,4 m viereisen tai yläpuolisen
maanvastaisen lattian alapinnan alapuolella. Alapohjan alla salaojaputken tulee olla maakosteuden nousun katkaisevan salaojituskerroksen alapuolella.
Salaojaputkien korkeimmalla kohdalla tarkoi
tetaan putken yläreunan korkeusasemaa missä
tahansa kohdassa putkilinjaa. Viereisellä lattialla
tarkoitetaan sitä lattian kohtaa, joka on lähimpänä salaojaputken tarkasteltavaa osaa putken sijaitessa rakennuksen ympärillä. Lattian alapinnalla
tarkoitetaan lattiarakenteen alla olevan salaojituskerroksen ja itse rakenteen rajapintaa. Jos kuiten-

kin salaojituskerroksena on siihen tarkoitukseen
soveltuva lämmöneristyskerros (esimerkiksi kevytsora), lattian alapinnalla tarkoitetaan lämmöneristyskerroksen yläpintaa.
Jos perustuksen alaosa on jatkuvasti tai pitkiä aikoja kosketuksissa pohjaveteen, vesi nousee
perustusrakenteessa ylöspäin ns. kapillaarivirtauksen johdosta. Vesi imeytyy betonin huokosissa
olevan alipaineen vaikutuksesta ja asettuu sille
korkeudelle, missä huokosalipaine ja painovoima
ovat tasapainossa. Siten myös kosteus saattaa siirtyä hienojakoisesta maaperästä perustusrakenteisiin, vaikka pohjavesi olisikin pysyvästi perustustason alapuolella.
Salaojaputken yläpinnan tulee olla joka kohdassa viereisen seinäanturan tai matalaan perustetun perusmuurin anturaa alempana. Jos
salaojaputkea ei voida asentaa seinä- tai perusmuurianturan alapuolelle, maakosteuden nousu perustusrakenteissa katkaistaan asentamalla
vaakasuuntainen kaista vedeneristyskermiä perustusrakenteeseen esimerkiksi anturan ja perusmuurin väliin.
Käytettäessä syvälle ulottuvia pilariperustuksia tulee rakennuksen ulkopuolisen salaojaputken
yläreunan olla pilarien välisen sokkelipalkin alapuolella. Syvälle menevää perusmuuriperustusta
käytettäessä voi salaojaputken sijoittaa anturan
vierelle, kuitenkin niin syvälle, ettei maakosteuden nousu perusmuurin yläosaan ole haitallista.
Jos salaojaverkosto perustetaan sellaiseen
maahan, jonka painuminen on mahdollista, salaojat varustetaan arinoin, jotka kiinnitetään sokkelirakenteisiin. Painumismahdollisuus on syytä
ottaa huomioon myös suunniteltaessa salaojaputkien kallistuksia.

9.4 Salaojaputket ja tarkastuskaivot

Kuva 17. Salaojaputki on asennettu riittävään kaltevuuteen
kosteudelta eristetyn sokkelin ulkopuolelle ja salaojasoralla
pohjustettuun kaivantoon. Suodatinkangas estää liettymisen.
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Salaojaputkisto tehdään lähes poikkeuksetta
rei´itetystä muoviputkesta, johon on saatavissa
tarvittavat asennusosat. Salaojien toiminnan tarkastaminen ja huolto sekä lietteen kokoaminen
edellyttävät salaojakaivojen asentamista verkostoon. Kaivot ovat yleisimmin muovisia, halkaisijaltaan 300–400 mm ja niissä on vesijuoksun
alapuolella riittävä lietepesä. Kaivot sijoitetaan rakennuksen nurkkiin sekä salaojien haarautumistai mutkakohtiin siten, että salaojaputket voidaan
asentaa mahdollisimman suoraan kaivosta toiseen
ilman mutkia. Järjestelmän toiminnan varmuutta
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9.5 Täyttötyöt

Kuva 18. Salaojaverkoston tarkastuskaivot rakennuksen
nurkkakohdissa.

voidaan parantaa käyttämällä kahta rinnakkaista
putkea. Kaivot on voitava huoltaa. Siksi on hyvä
jättää kaivon kannet näkyviin tai merkitä niiden
paikat pysyvästi. Matalien kaivojen kannet lämmöneristetään. Kansien tiiviyteen tulee kiinnittää
erityistä huomiota käytettäessä radonteknisiä ratkaisuja, joissa ilmaa imetään rakennuspohjasta.
Salaojien asentamisen jälkeen niiden toiminta tarkastetaan esimerkiksi johtamalla verkostoon
vettä sen korkeimmalta kohdalta.
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Sokkelin tai kellariseinän vierus täytetään salaojasoralla, pestyllä sepelillä tai singelillä tai muulla
vastaavat vedenläpäisyominaisuudet omaavalla
materiaalilla siten, että muodostuu yhtenäinen
salaojituskerros, joka ulottuu alas salaojaputkeen
asti.
Pystysuuntaisen salaojituskerroksen paksuuden sokkelin tai kellarin seinän vieressä tulee joka
kohdassa olla vähintään 0,3 m. Käytännössä tämä
tarkoittaa huomattavasti paksumpia kerroksia
johtuen täyttötyön luonteesta. Muualla voidaan
käyttää rakennuspaikalta kaivamisen yhteydessä
jäänyttä hienorakeista maa-ainesta. Tarvittaessa
salaojituskerroksen ja perusmaan tai hienojakoisen täyttömateriaalin väliin asetetaan suodatinkangas. Maan pintaan laitetaan pintavesien poisjohtamiseksi rakennuksen vierestä huonosti vettä
läpäisevä kerros, joka kallistetaan sokkelista poispäin.
Salaojaputkiin päin kallistetulle kaivupohjalle rakennettavan salaojituskerroksen paksuuden
tulee alapohjan alla olla vähintään 0,2 m. Tämän
salaojituskerroksen tulee olla suorassa yhteydessä
alapohjan alla tai perustuksen ulkopuolella olevia
salaojaputkia ympäröiviin salaojituskerroksiin.
Rakennuksen alta salaojituskerrosta jatketaan
rakennuksen ulkopuolista salaojaputkea ympäröivään salaojituskerrokseen sokkelipalkkien tai
perusmuurianturoiden ali tai anturoihin tehdään
salaojituskerroksen kohdalle riittävä määrä veden
virtauksen mahdollistavia reikiä.
Rakennuksen ulkopuolella tulee salaojaputkien olla niin syvällä ja sillä tavoin eristettyinä,
etteivät ne jäädy. Pienempää peitesyvyyttä kuin
0,5 m maanpinnasta ei tulisi käyttää silloinkaan,
kun salaojaputken päällä on leveydeltään ja paksuudeltaan riittävä lämmöneristys salaojien ollessa rakennuksen vieressä. Myös kaivot on suojattava jäätymiseltä.
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9.6 Perustusten kuivatusvesien
poisjohtaminen
Salaojat yhdistetään kokoojakaivoon, josta kuivatusvedet johdetaan tapauksesta riippuen yleiseen
sadevesiviemäriin tai purkupaikkaan. Mikäli on
olemassa vaara, että sadevedet pääsevät esim.
rankkasateen aiheuttaman vedennousun seurauksena purkautumaan salaojiin, järjestelmä suojataan perusvesikaivoon asennettavalla ja takaisinvirtauksen estävällä padotusventtiilillä.
Kuivatusvesien imeyttäminen on hyväksyttävä vaihtoehto, kun siihen on olemassa riittävät
edellytykset ja vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on
myöntänyt hakemuksesta siihen luvan. Imeyttä
misen on tapahduttava omalla tontilla, pohjaveden pinnan tulee olla oleellisesti purkutasoa
alempana ja maakerrosten vettä läpäiseviä. Imeytyksessä huolehditaan siitä, että imeytyvä vesi

pääsee painumaan routakerroksen alapuolelle.
Imeytyskentän tai -kaivon sijoittaminen ja suunnittelu tehdään huolellisesti ja perustana on pohjatutkijan asiaa selvittävä lausunto. Maaperän
imemiskyvyn on oltava erityisen hyvä silloin, kun
hulevesiä, joiden määrä voi olla hyvinkin huomattava, imeytetään yhdessä kuivatusvesien kanssa.
Jos salaojavesiä ei voida johtaa painovoimaisesti, ne joudutaan pumppaamaan. Pumppaamon
suunnitteleminen annetaan yleensä LVI-suunnittelijan tehtäväksi. Hän selvittää pumppaamon mitoitusperusteet ja tarvittavat tilavaraukset, mikäli
pumppaamo sijoitetaan rakennuksen sisäpuolelle.

Tämän rakennusvaiheen tarkastusten vastuuhenkilönä
on suositeltavaa käyttää LVI- tai rakennesuunnittelijaa.
Tähän rakennusvaiheeseen liittyvä tarkistuslista, on lu
vussa 27, kohta 9, alkaen sivu 99.

Kuva 19. Salaojavedet johdetaan tässä vasemmalla olevaan kaivoon, johon tulee takaisin
virtauksen estävä itsetoimiva padotusventtiili. Salaojavedet johdetaan sadevesiviemäriin oikealla olevan sadevesikaivon kautta.
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10

Alapohja ja maanvastaiset
rakenteet

10.1 Maanvastainen lattia,
kellariton rakennus
Kun rakennukseen on suunniteltu maanvastainen lattia, on erityisen tärkeää huolehtia siitä, että
kaikki painuvat maakerrokset, kuten humus, savi
ja löysä siltti kaivetaan pois ja korvataan kantavalla, karkearakeisella aineksella.
Hiekka- ja soratäytöt tehdään rakenne- ja/tai
geoteknisen suunnittelijan ohjeiden mukaan. Täytöt tiivistetään kerroksittain esimerkiksi tärylevyllä. Yhdellä kerralla tehtäviä korkeita täyttöjä
vältetään. Talviolosuhteissa kiinnitetään erityistä
huomiota siihen, että perusmaa on sula ja häiriintymätön eikä täyttökerroksissa ole lunta tai jäätä.
Hyvin tiivistetty täyttö estää lattian painumisen.
Maan varaan valettavan betonilattian alla tulee olla vähintään 200 mm paksu salaojituskerros,
jonka rakentamista on kuvattu luvussa 9 ”Rakennuspohjan kuivatus”.
Kellarittoman rakennuksen maanvastaisen
alapohjan tulee yleensä olla vähintään 0,3 m sokkelin ulkopuolella olevaa maanpintaa ylempänä.
Jos lattian yläpinta on viereiseen maanpintaan
verrattuna edellä sanottua alempana, sokkelin vedeneristyksellä sekä tehokkaalla hulevesien poisjohtamisella ja salaojituksella varmistetaan, ettei

sade- ja sulamisvesiä pääse lattia- ja seinärakenteisiin.
Maanvastaisen alapohjan lämmöneristys sijoitetaan kokonaan tai pääosin (>2/3) sen pohjalaatan alle laatan lämpötilan nostamiseksi ja
kosteuspitoisuuden alentamiseksi. Lattian puurakenteet erotetaan esimerkiksi bitumikermikaistalla alapuolisen laatan ja sokkelin rakenteista,
jotta estetään kosteuden kapillaarinen siirtyminen. Höyrynsulun tarve ja sijoitus suunnitellaan
tapauskohtaisesti ottaen huomioon betonilaatan
kuivumismahdollisuus. Lahoavia materiaaleja ei
saa jättää höyrynsulun alapuolelle.
Ulkoseinän puurakenteet suunnitellaan ja
toteutetaan niin, että aluspuu on vähintään 0,3 m
ympäröivän maanpinnan yläpuolella ja lattiapinnan päällä tai sen vieressä erotettuna sokkelista ja
betonilaatasta kosteuden katkaisevalla kerroksella, kuten bitumikermillä. Sokkelin päällä olevan
puurunkoisen seinän aluspuun tulee olla tuuletusväliin nähden sijoitettu niin, ettei mikään (esimerkiksi tuuletusvälin vedenpoistojärjestelyyn
käytetty ylösnostettu bitumikermikaista) estä
aluspuun kuivumista tuuletusväliin.
Maanvastaisen betonisen alapohjan päälle
rakennettavan puurunkoisen ulko- tai väliseinän
aluspuu sijoitetaan laatan yläpuolelle niin, ettei
puuta jää betonivalun sisään. Aluspuu erotetaan
aina kosteuden katkaisevalla kerroksella lattiasta.
Hyvän rakennustavan mukaista on nostaa puurunko ylös laatan tasosta esim. muuraamalla yksi
harkkokerros. Myös omalle anturalle rakennettava väliseinä tehdään vastaavalla tavalla. Maanvastaisen lattian betonilaatan ja sen päällä olevan
betoni-, harkko- tai tiiliseinän väliin asennetaan
myös kosteuden katkaiseva kerros.
Jos maapohjassa on radonriski eikä alapohjaa
tehdä tuulettuvana, sijoitetaan maata vasten valetun alapohjan alle salaojituskerrokseen erillisen
suunnitelman mukainen tuuletusputkisto kokooja- ja poistokanavineen.

Kuva 20. Maanvastaisen lattian alla oleva, vähintään 200 mm
paksu salaojituskerros estää vedennousun maaperästä.
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10.2 Kantava alapohja
Kantavaa alapohjaa käytetään, kun rakennus on
paalutettu tai halutaan välttyä kalliilta ja korkeilta
täytöiltä tai perustukset on muutoin viety syvemmälle lattiatasossa olevan heikosti kantavan maapohjan vuoksi. Kantava alapohja voidaan valaa
maata vasten tai alapohjan alle voidaan jättää tuuletettava ryömintätila, jolloin kantava alapohja on
yleensä edullista tehdä elementtirakenteisena.
Maata vasten valettaessa kosteuden nousu
katkaistaan vähintään 200 mm paksulla yhtenäisellä, karkealla ja hyvin vettä läpäisevällä salaojituskerroksella. Kun kantava alapohja valetaan
maata vasten, maa toimii tällöin valumuottina.
Maa ei missään tapauksessa saa valun aikana olla
jäässä.
Maan painumisen vuoksi suunnitellaan viemäreille riittävät kannatukset kantavan laatan alle
ja lämmöneristeen kiinnipysymiseen kiinnitetään
erityistä huomiota. Maa saattaa painua vuosien
aikana, jolloin laatan alle muodostuu ilmatila. Sen
tuulettamiseen on varauduttava suunnitelmin.
Ryömintätilaan ei saa lammikoitua vettä.
Maanpinta ryömintätilassa kallistetaan salaojiin
päin. Hulevesien pääsy rakennuksen ulkopuolelta ryömintätilaan ja jääminen sinne estetään
sadevesien poistojärjestelyillä ja rakennuspohjan
salaojituksella. Pohjaveden nouseminen ryömintätilaan estetään salaojituksella. Putkisalaojat toimivat vain hyvin vettä läpäisevässä kiviaineksessa, kuten salaojasorassa. Putkisalaojilla ei yleensä
yksin voida alentaa ryömintätilan ilman kosteuspitoisuutta. Ryömintätilan pinnan korkeusasemaa suunniteltaessa tulee ottaa huomioon myös
mahdollisen meren, järven tai muun vesistön läheisyys.
Maapohjasta johtuvaa kosteutta voidaan vähentää asentamalla perusmaan päälle muovikalvo
ja kapillaarisen nousun estävä haihtumiskerros,
jona voi toimia 0,2 m paksu salaojituskerros, sekä
sen päälle lämmöneriste. Peittämätöntä perusmaan pintaa ei ryömintätilassa saa olla. Salaojituskerros on hyvä erottaa hienojakoisesta perusmaasta suodatinkankaalla. Käytettäessä muovikalvoa
on huolehdittava siitä, että muovin päälle mahdollisesti valuva vesi tai tiivistyvä kosteus pääsee
poistumaan.
Maapohjan lämmöneristämisellä voidaan
nostaa ryömintätilan lämpötilaa ja samalla alentaa
ryömintätilan kosteuspitoisuutta. Ryömintätilassa on otettava huomioon siellä olevien vesijohtojen ja viemäreiden suojaaminen jäätymistä vastaan, erityisesti tuuletusaukkojen läheisyydessä.
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Kuva 21. Rakennuksen ryömintätilainen tuuletettu alapohja.
Sokkelissa on näkyvissä tulevia tuuletusaukkoja.

Kuva 22. Ryömintätilassa olevassa väliseinässä näkyy tuuletus- ja kulkuaukko huoltotoimenpiteitä varten.

Kuva 23. Rakennus- ym. jätteistä puhdas ryömintätila, jossa
on myös riittävästi korkeutta korjaus- ja huoltotoimenpiteitä
varten.
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Kun alapohjaksi valitaan tuuletettava ratkaisu, ryömintätila pitää voida tarkastaa. Sen vapaan
korkeuden tulee olla vähintään 1,2 m, jos tilassa
on putkia tai muita laitteita. Ryömintätilaan on
voitava päästä joko sokkeliin tai alapohjaan tehdyn huoltoluukun kautta. Huoltoluukkua ei saa
suunnitella asuinhuoneista ryömintätilaan. Ryömintätilassa oleviin väliseiniin tehdään myös
kulkuaukot, jotka riittävän väljinä toimivat myös
tuuletusaukkoina.
Ryömintätila tuuletetaan niin, ettei maaperästä ja ulkoilmasta ryömintätilan ilmatilaan tulevasta kosteudesta ole haittaa rakenteiden toiminnalle, kestävyydelle ja rakennuksen tilojen
terveellisyydelle.
Alapohjan alle jäävän ryömintätilan tuuletuksen on oltava ympärivuotisesti riittävä. Tuuletus on suunniteltava tapauskohtaisesti erikseen.
Sokkeliin tehdään tuuletusaukot tasavälein
ja niiden alareuna tehdään selvästi maanpinnan
yläpuolelle. Jos sokkelin viereen tehdään maanpinnalle nousevia tuuletusputkia, tuuletusputken
hatun alareunan tulee olla niin korkealla, ettei se
talviaikana jää lumen alle. Tuuletusputkia käytettäessä saattaa alustatilan ilmanvaihto jäädä niin
vähäiseksi, että sitä tehostetaan johtamalla poistoilma lämmöneristetyllä diffuusiotiiviillä kanavalla vesikaton yläpuolelle. Tarvittaessa tuuletusta
voidaan tehostaa kanavan yläpäähän asennetulla
puhaltimella. Myös tällainen järjestely tulee suunnitella.
Tuuletuksen suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös säleikköjen ja hattujen tuuletusaukon
tehollista pinta-alaa pienentävä vaikutus.
Tuuletettava alapohjaratkaisu on syytä valita
varsinkin silloin, kun rakennuspaikan maapohja
on radonpitoinen tai alueelta on poistettu pilaantuneita maita. Tällöin alapohjarakenteen tiiviyteen
on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tarvittaessa
voidaan tehdä tiiviyskoe.
Ryömintätilaan ei saa jättää minkäänlaista
orgaanista eikä muutakaan rakennusjätettä, vaan
sen on oltava puhdas. Salaojitustason sokkelin
on rakennuksen ulko- tai sisäpuolella aina oltava
matalammalla kuin ryömintätilassa olevan maan
pinta.
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10.3 Kellarilliset tilat
Maanvastaiset seinärakenteet ovat usein kosteusteknisesti hankalia. Kellarin maanvastaisen ulkoseinän ulkopintaan tai ulkopuolisen, maata vasten
olevan lämmöneristyksen sisäpuolelle asennetaan
aina veden- tai vedenpaineeneristys, joka estää
ympäröivän maan kosteuden sekä pinta- ja sulamisveden haitallisen tunkeutumisen seinärakenteeseen. Ulkopuolinen lämmöneristys nostaa
kantavan rungon lämpötilaa ja alentaa sen kosteuspitoisuutta.
Vedeneristyksellä tarkoitetaan ainekerrosta,
joka saumoineen kestää jatkuvaa kastumista ja jonka tehtävä on estää nestemäisen veden haitallinen
tunkeutuminen rakenteeseen painovoiman vaikutuksesta tai kapillaarivirtauksena, kun rakenteen
pinta kastuu. Vedeneristettä kutsutaan epäjatkuvaksi, jos siinä on tiivistämättömiä limisaumoja tai
sellaisia tiivistettyjä saumoja, jotka eivät ole vesitiiviitä vedenpaineen alaisena, esimerkiksi perusmuurilevy. Jatkuva vedeneriste, kuten yhtenäinen
kermieristys, on tiivis vedenpaineen alaisena.
Vaativissa pohjavesi- ja maaperäolosuhteissa
tai alueella, jossa on radonriski tai josta on poistettu pilaantuneita maita, käytetään jatkuvia veden
eristeitä. Helpoissa olosuhteissa voidaan käyttää
epäjatkuvia vedeneristeitä.
Kellarin seinissä vedeneriste suositellaan
nostettavaksi 300 mm maanpinnan yläpuolelle.
Maanpinnan yläpuolisessa osassa voidaan veden
eristeenä käyttää vedeneristyslaasteja. Laastien
tulee olla pakkasenkestäviä.
Maanalaiset ulkoseinien osat, sokkelit ja vastaavat rakennusosat on suojattava maasta nousevan kosteuden siirtymisen katkaisevalla kerroksella.
Vesi ja tukkeumat perusmuurilevyn takana
aiheuttavat osaltaan kosteusvaurioita seinärakenteisiin. Jos seinässä käytetään perusmuurilevyä,
levyn yläreunaan kiinnitetään sitä varten valmistettu reunalista. Tällöin ei maanpinnalta valuva
vesi eikä myöskään hiekka tai muu maa-aines
pääse levyn taakse. Edellä mainituista syistä reunalista on syytä asentaa paikoilleen jo ennen seinän vierustojen täyttöä.

Ympäristöopas 76

Tämän kirjan on hankkinut Keravan rakennusvalvonta (15972284)

Massiivirakenteisen kellariseinän sisäpuolinen lisälämmöneristys ja siihen liittyvä ranko sekä
sisäverhouslevytys on kosteusteknisesti riskillinen. Mikäli rakenne ei ole riittävän tiivis, ilmavuodot heikentävät rakenteen varmuutta toimia
odotetulla tavalla. Mahdolliset kosteusongelmat
saattavat olla kyseisessä rakenteessa kauan piilossa.

Tämän rakennusvaiheen tarkastusten vastuuhenkilönä
on suositeltavaa käyttää rakennesuunnittelijaa.
Tähän rakennusvaiheeseen liittyvä tarkistuslista, on lu
vussa 27, kohta 10, alkaen sivu 100.

Kuva 24. Perusmuurilevyjä asennettuina harkkomuurattuun
kellarin seinään.

Kuva 26. Perusmuurilevyn yläreunan reunalista on kiinnitetty.

Kuva 25. Huomaa seinän alareunan ja anturan liittymäkohdassa viiste ja tiivis vedeneristyskerros. Perusmuurilevyn
alareuna tulee jättää vapaaksi taakse kertyvän kosteuden
poistamiseksi. Mikäli rakennuspaikalla on radonriski tai sieltä on poistettu pilaantuneita maita, korvataan perusmuurilevy kumibitumikermillä.
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11

Rakennusaikaisen kosteuden
hallinta

Rakennustarvikkeiden varastointiin ja valmiiden
rakenteiden suojaamiseen ja kuivattamiseen on
työmaalla kiinnitetty liian vähän huomiota. Rakennustyön aikaisen kosteuden haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja rakennuksen kuivatuksen
varmistaminen on kuitenkin erittäin tärkeätä.
Veden vaikutuksesta rakennustarvikkeet
saattavat turmeltua käyttökelvottomiksi, jolloin
niistä tulee jätettä. Liiallinen kosteus rakennuksessa saattaa puolestaan turmella pintarakenteita
ja aiheuttaa terveydelle haitallisia päästöjä.
Siksi myös pientalotyömaalla olisi syytä laatia suunnitelma toimenpiteistä kosteuden haitallisten vaikutusten estämiseksi. Suunnitelman toteutumisesta vastaava henkilö olisi myös syytä
nimetä.
Veden lisäksi useat rakennustarvikkeet tulee
suojata pölyltä ja jotkut myös auringon vaikutuksilta.

11.1 Rakennustarvikkeiden ja
valmiiden rakenteiden
suojaus
Kaikki kosteudelle arat rakennusmateriaalit varastoidaan ja suojataan niin, etteivät ne joudu tekemisiin veden kanssa eivätkä ole varastoituina
suoraan maata vasten. Myös valmiit rakenneosat
ja rakenteet suojataan veden vaikutuksilta.
Jos asuinrakennuksen lisäksi aiotaan rakentaa esimerkiksi varastorakennus tai autosuoja, se
on järkevää tehdä ensin vesikattovaiheeseen. Siten
kyseinen varasto saadaan hyötykäyttöön jo asuinrakennusta rakennettaessa. Muussa tapauksessa
materiaalit varastoidaan maasta irti oleville alustoille ja suojataan huolella vettä pitävillä peitteillä. Tekemällä alustat suoriksi ja painumattomiksi
vältytään materiaalien taipumilta ja kieroutumilta. Suojattaessa materiaaleja tai valmiita rakenteita on aina huolehdittava siitä, että suojaukset eivät ole liian tiiviitä, vaan sallivat ilmanvirtauksen
vapaasti.
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Kun rakennuksen ulkoseinät ja vesikatto
ovat valmiit, myös rakennuksen sisätiloja voidaan
käyttää varastointiin.

Kuva 27. Rakennustarvikkeita on tullut työmaalle kontissa.
Kontti käy suojaisesta säilytyspaikasta, joka on aina tarpeen.

Kuva 28.Tiilirunko voidaan muurata talvella suojateltan sisällä hyvissä olosuhteissa.
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Kuva 29. Tulevaa varastorakennusta käytetään taustalla
olevan asuinrakennuksen materiaalien säilytyspaikkana.

Kuva 30. Aluskate on asennettu välittömästi rakennuksen
suojaksi, kun runkorakenteet on pystytetty. Tuulensuojalevyjen asennus seiniin on aloitettu. Seinien levytyksen jälkeen
rakennuksen sisäosia voi käyttää myös rakennustarvikkeiden varastointiin. Rungon rakennusaikainen jäykistys on toteutettu vinositein.

nuksen valmiisiin rakenteisiin tulee vielä runsaasti lisää kosteutta. Itse betonilattiankin kuivuminen
pinnoituskelpoiseksi on hidasta. Tämän vuoksi
rakenteita voidaan joutua kuivattamaan rakennustyön aikana. Mitä enemmän kosteutta rakenteissa on, sitä enemmän kuivattamista tarvitaan.
Liian kostean betonilattian pinnoittaminen johtaa
kosteus- ja homevaurioihin pinnoitteen alla ja voi
aiheuttaa terveyshaittoja. Erityisesti talvirakentamisessa voi kuivatuksen yhteydessä syntyvä kosteus kondensoitua varsinkin lämmöneristämättömiin ulkovaipan rakenneosiin. Kuivatuksessa on
tärkeää poistaa kosteus ulos rakennuksesta ilman,
että se siirtyy rakenteesta toiseen.
Ontelolaatat keräävät rakennustyön aikana onteloihinsa huomattavia määriä vettä. Siksi
tuotteen valmistaja on etukäteen porannut jokaisen ontelon kumpaankin päähän vedenpoistoreiät. Rakennustyön aikana reiät saattavat kuitenkin
tukkeentua sahauslietteestä, pölystä ja liasta tai
sen johdosta, että osa onteloa on jouduttu valamaan umpeen (erityisesti reunaontelot). Hyvään
rakennustapaan kuuluu varmistua reikien avoimuudesta ennen kuivatustyön käynnistämistä.
Kuivattaminen on järkevää aloittaa, kun rakennuksen vaippa on saatu vettä ja lämpöä pitäväksi.
Ennen pinnoittamiseen ryhtymistä tulee
pintamateriaalien toimittajilta varmistaa pinnoitettavien rakenneosien suurimmat sallitut kosteuspitoisuudet. Rakenteiden pinnoittaminen kuivumista hidastavalla ainekerroksella edellyttää
myös rakenteen kosteuspitoisuuden selvittämistä.
Tämä tapahtuu luotettavimmin asiantuntijan kosteusmittauksilla.

11.2 Rakennuksen kuivuminen ja
rakenteiden pinnoittaminen
Rakennustarvikkeiden ja valmiiden rakenteiden
huolellinenkaan suojaaminen kosteudelta ei välttämättä varmista rakenteen riittävää kuivumista
esimerkiksi pinnoituskelpoiseksi rakennustyön
aikana. Rakenteiden kuivuminen varmistetaan
suunnittelemalla rakenteet siten, että rakennukseen ei jää sellaisia tiloja (esim. alas lasketut katot,
ammeen alustat jne.), joissa ilma ei pääse kiertämään. Betonilattioiden valun yhteydessä raken-
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Tämän rakennusvaiheen tarkastusten vastuuhenkilönä
on suositeltavaa käyttää valvojaa tai vastaavaa työnjoh
tajaa.
Tähän rakennusvaiheeseen liittyvä tarkistuslista, on lu
vussa 27, kohta 11, alkaen sivu 102.
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12

Runkorakenteet

Rakennuksen tärkeimpiä osia ovat kantava runko ja jäykistävät rakenteet. Rakennesuunnittelija
laatii tekemiensä laskelmien perusteella rakennesuunnitelmat, joissa on esitetty runkorakenteiden
mitat ja materiaalit sekä runkoa jäykistävät seinät,
vetotangot, vinotuennat, ristikot jne.
Rungon työnaikainen vakavuus on aina varmistettava ja tarvittaessa jäykistyksestä tulee esittää myös suunnitelma, erityisesti rakennuksen ollessa kaksikerroksinen.
Rungon rakentamisessa noudatetaan suunnitelmissa ja työselostuksessa määriteltyjä materiaaleja ja työtapoja. Niistä poikkeaminen tulee
aina hyväksyttää rakennesuunnittelijalla ja muutossuunnitelmat tulee yleensä toimittaa myös rakennusvalvontaviranomaiselle.
Runkovaiheessa tarkastetaan erityisesti liitokset, puurakenneosien tuennat, jäykistävien keveiden levyseinien naulaus ja kiinnitys perustuksiin
sekä rakennuksen kokonaisvakavuus. Erityinen
huomio kiinnitetään puisten kattoristikoiden puristussauvojen nurjahdustuentaan ja ristikoiden
sivuttaistuentaan, jotka on aina esitettävä vastaavan rakennesuunnittelijan allekirjoituksellaan
varmistamassa rakennesuunnitelmassa. Rungon
rakennesuunnitelmissa tulee kosteudeneristysten
materiaalit ja sijainnit esittää niin selkeästi, ettei
rakentamisessa synny epäselvyyksiä.

Kuva 31. Bitumikaista painekyllästetyn alajuoksupuun ja
sokkelin välissä. Kestopuun on oltava kuivunut, ei vasta
käsiteltyä. Jos sokkelin yläpinta on vähänkin epätasainen,
bitumikaistan ja puun väliin asennetaan lisäksi esimerkiksi
mineraalivillakaista ilmavuotojen ehkäisemiseksi.

12.1 Runkorakenteiden
ankkurointi ja eristäminen
Puurunkoisen rakennuksen alajuoksupuu erotetaan perustuksista kosteuden kapillaarisen nousun estävällä kosteudeneristeellä. Aluspuun ja
perustusten välinen sauma tiivistetään myös ilmavuotoja vastaan. Paikalla valettavan sokkelin
yläpinnan tasaisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Myös tiili- ja harkkorakenteet on turvallista
kosteuseristää perustuksista.
Jos märkätilojen kohdalla käytetään puurankoista seinärakennetta, tulee huolehtia siitä, ettei
puu ole suorassa kosketuksessa betonilattiaan
eikä puuseinän alaosaa ole viety lattian pintaa
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Kuva 32. Alajuoksupuu on tässä tapauksessa kiinnitetty perustuksiin ruuvikiinnityksellä.
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alemmaksi. Turvallisinta on käyttää kivirakenteista sokkelia, johon myös lattian vedeneristys voidaan nostaa.
Jos esimerkiksi aukkojen pielissä käytetään
pilareina kahta yhteen naulattua soiroa, niiden
väliin on syytä asentaa mineraalivillakaista ilmavuotojen välttämiseksi.
Puurunkoisen rakennuksen alajuoksupuu
kiinnitetään perusmuuriin tai kantavaan laattaan
esimerkiksi valuun upotettavilla kuumasinkityillä
tai ruostumattomilla kierretangoilla rakennesuunnitelmissa esitetyllä tavalla.
Kuva 34.Teräsrunkoinen rakennus.Teräksiset kattoristikot.

12.2 Väli- ja yläpohjan
kannatinrakenteet
Kattoristikoiden tukipinnan leveys, tukipisteen
sijainti ja niiden ankkurointikiinnitykset kantaviin seiniin tarkastetaan rakennepiirustuksista.
Välittömästi ristikoiden asennuksen jälkeen niihin
asennetaan poikittaissuuntaiset tuulijäykisteet ja
ristikoiden puristussauvojen nurjahdustuet raken
nesuunnitelmissa niille osoitettuihin paikkoihin.
Ennen rakennustyön jatkamista rakennesuunnittelijan olisi hyvä varmistaa asennustyön asianmukaisuus.
Käytettäessä ns. saksiristikoita, joissa myös
alapaarteet ovat vinot ja muodostavat jänteen keskelle taitteen, tulee taipuman aiheuttama ja ristikkoa tukeviin seiniin kohdistama vaakavoima
ottaa suunnittelussa huomioon (voima pyrkii siirtämään seiniä ulospäin, jolloin esimerkiksi tiilisiteiden välityksellä myös kuorimuuri pyrkii siirtymään).
Kuva 35. Rakennuksessa on kantava tiilirunko ja yläpohjassa kertopuukannattajat. Lämmöneristys ja kuorimuuraus
puuttuvat vielä ulkoseinistä.

Kuva 33. Puurunkoinen rakennus. Puiset kattoristikot.
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Kuva 36. Kertopuu- ja liimapuupalkin liitos kulmalevyä
käyttäen.
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Kattoristikot eivät saa tukeutua muihin kuin
suunnitelmissa esitettyihin kohtiin. Kevyiden väliseinien kohdilla on oltava riittävät painumavarat ja ei-kantavan jäykistävän seinän yläpäähän on
jätettävä palkeille ja ristikoille taipumavara siten,
että seinän yläpään vaakasuuntainen siirtyminen
on estetty. Seinän yläpään ja kantavan rakenteen
liitoksesta on aina esitettävä yksityiskohtainen rakennesuunnitelma. Tiilirakenteisten savuhormien
paikat varmistetaan yläpohjan kannatinrakenteiden asennuksen yhteydessä niin, että hormin ja
puurakenteen väliin jää aina vähintään 100 mm
vapaata tilaa.
Savuhormin ja väli- tai yläpohjan läpiviennit
suunnitellaan ja esitetään rakennepiirustuksissa.
Savuhormin jatkoksia ei sijoiteta väli tai yläpohjan
kohdalle. Savuhormin lävistäessä kivirakenteisen
väli- tai yläpohjan on se irrotettava rakenteesta siten, että pystysuuntainen lämpölaajeneminen on
mahdollista.
Käytettäessä ala-, väli- tai yläpohjan kantavana rakenteena laattoja (ontelolaatat, kuorilaatat
jne.) varmistutaan siitä, että laatta on kantavalla
tuella vähintään rakennesuunnitelmissa esitetyn
määrän. Laatan ja kantavan rakenteen väliin on
jäätävä riittävä saumausväli (yleensä vähintään
20 mm) eikä saumoissa saa olla sähköputkia enem
pää kuin suunnitelmissa on osoitettu.
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Ontelolaattojen saumaraudoitteet, niiden jatkokset ja ankkuroinnit ovat rakenteellisen toiminnan kannalta olennaisia. Rakennesuunnittelijan
tulee varmistua raudoitteiden asianmukaisuudesta ennen saumavalua.
Varsinainen vesikattorakenne betonirakenteisen (betonielementti tai paikalla valettu) yläpohjan päälle tehdään usein valmisristikoin tai rakentamalla vesikatteen alusrakenne paikan päällä
puurakenteisena. Tällöin aluspuu kiinnitetään
betonirakenteeseen korroosiota kestävin sitein tai
ankkurein ja aluspuu erotetaan betonirakenteesta
huopakaistalla. Kattotuolit tai ristikot kiinnitetään
aluspuuhun korroosiota kestävin leikkein ja nauloin tai ruuvein. Liitoksia, joissa naula joutuu vedetyksi, tulee välttää. Vedetty naula saattaa ajan
myötä irrota joutuessaan väsytyskuormituksen
(tuulen aiheuttama imukuorma) alaiseksi ja puurakenteiden kosteuden vaihdellessa.

Tämän rakennusvaiheen tarkastusten vastuuhenkilönä
on suositeltavaa käyttää vastaavaa rakennesuunnitteli
jaa.
Tähän rakennusvaiheeseen liittyvä tarkistuslista, on lu
vussa 27, kohta 12, alkaen sivu 102.
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Ulkoseinät
Ulkoseiniin kohdistuu kosteusrasituksia ulko- ja
sisäpuolelta ja myös rakenteissa voi olla kosteutta.
Merkittävin ulkopuolinen kosteuslähde on sade.
Vesi tai lumi voi tunkeutua rakenteisiin painovoimaisesti valumalla tai tuulen vaikutuksesta ilmavirtausten mukana. Jos julkisivussa käytetään vettä imeviä materiaaleja, sadevettä imeytyy myös
rakenteisiin seinän ulkopinnan kastuessa.
Sisäilman vesihöyry siirtyy rakenteisiin etenkin lämmityskaudella, kun sisä- ja ulkopuolisen
ilman vesihöyrypitoisuuden ero pyrkii tasoittumaan ulkoseinärakenteen läpi. Tämän ilmiön haitallisuus estetään rakenteiden eri kerrosten höyrynvastusten oikealla valinnalla.
Myös rakennuksen sisätilojen ja ulkoilman
välillä on paine-eroja. Nämä pyrkivät tasoittumaan vaipassa olevien epätiiviyskohtien (reiät,
raot) kautta aiheuttaen ilmavuotoja. Kostea sisäilma pyrkii näistä epätiiviyskohdista ulos ilmavirtausten mukana ja aiheuttaa vesihöyryn haitallisen
tiivistymisen rakenteisiin. Tämä estetään ilmatiiviillä ainekerroksella, ilmansululla, joka on epäjatkuvuuskohdistaan (läpiviennit, ikkunan karmit
jne.) tiivistetty huolellisesti.
Myös saattamalla huoneilma lievästi alipaineiseksi ulkoilmaan nähden estetään huoneilman
siirtyminen ulospäin. Alipaine saattaa kuitenkin
paikallisesti kumoutua huonetiloissa tuulen aiheuttaman ylipaineen tai lämmityskaudella sisä- ja
ulkopuolisen lämpötilaeron aiheuttaman ns. savupiippuvaikutuksen vuoksi, jolloin lämmin ilma
pyrkii nousemaan ylöspäin aiheuttaen ylipainetta
huonetilojen yläosissa. Nämä ilmiöt vaikuttavat
huoneilman painesuhteisiin sitä enemmän, mitä
epätiiviimpiä seinärakenteet ovat.
Sisäilman vesihöyryn ja seinän ulkopinnan
läpi kulkeutuvan veden haitallisuus estetään rakenteiden oikealla kosteusteknisellä suunnittelulla ja mitoituksella. Veden tai lumen tunkeutuminen rakenteisiin valumalla tai tuulen paineen
vaikutuksesta tai vesihöyryn siirtyminen rakenteisiin ilmavirtauksien mukana riippuu olennaisesti
rakenneyksityiskohtien ominaisuuksista. Tärkeää
on tiiviys eri rakenneosien liitoksissa, asennusaukoissa ja läpivienneissä yms. epäjatkuvuuskoh-
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13
dissa. Tähän päästään vain yksityiskohtien huolellisella suunnittelulla ja toteutuksella.

13.1 Höyryn- ja ilmansulku
Rakennesuunnittelussa tulee aina ottaa huomioon
vesihöyryn tiivistymisen riski vaipan (ulkoseinä,
yläpohja) rakenteisiin. Jotkut rakennetyypit ovat
tässä suhteessa toimintavarmoja ilman erillistä
höyrynsulkua, ilmansulkua tai tuulensuojaa. Näissä rakenteissa jokin tai jotkin ainekerrokset tai rakennekerrokset estävät vesihöyryn haitallisen tiivistymisen. Tämä tiedetään joko kokemuksesta tai
asia on erikseen selvitetty. Tällaisista seinäraken-

Kuva 37. Höyrynsulkumuovi on asennettu yhtenäisenä kalvona. Muovi ei ole rikki eikä avonaisia saumoja ole.
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Kuva 38. Höyrynsulkumuovi asennettuna ulkoseinän yläosaan ja yläpohjaan. Höyrynsulkua koskevat vaatimukset
ovat samat ulkoseinässä ja yläpohjassa.

Kuva 39. Sähkörasian ympärys on tiivistetty.

teista voidaan esimerkkeinä mainita tasa-aineiset
seinärakenteet (kuten kevytbetoni- tai kevytsorabetonirakenteiset seinät ja hirsiseinät) ja ns. sandwich-rakenteet (esimerkkinä ns. lämpöharkko,
jossa kahden kevytsorabetonikerroksen välissä on
solumuovieriste).
Sen sijaan puu- tai teräsrankarakenteisten
ulkoseinien höyry- ja ilmatiiviys varmistetaan
asentamalla lämmöneristekerroksen sisäpintaan
höyryn- ja ilmansulku ja ulkopintaan vesihöyryä
läpäisevä tuulensuoja. Tuulensuojan vesihöyrynläpäisevyyden tulee olla vähintään viisinkertainen
sisäpinnan vesihöyrynläpäisevyyteen verrattuna.
Tutkimusten mukaan ilman höyrynsulkua
tehty ns. kosteutta läpäisevä rakenne on vesihöyryn tiivistymisen kannalta riskillisempi kuin
höyrynsulullinen rakenne. Myös puukuitueristettä käytettäessä on syytä käyttää höyrynsulkua,
koska puukuitueristeen kosteudensitomiskyky on
rajallinen. Työtapana käytetty märkäruiskutusme42
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netelmä lisää rakenteen alkukosteutta ja aiheuttaa
tiivistymisriskin kasvamista etenkin syksyllä ja
talvella eristettäessä.
Jos rakenne kuitenkin tehdään ilman höyrynsulkua, tavanomaista suuremman kosteuden
kulkeutumisen haitattomuus on varmistettava
erityistarkasteluin tai tutkimuksella. Tarkastelu
tulee tehdä rakenteen koko käyttöajalle. Tällöin on
myös varmistettava, että sisäilman kosteus pystytään pitämään riittävän alhaisella tasolla.
Höyryn- ja ilmansulku (esimerkiksi höyrynsulkumuovi) sekä tuulensuoja liitetään tiiviisti ikkunoihin ja oviin sekä ala-, väli- ja yläpohjiin. Höyrynsulun ja ilmansulun jatkuvuus varmistetaan.
Jatkoskohdissa se limitetään riittävästi (150–200
mm). Jatkoksia tehdään vain rankojen kohdilla ja
ne tiivistetään huolellisesti esimerkiksi teippaamalla höyry- /ilmansulkumateriaalin kanssa yhteensopivalla teipillä.
Ulkoseinille tulevien sähkörasioiden ja muiden vastaavien varauksien ympäristöjen tiiviy
destä huolehditaan. Sama koskee yläpohjan
läpivientikohtia, poistoilmakanavia, viemärin tuu
letusputkia, savupiippuja, kattoikkunoita jne.
Höyrynsulku voidaan sijoittaa myös lämmöneristyskerroksen sisään. Laskennallisesti tulee osoittaa, ettei vesihöyryn tiivistymistä missään
olosuhteissa pääse tapahtumaan. Höyrynsulku ei
saa yleensä olla ulompana kuin 50 mm sisäpinnasta. Sähkö- ym. asennukset jäävät höyrynsulun
sisäpuolelle. Höyryn- ja ilmansulun läpiviennit
vähenevät tällöin oleellisesti. Pinta-asennuksia
voi käyttää esimerkiksi kiintokalusteiden takana.

Kuva 40. Puukuitueristeellä lämmöneristettävän ulkoseinän
teko käynnissä. Bitumikyllästeinen rakennuspaperi toimii
myös höyrynsulkuna (vesihöyrynvastus yli viisinkertainen
yleisesti käytettäviin tuulensuojiin nähden).
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13.2 Lämmöneristeet

13.3 Tuulensuoja

Kun rungon lämmöneristeenä käytetään levymäistä materiaalia, levyt leikataan ohjeen mukaan
oikean levyisiksi niin, että levyjen reunat tulevat
tiiviisti runkotolppia vasten. Ns. ylijäämäpaloja,
jotka eivät muodosta tiivistä ja yhtenäistä lämmöneristystä, ei pidä käyttää. Jatkoskohdissa levyjen päiden reunat asennetaan tiiviisti toisiaan
vasten. Raot eristeiden ja runkotolppien välissä
sekä eristeiden jatkoskohdissa mahdollistavat
ilmavirtauksen kulkemisen rakenteessa ja aiheuttavat riskin vesihöyryn tiivistymistä. Lämmöneristelevyjen on oltava asennettaessa kuivia ja
asennuksen jälkeen ne suojataan huolellisesti.

Rankarakenteisissa seinissä lämmöneristyksen
ulkopintaan asennetaan tuulensuojalevy. Sen tehtävänä on suojata lämmöneristys ulkopuolelta
tulevilta tuulen ja lämpötilaerojen aiheuttamilta
ilmavirtauksilta. Sen tulee mahdollistaa sisäilman kosteuden esteetön kulku ja sallia kosteuden
kuivuminen ulkopinnaltaan tuuletusrakoon. Sen
vuoksi tuulensuojan vesihöyrynvastuksen tulee
olla alhainen.
Tuulensuojalevyt, joissa ei ole pontattuja reunoja, on jatkettava niin, että levyn saumojen kohdassa on takana aina puurunko tai vaakakoolaus.
Jos sauman alla on suoraan pehmeä lämmöneriste, tuulensuoja ei toimi tarkoituksenmukaisesti,
vaan syntyy ilmavuotokohta. Tuulensuojalevyn
saumakohta tiivistetään tarkoitukseen sopivalla
saumanauhalla.
Tuulensuojalevyt ovat kosteutta hyvin imeviä. Ulkoverhouksen taakse mahdollisesti joutuvan veden tulee poistua perusmuurin päälle
asennetun vedeneristekaistan päältä ulkoilmaan
aiheuttamatta tuulensuojalevyn alareunalle ylimääräistä kosteusrasitusta. Siksi tuulensuojalevyt
tulee asentaa niin, että niiden alapäät ovat hieman
irti perusmuurista.
Rakenteen toimintavarmuutta voidaan parantaa eristämällä tuulensuoja ulkopuolelta
ohuehkolla mineraalivillakerroksella. Tällöin tuulensuojan toimintaolosuhteet ovat korkeamman
lämpötilan johdosta paremmat ja mahdollisesti
kostuneessa rakenteessa kuivuminen on nopeampaa paremman vesihöyrynläpäisevyyden vuoksi. Tutkimuksissa on todettu vaikutuksen olevan
etenkin teräsrankaseinissä merkittävä.

Kuvat 41 ja 42. Levymäiset lämmöneristeet on asennettu
oikein seinärakenteisiin.
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Kuva 43. Tuulensuojalevyjä asennettuina. Saumojen kohdassa on takana puurunko. Tuulensuojalevyjen saumat on
tiivistetty saumanauhalla.
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13.4 Julkisivuverhous
Ulkoseinärakenteen suunnittelussa tulee lähteä
siitä, että ulkoverhouksen taakse pääsee aina vähäisiä määriä vuotovettä. Mahdollisen vuotoveden poistuminen vaakasuuntaisista rakenneliitoksista, kuten ikkunoiden ja ovien päältä sekä
ulkoseinän ja perusmuurin liitoksesta, on otettava
huomioon.
Kerroksellisissa ulkoseinärakenteissa, joissa
on erillinen ulkoverhous, ulkoverhouksen taustan
tuulettuminen varmistetaan käyttämällä rakenteesta riippuen 30–50 mm leveää tuuletusrakoa.
Ulkoverhouksen taakse mahdollisesti joutuva sadevesi poistuu seinän alaosan tuuletusraosta
perusmuurin päälle asennettua vedeneristyskaistaa (esimerkiksi bitumikermikaista) pitkin. Kaista tulee olla asennettuna niin, ettei se estä seinän
aluspuun kuivumista tuuletusraon kautta ulkoilmaan.
Vuotovesien poistuminen ikkuna- ja oviaukkojen yläpuolelta järjestetään vastaavalla tavalla.
Vuotoveden pääsyä ulkoverhouksen läpi etenkin
rakennuksen yläosissa voidaan rajoittaa rakentamalla rakennukseen riittävän pitkät räystäät.
Ulkoseinärakenne voi toimia ilman tuuletusrakoa, jos rakenteen materiaalikerrokset pystyvät
sitomaan rakenteisiin mahdollisesti tiivistyvän
kosteuden, kunnes se lämpötila- ja kosteusolosuhteiden muututtua voi poistua rakenteesta haittaa
aiheuttamatta ulkoverhouksen läpi.
Massiivisissa ulkoseinärakenteissa, joissa
sama materiaali toimii sekä seinärakenteen runkona että lämmöneristeenä (esimerkiksi kevytbetoni
ja kevytsorabetoni) ja pystyy sitomaan kosteutta,
erillistä tuuletusrakoa ei tarvita.
Rapatuissa ja pinnoitetuissa julkisivuissa tulee kerrosten kosteudenläpäisyominaisuudet valita niin, ettei rakenteeseen synny kasvavaa kosteuskertymää ja että kastumisen jälkeen rakenne
voi kuivua haittaa aiheuttamatta nopeasti.
Julkisivuverhouksena on pientaloissa pääasiallisesti puu tai tiili. Olipa verhousmateriaali mikä
tahansa paitsi rapattu harkkoseinä, tuuletusraon
täytyy verhouksen takana olla riittävän suuri, jotta ilmavirrat pääsevät kuivattamaan seinärakennetta.

13.4.1 Puujulkisivu
Jos julkisivuverhouksena on vaakapaneeli, tuuletusrako toimii yleensä moitteettomasti, sillä vaakapaneelin takana on kiinnityslaudan paksuinen
rako (22–25 mm). Sokkelin, ikkuna- ja muiden
44
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Kuva 44. Etualalla vaakapaneelilla toteutettua julkisivua.
Alareunasta ilma pääsee esteettä paneelin ja tuulensuojarakenteen väliin.

aukkojen ylä- ja alareunojen sekä vesikaton kohdalla varmistutaan siitä, ettei otsalauta, ikkunapelti eikä mikään muukaan estä tuuletuksen toimivuutta.
Pystypaneeliverhousta käytettäessä jätetään
sen taakse myös samansuuruinen rako (ristikoolaus), joka toimii pystysuunnassa eli sokkelista
räystäälle. Vaakalauta tuulensuojan ja paneelin välissä estää ilman kiertämisen ylöspäin. Vaakasuunnassa olevan ilmaraon toimivuus on epävarmaa ja
riippuvainen purkautumisreittien toimivuudesta
esimerkiksi nurkissa sekä tuulenpaineen aikaansaamasta vaakasuuntaisesta ilmavirtauksesta.
Siksi vaakakoolaus on riittävän ilmankierron varmistamiseksi syytä irrottaa tuulensuojalevystä.
Pelkät ulkoverhouspaneelin takapinnassa
olevat laudan käyristymistä estävät urat eivät riitä
tuuletusraoiksi. Urat tukkeutuvat ajan myötä pölystä, liasta tms. tai jo heti rakennusvaiheessa.
Ikkuna- ja oviaukkojen kohdalla varmistetaan taustan tuuletus ja sen jatkuvuus. Ikkunapelti ei saa tukkia ilman kulkua ja aukkokohtien yläreunassa tulee ilman päästä verhouksen taakse.
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Kuva 45. Pystypaneeliverhous takaa katsottuna. Kuva on
kylmästä varastorakennuksesta, johon kuvan mukainen ratkaisu käy.

Kuva 47. Ulkoverhous on asennettu siten, että se tuulettuu.
Julkisivun aukkokohdissa tuuletuksen jatkuvuus on varmistettu.

Kuva 46. Pystylautaverhouksen takana on selkeä tuuletusrako. Tuuletuksen jatkuvuus pystytään tekemään ristiinkoolatuilla laudoilla. Huomaa lisäksi kuvassa näkyvien naulankantojen käsittely ulkomaalauksen yhteydessä.

Tuuletusraon toisena tehtävänä on johtaa
sinne kertynyt vesi ulos ilman, että se pääsee rakenteisiin ja rakennuksen sisäpuolelle. Tästä syystä sokkelin päälle laitetaan pelti tai vedeneristys,
joka johtaa veden ulos. Myös ikkunoiden ja ovien
kohdilla vesi ohjataan tuuletusraosta ulos vastaavin järjestelyin.
Jos verhouksena on pystylomalaudoitus,
jonka päällimmäinen lauta on leveä, ilmankierto
toimii tuulensuojassa kiinni olevan vaakalaudan
ja uloimpana olevan pystylaudan välistä. Mikäli
päällimmäisenä verhouksena on kapea rima, pystyrako jää varsin kapeaksi. Tällöin on suositeltavaa käyttää ns. ristikoolausta verhouksen taustana.
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Pystylautaverhousta käytettäessä tulee laudan alapää sahata viistoksi eli tippanokaksi, jolloin seinää pitkin valuva vesi ei pääse imeytymään
puun syihin. Laudan alapää samoin kuin lautojen
jatkoskohdissa olevat sahauspinnat maalataan.
Lautoja ei ole syytä jatkaa pystysuunnassa, koska
jatkoskohdassa vesi tunkeutuu helposti rakenteeseen ja jää vaakapinnalle.
Puuverhottu julkisivu voidaan tehdä myös
ns. eriytettynä julkisivuna. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että julkisivun osat tehdään elementteinä, jotka asennetaan tietyn kokoisina paikoilleen. Puu on maalauskäsitelty jo ennen työmaalle
tuontia. Talon käyttöiän aikana voidaan julkisivua
huoltaa ”pala palalta” tai jopa uusia kokonaan.
Lautojen pohjustuskäsittelyt on muutoinkin
hyvä tehdä mahdollisuuksien mukaan kuivissa olosuhteissa ennen julkisivuun kiinnittämistä.
Pohjakäsittelyn onnistumisella on suuri merkitys
maalauksen ja koko verhouksen käyttöiälle. Lisäksi pohjustus antaa suojaa myös työnaikaista
sadetta vastaan. Maalauksessa on tärkeää noudattaa maalin valmistajan ohjeita mm. ilman suhteellisen kosteuden ja lämpötilan osalta. Näillä on
myös merkitystä siihen, milloin maalatun pinnan
päälle voidaan tehdä seuraava käsittelykerros.
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Ulkoverhouksissa tulee käyttää käyristymisen ja halkeilun vähentämiseksi paksuudeltaan
riittäviä verhouslautoja (vähintään 28 mm). Samoin verhouksen kiinnitysrimojen tai -lautojen
tulee olla tarpeeksi vahvoja. Verhoukseen käytettävien lautojen tulisi mieluimmin olla sydänpuoli
ulospäin. Sydänpuoli on muuta osaa tiiviimpi ja
lauta pyrkii käyristymään reunoilta sisäänpäin.
Tämä vaatii kuitenkin tavarantoimittajalta erityislajittelua.

Kuva 50. Ikkuna-aukkojen linjassa on käytetty vaakapanee
lia, muualla pystylomalaudoitusta. Huomaa tuuletusraossa
oleva jatkuvuus.

Kuvat 48 ja 49. Pystylomalaudoitettuja ulkoseinärakenteita, joissa tuuletuksen toimivuus on varmistettu. Kuvassa 48
lautojen alapäätä ei ole viistetty asianmukaisesti. Vesi imeytyy helposti laudan alapään kautta puuhun ja lyhentää sen
kestoikää.
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Kuva 51. Laudan alapää on sahattu vinoksi ja myös sahauspinta on maalauskäsitelty.
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Kuva 52. Kerroksen korkuisia julkisivuelementtejä asennettuina paikoilleen. Elementti lepää sitä varten suunnitelluissa hahloissa. Elementit ovat keveitä ja kahden henkilön
asennettavissa. Tuuletus seinärakenteessa on varmistettu
irrottamalla vaakasuuntaiset aluslaudat tuulensuojalevystä
puupaloin.

13.4.2 Muurattu julkisivu
Muuratun ulkoseinäverhouksen vähimmäispaksuus on 85 mm. Muuraustyön huolellisuuteen
tulee kiinnittää erityistä huomiota. Laastisaumojen on oltava täysiä ja tiiviitä. Laastipurseet eivät
saa pudota tuuletusrakoon ja tukkia sitä. Muuratun julkisivuverhouksen taakse järjestetään riittävän leveä (vähintään 30 mm) tuuletusrako. Tiilen
koosta riippuen joka toinen tai kolmas alimman
tiilirivin pystysauma jätetään auki ja ilman muurauslaastia, jotta ilma pääsee verhouksen taakse ja
sinne tunkeutunut vesi ulos.
Tuuletusraon leveys on aiemmin ollut noin
15–20 mm, joka on käytännössä todettu riittämättömäksi. Muurauksessa syntyviä laastipurseita on
tippunut tuuletusrakoon niin paljon, että rako on
voinut tukkeutua kokonaan. Työmenetelmiä on
kehitetty purseiden välttämiseksi. Ns. viistomuurauksessa laastia ei levitetä tuuletusraon puolella
aivan tiilenreunaan (irti noin 10–15 mm) ja laastin tuuletusraon puoleinen reuna viistetään ennen
kiven asennusta muurauskauhalla vinoksi. Tämä
mahdollistaa sen, ettei huolellisesti muurattaessa
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Kuva 53. Julkisivun muuraustyö käynnissä. Tuuletusrako on
noin 40 mm ja toimiva.

laastia valu tuuletusrakoon, mutta laasti kuitenkin täyttää sauman leveyden. Käytössä on myös
työtapa, jossa joka neljäs tiili alimmasta tiilikerroksesta jätetään työn aikana pois ja tuuletusväliin
pudonnut laasti puhdistetaan pois näistä aukoista
erillisellä raudalla.
Muurattaessa on erityistä huomiota kiinnitettävä nurkkiin sekä ovien ja ikkunoiden karmeihin. Yhtenä muurausta parantavana tekijänä (laastin menekin vähentyessä) on käytännössä todettu
muurauslaastin sisällyttäminen urakkahintaan.
Kuorimuurauksessa käytettävien raudoitusym. teräksien on oltava ruostumatonta tai kuumasinkittyä terästä. Muuraussiteet tehdään edellä
mainituista materiaaleista tai niiden tulee olla tarkoitukseen erikseen hyväksyttyjä. Siteet asennetaan ulospäin kallistetuiksi, etteivät ne johda vettä
seinärakenteen sisään.
Muuraustyössä varmistetaan myös tuuletusraon jatkuminen sokkelista räystäälle asti. Erityisesti on syytä tarkastaa julkisivun sisä- ja ulkonurkka-alueet sekä kohdat, joissa esimerkiksi
verhousmateriaali vaihtuu tiilestä puuksi tai pelliksi ja päinvastoin.
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Kuva 56. Tuuletusrako jatkuu yhtenäisenä räystäskorkeuteen asti. Aukkojen ylityksissä on käytetty kuumasinkittyä
kulmaterästä.Tällöin ruosteinen valumavesi ei turmele vaaleaa julkisivua.

Kuva 54. Muurauksen taakse jäävä tuuletusrako on noin
30 mm, hieman laastipurseita näkyvissä. Rako todettiin kuitenkin avonaiseksi ja toimivaksi.

Kuva 57. Ikkunapelti on asennettu riittävän kaltevaksi. Vesi
valuu välittömästi siitä pois ja pellin sekä sen alapuolella
olevan tiilirivin välistä on pystytty järjestämään ulkoverhouksen tuuletus. Ikkunapellin kittaukset on tehtävä erityisellä
huolella. Huomaa myös sokkelin vieressä oleva sepelikerros
sekä julkisivun liikuntasauma, joka kätkeytyy hyvin syöksytorven taakse. Syöksytorven vedet ohjataan kuvan mukaisin
järjestelyin suoraan sadevesijärjestelmään.
Kuva 55. Puurungon aluspuu nostetaan tässä betonikorotuksella julkisivumuurausten alapäätä ylemmäksi. Bitumikermikaista saadaan viedyksi yhtenäisenä aluspuun ja muurauksen alle. Näin muurauksen taakse päässyt vesi ei kastele
aluspuuta ja aluspuu voi kuivua tuuletusrakoon päin

13.4.3 Harkkorakenteinen julkisivu

Myös muuratun julkisivun taakse pääsee eri
syistä vettä. Tuuletusrakoon mahdollisesti tulevan
veden poisjohtaminen ikkunoiden, ovien, sokkelien ja muiden epäjatkuvuuskohtien kohdalla on
olennaisen tärkeää.

Harkkorakenteinen julkisivu on tehty yleensä
joko yhdestä materiaalista (kevytbetoni tai kevytsorabetoni) tai korkeintaan kahdesta materiaalista
(harkko ja lämmöneriste). Rakenteen rakennusfysikaaliseen toimintaan ei yleensä ole liittynyt
ongelmia. Käytettäessä harkkoja kantavana pystyrakenteena tulee varmistua harkkoseinärakenteen raudoitteiden suunnitelman mukaisuudesta.
Maanpaineharkkoseinän raudoite ja seinäraken-
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teen kutistumisraudat on rakennesuunnittelijan
aina esitettävä rakennesuunnitelmissa. Raudoitteiden tarkastus ennen saumausta on myös olennainen tarkastusasiakirjaan liittyvä velvoite.

13.4.4 Betonielementtijulkisivu
Pientalorakentamisessa betonirakenteiset julkisivut ovat melko harvinaisia. Kaksikerroksisissa
rakennuksissa ns. sandwich-rakenteisia betonielementtejä kuitenkin esiintyy jonkin verran. Julkisivun kelpoisuus on helpointa varmistaa hankkimalla tuotteet yritykseltä, joka kuuluu keskitetyn
laadunvalvonnan piiriin (Inspecta Sertifiointi Oy).
Muussa tapauksessa tuotteen kelpoisuus tulee
selvittää rakennuspaikkakohtaisesti, mikä yleensä
tulee kalliimmaksi mahdollisesti tarvittavien erilaisten testausten johdosta.
Julkisivuelementti voi olla joko kantava tai
ei-kantava. Kantava elementti ankkuroidaan laatastoon laatan sauman viereen sijoittuvan, seinän
yläpäähän kiinteästi betonoidun tapin, rengasraudoituksen ja laatan saumateräksen avulla. Eikantava ruutuelementti ankkuroidaan laatastoon
päällekkäisten elementtien pieliterästen taakse ja
riittävän etäälle laatastoon ankkuroidulla raudoitteella.
Elementtien pysymiseksi kuivana elementin
yläreuna suojataan jo tehtaalla sääsuojamuovilla,
joka poistetaan vasta ennen seuraavan työvaiheen
alkamista. Elementtien tuuletus varmistetaan
yleensä käyttämällä uritettua lämmöneristettä,
viistoamalla eristeen reunat ja varmistamalla,
että tuuletusrako jatkuu ikkuna- ja oviaukoissa
sekä elementtien välissä ja yläpohjan lämmöneristeessä. Korvausilma järjestetään asentamalla elementin alareunaan tuuletusventtiilit tai riittävällä
määrällä tuuletusputkia.
Nykyisin on lisääntyvässä määrin tullut käyttöön erillinen ulkokuori, jonka takana on yhtenäinen tuuletusrako.
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13.5 Julkisivun yksityiskohdat
Julkisivupinnan saumojen, liitosten ja muiden yksityiskohtien tulee olla sellaisia, että niiden kautta
pääsee mahdollisimman vähän vettä rakenteeseen. Ulkoverhouksen taakse mahdollisesti päässeen veden on voitava poistua rakenteesta haittaa
aiheuttamatta. Pellitykset ja muut yksityiskohdat
tulee tehdä niin, ettei niiltä valuva vesi aiheuta
keskittynyttä kosteusrasitusta. Vaakapinnat sekä
viistot pinnat suojataan pellityksillä tai muilla vesitiiviillä rakenteilla, joiden vähimmäiskaltevuus
on 1:3.
Ikkunan tai oven ja seinärakenteen liitos tulee suunnitella ja tehdä tiiviiksi sadevettä vastaan.
Sauman ulkopintaan tulee asentaa sadesuoja, esimerkiksi puu- tai metallilista. Jos karmin ulkopinnassa käytetään elastista saumamassaa, liitoksen
tuuletus on varmistettava saumaan asennettavien
tuuletusputkien kautta.
Ikkunapellitys on liitettävä tiiviisti karmiin ja
päistään seinärakenteeseen sekä tehtävä kaltevuudeltaan riittäväksi. Pellin vähimmäiskaltevuus on
1:3. Vesipelti on ulotettava vähintään 30 mm seinäpinnasta ja varustettava toimivalla tippanokalla. Vesipelti on tehtävä siten, että kaikki ikkuna- ja
karmipintoja pitkin valuva vesi sekä mahdollisesti
ikkunan sisään päässyt vuotovesi kulkeutuu pellityksen kautta. Pellin pään ja smyygin liittymässä
pelti taivutetaan riittävästi ylös smyygin päälle ja
saumataan elastisella saumausmassalla. Ikkunan
alapuolisen tuuletusraon avonaisuus varmistetaan irrottamalla pelti ulkoverhouksesta.
Tuulisilla paikoilla arvioidaan vastapellin
tarve ikkunan vesipellin alla erikseen etenkin kaksikerroksisissa rakennuksissa.

Tämän rakennusvaiheen tarkastusten vastuuhenkilönä
on suositeltavaa käyttää vastaavaa rakennesuunnitteli
jaa.
Tähän rakennusvaiheeseen liittyvä tarkistuslista, on lu
vussa 27, kohta 13, alkaen sivu 103.
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14

Yläpohja ja vesikattorakenteet
Vesikaton on estettävä sadeveden, lumen ja sulamisveden tunkeutuminen kattorakenteisiin, seiniin ja sisätiloihin. Ulkonevat ja riittävän pitkät
räystäät suojaavat merkittävästi seinärakenteita,
erityisesti seinän yläosaa veden haitallisilta vaikutuksilta.
Lumen sulaminen vesikatolla riippuu yläpohjan lämmönvastuksesta ja ilmatiiviydestä sekä
tuuletuksen toimivuudesta. Lumen sulamista ja
veden jäätymistä räystäällä voidaan ehkäistä yläpohjan riittävällä lämmöneristyksellä ja ilmatiiviydellä sekä tuuletusvälillä vesikaton ja yläpohjan
välissä. Erityisesti yläpohjan ilmavuodot saattavat
aiheuttaa kosteuskertymiä yläpohjarakenteisiin
sekä lumen paikallista sulamista katteen pinnalla.
Kaltevalla kattopinnalla sulamisvesi valuu
kylmemmälle räystäsalueelle, jossa se jäätyy ja
saattaa aiheuttaa jääpadon räystäälle. Tämä estää
veden poistumisen katolta, jolloin padon taakse
kerääntynyt vesi voi aiheuttaa vesivuodon.

14.1 Tuuletus
Yläpohjan läpi sisätiloista siirtyvä kosteus tuuletetaan yläpohjan ja vesikaton välisen tuuletustilan
(korkeus yli 200 mm) tai -välin (korkeus alle 200
mm) kautta ulkoilmaan. Toimivan tuuletusvälin
korkeus riippuu katon kaltevuudesta: mitä loivempi katto, sitä korkeampi tuuletusväli.
Korkeassa tuuletustilassa yläpohjien kuivumiskykyä parantaa jossakin määrin se, ettei tuulensuojaa tarvitse käyttää. Tällöin kosteus pääsee
lämmöneristyksestä helpommin tuuletustilaan.
Mikäli tuuletus tapahtuu matalassa tuuletusvälissä (korkeus alle 200 mm), rakenteeseen on hyvä
lisätä tuulensuoja (esim. katon lappeen suuntaiset
yläpohjat).
Rakennuksen räystäille on yleensä suunniteltu jatkuva, yhtenäinen tuuletusrako (leveyden
tulee olla vähintään 20 mm) ja sen toteutuminen
varmistetaan huolella. Puurakenteinen vesikatto
on yleensä tuuletettava ristiin ja tuuletusteiden on
oltava suoria. Tuuletusilman tulee päästä kiertämään talvellakin painovoimaisesti esteettömästi.
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Kuva 58. Räystäälle on järjestetty yhtenäinen tuuletus. Ulkoseinän ylös nousevan tuulensuojalevyn ja aluskatteen väli on
kauttaaltaan auki. Kohteessa yläpohjan lämmöneristeenä
on levymäinen mineraalivilla. Varsinkin puhallettavaa lämmöneristettä käytettäessä on räystäsalueelle asennettava
asianmukaiset tuulenohjaimet.

Vesikatteen suuntaisesti lämmöneristetyillä harjakatoilla varmistetaan katon tuulettuvuus
erityisillä tuulettuvilla harjakappaleilla, harjan
läheisyydessä sijaitsevilla alipainetuulettimilla
tai harjakolmioihin tehdyllä ja rakennuksen päätyihin aukeavalla tuuletustilalla. Aumakaton tuulettuvuus varmistetaan esimerkiksi alipainetuulettimilla harjan läheisyydessä. Tuuletuksen tulee
toimia esteettä myös talviaikana, minkä vuoksi
harjan tuuletus tulee mitoittaa niin, ettei harjatiiliä tai erityisiä harjakappaleita, joiden toiminnan
lumi voi estää, oteta huomioon.
Erityistoimenpiteitä ja -varusteita voidaan
tarvita tuuletuksen parantamiseksi myös, jos tuuletusmatka on yli 10 metriä tai tuuletusteissä on
mutkia tai ilmavirtausta haittaavia esteitä. Aina
on huolehdittava, ettei yläpohjaan jää tuulettumattomia kohtia eli ns. pussinperiä.
Jos kattokannattajat, kattoikkunat, kattopintojen epäjatkuvuuskohdat (kattopintojen tasojen
muuttuessa) yms. katkaisevat tuuletusvälin, tuuletus varmistetaan huolellisella suunnittelulla ja
toteutuksella. Katon tuuletusvälin sulkevien läpiYmpäristöopas 76

Tämän kirjan on hankkinut Keravan rakennusvalvonta (15972284)

vientien, kuten kattoikkunoiden kohdalla tuuletusvälit voidaan avata viereisiin tuuletuskaistoihin.
Rakennuksen ulkoseinän ja yläpohjan liittymäkohdassa varmistetaan lämmöneristeiden jatkuvuus, jotta ei synny kylmäsiltoja.

14.2 Höyryn- ja ilmansulku
Yläpohjarakenteen tiiviyden osalta noudatetaan
samoja periaatteita kuin ulkoseinän osalta. Sisäpuolisen ylipaineen uhka on tuulen paineesta ja
lämpötilaeroista aiheutuvan savupiippuvaikutuksen johdosta suurin rakennuksen yläosissa.
Yläpohja altistuu muita rakenneosia herkemmin
ilmavuodoille rakenteen läpi. Sen vuoksi yläpohjan höyryn- ja ilmansulun tiiviyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Höyryn- ja ilmansulku
liitetään tiiviisti ulkoseinien höyryn- ja ilmansulkuun tai tasa-aineisen seinärakenteen (esimerkiksi kevytbetoni) sisäpintaan.
Kantavien väliseinien tai yläpohjaa kannattavien pääpalkkien päälle tulee asentaa höyrynsulkukalvo jo ennen kattokannattajien asennusta
höyrynsulun jatkuvuuden varmistamiseksi myös
näillä kohdilla.
Pientalojen sisäkattojen monimuotoisuudesta
johtuen kattokannattajat saattavat jatkua yhtenäisinä höyrynsulun läpi kylmältä lämpimälle puolelle. Näiden läpivientikohtien kohdalla höyrynja ilmansulun tiivistäminen ja lämmöneristeiden
huolellinen asennus runkopuita vasten on erittäin
tärkeää riittävän ilmatiiviyden saavuttamiseksi.
Kevytrakenteisessa yläpohjassa tulee höyrynsulun olla yhtenäisen levyrakenteen kannattama, jotta vältetään venymisen aiheuttama repey-

Kuva 59. Ehjä, yhtenäinen höyrynsulku yläpohjassa. Lämmöneriste on vielä asentamatta.
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tymisriski. Läpiviennit tiivistetään huolellisesti
(myös savupiipun kohdalla).
Käytettäessä yläpohjassa kevytbetonisia kattoelementtejä on suositeltavaa käyttää elementin
ja lisälämmöneristyksen välissä höyrynsulkua.
Selvitysten mukaan elementin sisältämä runsas
rakennekosteus voi rakenteen läpi poistuessaan
aiheuttaa ensimmäisenä lämmityskautena yläpoh
jalaatan yläpuolisiin rakenteisiin kosteus- ja homevaurioita. Käytettäessä vedeneristystä suoraan
kevytbetonielementin päällä ei vedeneristyksen
mahdollinen paineentasauskerros saa ilmavuotojen estämiseksi avautua ulos. Rakenne ei sovi käytettäväksi kosteissa tiloissa.

14.3 Vesikate, aluskate ja
läpiviennit
Vesikaton on oltava kaikilta osiltaan riittävän kalteva vesien poisjohtamiseksi. Katetta kutsutaan
epäjatkuvaksi, jos siinä on tiivistämättömiä limisaumoja, tai sellaisia tiivistettyjä saumoja, jotka
eivät ole vesitiiviitä vedenpaineen vaikutuksen
alaisena (esim. tiilikatteet, muotolevykatteet). Jatkuva kate on vedenpaineen alaisena vesitiivis.
Jatkuvien katteiden (esim. bitumikermieristykset) on yksin estettävä sadeveden, sulamisveden ja lumen tunkeutuminen alapuolisiin rakenteisiin.
Epäjatkuva kate täyttää katteen vesitiiviydelle asetetut vaatimukset silloin, kun katon kaltevuus on riittävä estämään veden patoutumisen
ja vesipaineen kohdistumisen katerakenteeseen.
Katteen saumoista voimakkailla sateilla mahdollisesti kulkeutuvien pienehköjen vesi- ja lumimää-

Kuva 60. Kattoikkunan ympärykset on eristetty, tiivistetty ja
pellitetty huolella.
51

Tämän kirjan on hankkinut Keravan rakennusvalvonta (15972284)

Kuva 63. Aluskatteen reuna näkyy tiilikatteen alla ja se on
tuotu selvästi tulevan ulkovuorauksen ulkopuolelle.

Kuva 61. Jiirikohdan eristykset ja pellitykset on tehty huolella. Huomaa myös kuvassa, kuinka läpivientikohdat ovat
lähellä harjaa.

Kuva 62. Aluskatteen läpivientikohta on tiivistetty oikein. Tiivistyspanta on asennettu paikalleen ja läpivietävä kanava
asennettu. Aluskate on yhtenäinen.

rien pääsy alla oleviin rakenteisiin estetään käyttämällä aluskatetta.
Kosteus tiivistyy joihinkin epäjatkuviin katteisiin herkästi (esim. metalliset katteet). Aluskate
estää myös näihin pintoihin tiivistyvän veden kulkeutumisen alapuolisiin rakenteisiin.
Vesikate ja sen aluslaudoitus kiinnitetään rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan. Kiinnitys
tehdään räystään lähellä olevalla reuna-alueella
muuta aluetta tiheämmin, jotta myrskyillä välte52
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tään tuulen imukuormituksen aiheuttama katteen
repeytyminen.
Vesikatteen alle asennetaan aluskate lukuun
ottamatta huopakatetta, joka tukeutuu raakapontti
laudoitukseen. Muutoin vesikatteen alapintaan
mahdollisesti tiivistyvä vesi tippuu yläpohjaraken
teisiin. Aluskate ei kuitenkaan ole tarpeen, jos katteen saumat ovat sadevesitiiviitä ja alapuolella si
jaitsee riittävän suuri tuuletukseltaan varmistettu
ilmatila, jonka korkeus on kauttaaltaan yli 200 mm.
Siten esimerkiksi aluskatteen voi jättää pois
konesaumatun peltikatteen alta edellyttäen, että
ullakkotilan tai yläpohjan ontelotilan tuuletus järjestetään asianmukaisella tavalla ja että itse peltityö ja saumojen tiivistys tehdään huolellisesti.
Riittävän tiheään asennettu tai yhtenäinen ruodelaudoitus katteen alla sitoo tiivistyvää kosteutta ja
estää sitä tippumasta yläpohjaan.
Jos konesaumatun peltikatteen alle halutaan
asentaa aluskate, varmistetaan, että vesikatteen ja
aluskatteen välissä on sama tuuletusmahdollisuus
kuin aluskatteen ja lämmöneristeen välissä. Aluskatteen ja katteen välisen tilan tuuletus on syytä
varmistaa myös muiden epäjatkuvien katteiden
kohdalla.
Jos aluskatteen alapuolisen tuuletustilan rakenteiden kosteuden varastointikyky on pieni tai
sen kyvystä sitoa kosteutta ei ole riittävää varmuutta, aluskatteena on syytä käyttää rakennusmateriaalia, jonka alapinta on kosteutta sitovaa
(esim. muovilaminoitu kartonkialuskate).
Aluskate ulotetaan reilusti ulkoseinälinjan
ohi räystään alla. Muussa tapauksessa aluskatetta
pitkin valuva vesi kulkeutuu suoraan seinärakenteisiin.
Jos vesikattoon joudutaan tekemään läpivientejä, niitä ei saa sijoittaa sisätaitteisiin eikä niin lähelle toisiaan tai seinää, että eristystyö vaikeutuu.
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Vesikaton läpivientikohdat, savupiiput, ilmahormit ja -kanavat, tuuletusviemäri, kattoikkunat
jne. tiivistetään ja pellitetään huolella. Vesikatteella ja kattoikkunalla tulee olla asianmukainen runko kattoikkunoiden kohdalla. Kattoikkunoiden
tulee sopia katejärjestelmään. Vesikaton jiirikohdissa pellitykset ja vedeneristeiden limitykset/jatkokset tehdään erityisellä huolella.
Aluskatteen läpivientien on oltava tiiviitä ja
rakenteeltaan sellaisia ja niin asennettu, ettei aluskatteen päälle kerry vettä. Aluskatteen läpiviennit
olisi hyvä varustaa tarvittavilla ylösnostoilla ja
mahdollisilla apuharjoilla siten, ettei aluskatteen
päällä liikkuva vesi pääse läpivientien kohdalta
yläpohjarakenteeseen. Vesikaton läpivienteihin
erilaisille katetyypeille on saatavissa valmiita läpivientikappaleita, joissa myös aluskatteen kohta
saadaan tiivistetyksi. Läpivientien sopivuus katejärjestelmään on aina syytä varmistaa.
Piiput ja muut vesikaton yläpuolelle nousevat laitteet suunnitellaan mahdollisimman ylös
lähelle rakennuksen harjaa, ettei katolta valuva
lumi rasita niitä kohtuuttomasti.

14.4 Räystäs
Hyvän rakennustavan mukaista on tehdä raken
nuksiin riittävät räystäät. Pitkä räystäs estää viis
to
sateiden pääsyn ulkoseinän yläosan kautta
rakenteisiin. Lisäksi se pidentää rakennuksen julkisivun käyttöikää auringon rasituksen pienentyessä.
Räystäspellit ja ns. myrskypellit asennetaan
huolella. Myrskypeltien tiivistämisestä huolehditaan. Myrskypeltien tehtävänä on estää julkisivua
pitkin ylös nousevan veden pääsy yläpohja- ja seinärakenteisiin.

Kuva 64. Rakennuksen suunnitteluvaiheessa on jo huolehdittu riittävistä räystäistä. Kuvan rakennuksesta puuttuvat
vielä räystään vesikourut ja syöksytorvet.
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Kuva 65. Rakennuksessa on riittävät räystäät. Huomaa
myös katon muut varusteet, oikeat läpivientikohtien sijainnit
ja lumiesteet räystäällä.
Ulkoseinän ja räystäsrakenteen liittymäkohtaan asennetaan verkko lumen, lintujen, hyönteisten ym. eläinten pääsyn estämiseksi ullakkotilaan.
Verkkoa valittaessa on kuitenkin syytä muistaa,
että se ei saa estää ullakkotilan tuuletusta räystään
kautta.

14.5 Vesikaton varusteet
Rakennuksen käyttöön ja huoltoon liittyy tiettyjä vesikaton varusteita. Nuohoojan tulee päästä
turvallisesti tarkastamaan ja nuohoamaan hormit
määräajoin. Vesikaton läpivientikohtien tiiviys on
päästävä tarkastamaan. Lumen alas liukumisen
estämiseksi on katolle sisäänkäyntien kohdalle
syytä asentaa lumiesteet.
Tämän rakennusvaiheen tarkastusten vastuuhenkilönä
on suositeltavaa käyttää vastaavaa rakennesuunnitteli
jaa.
Tähän rakennusvaiheeseen liittyvä tarkistuslista, on lu
vussa 27, kohta 14, alkaen sivu 105.

Kuva 66. Vesikatolle johtavat tikkaat, lapetta myötäilevä tikas ja hoitosilta ovat paikallaan. Katso lumiesteitä edellisessä kuvassa.
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15

Märkätilat, rakenteelliset asiat

15.1 Vaatimukset suunnitelmille
Märkätila on huonetila, jonka lattiapinta tilan
käyttötarkoituksen vuoksi joutuu alttiiksi vedelle tai jonka seinäpinnoille voi roiskua tai tiivistyä
vettä (esim. kylpyhuone, suihkutila, löylyhuone).
Märkätilojen vedenpoisto ja rakenteet on
suunniteltava ja rakennettava niin, ettei vettä pääse tunkeutumaan ympäröiviin rakenteisiin ja huonetiloihin.
Tämä saavutetaan esimerkiksi niin, että
•
suunnitelmissa ja/tai työselostuksessa on
esitetty käytettävä vedeneristyksen pintarakennejärjestelmä, jonka toimivuudesta on
tutkimustulokset,
•
suunnitelmissa ja/tai työselostuksessa on
asetettu vaatimukset kiinnitysalustan kosteudelle, alustan käsittelylle, työnsuoritukselle
työ-, käyttö- ja huolto-ohjeet sekä laadunvarmistusmenettely ja
•
poistoilmaventtiilit on suunniteltu suihkun
välittömään läheisyyteen ja korvausilman saaminen pesuhuoneeseen on otettu huomioon.

Kuva 67. Tyypillinen nykyaikainen pesuhuoneratkaisu. Suihkuvedet valuvat suoraan lattialle. Myös kaikki seinän läpiviennit ovat riskialttiita kohtia.

15.2 Pesu- ja kylpyhuone
Märkätiloissa on uusissakin rakennuksissa havaittu huomattava määrä kosteusvaurioita. Vaurioiden syynä on osaksi se, että yhä harvemmin asunnoissa on amme tai edes ns. kaukalolla varustettu
suihkutila. Suihkuveden osuessa suoraan lattiaan
ja seinään rakenteet joutuvat suureen rasitukseen.
Varminta on alun pitäen suunnitella ko. tilaan
suihkukaappi kahluualtaineen, jolloin lattiaan ja
seiniin kohdistuva kosteusrasitus pienenee olennaisesti. Suihkukaapin tai -seinämän sijoituksessa
on hyvä ottaa huomioon seinämän ja märkätilan
seinän välisen tilan ja suihkukaapin alapuolisen
tilan puhdistaminen.
Märkätilojen lattia- ja seinäpinnoissa tulee
aina käyttää vedeneristystä. Tämä koskee myös
maanvaraisia lattioita. Märkätilojen vedeneristyksellä tarkoitetaan järjestelmää, joka on vesitiivis
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kaikilta kohdiltaan (pinnat, saumat, läpiviennit,
lattiakaivot, liittymät jne.). Vesitiiviyden varmistamiseksi järjestelmien toiminnan tulee olla luotettavasti tutkittua (esim. VTT-järjestelmäsertifikaatti).
Sekä lattian että seinän vedeneristykset tulee
tehdä huolella. Suihkutilan lattia ja seinät varsinaisen pinnoitekerroksen alla on syytä tehdä kivirakenteisina.
Asia on ongelmallinen silloin, kun esimerkiksi kaksikerroksisen puuvälipohjaisen pientalon
yläkertaan on suunniteltu kylpyhuone- ja saunatilat. Rakenteellisista syistä tällöin ei voida yleensä
käyttää raskaita kiviseinärakenteita.
Kun märkätilojen lattia- ja seinärakenteet tehdään kevytrakenteisina, ratkaisu on kosteusteknisesti erittäin altis työvirheille. Jos märkätilan seinä
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Kuva 70. Muovimattopintainen pesuhuone. Maton saumat
ja lattiakaivon ympärys on toteutettu huolellisesti.

Kuvat 68 ja 69. Kivirakenteisia märkätiloihin liittyviä seiniä.

Kuva 71. Klinkkeripintainen pesuhuoneen lattia, jossa klinkkerin alla on asianmukainen laasti ja vedeneristys.

rakenteellisista syistä tehdään kevytrakenteisena,
tulee varmistua siitä, että rankajako on valmistajan ohjeiden (esim. VTT:n sertifikaatti) mukainen
ja että seinän levytys erotetaan betonilattiasta jättämällä noin 10 mm:n rako. Puuta ei saa missään
tapauksessa upottaa lattiabetonin sisään, vaan seinälle on rakennettava kiviaineinen sokkeli (noin
100 mm korkeuteen lattiapinnasta) ja sokkelin ja
aluspuun väliin tulee asentaa kosteuden katkaiseva kerros, esimerkiksi bitumikermikaista. Betonin
ja puun suora kosketus tulee aina estää. Suihkupiste tulisi sijoittaa kivirakenteiseen seinään, mikäli mahdollista.
Ulkoseiniin liittyvissä märkätiloissa ei käytetä ulkoseinässä erillistä höyrynsulkua seinän
vedeneristeen takana. Poikkeuksena on ns. kaksoisseinärakenne, jossa puurunkoisen ulkoseinä-

rakenteen sisäpuolella on erillinen seinärakenne
(mieluiten muurattu), johon vedeneriste ja pinnoitteet kiinnitetään. Erillisen seinän ja ulkoseinän väliin jätetään kuiviin huonetiloihin esimerkiksi alakaton yläpuolelta tuulettuva ilmarako.
Korvausilmaa voidaan ottaa esimerkiksi ulkoseinän ja sitä vastaan kohtisuoran märkätilan seinän
liittymän alaosasta. Ulkoseinärunkoon voidaan
tällöin jättää höyrynsulku. Märkätilojen katoissa,
missä ei ole vedeneristystä, kiinnitetään erityistä
huomiota höyrynsulun tiiviyteen.
Puurakenteisten välipohjien päälle suositellaan vedeneristyksen alustaksi valettavaksi teräsbetonilaatta. Rakenteen paino tulee luonnollisesti
ottaa huomioon kantavien rakenteiden suunnittelussa. Mikäli vedeneriste halutaan kiinnittää suoraan levyrakenteen päälle, tulee erityistä huomio-
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Kuva 74.Tiivistysmassa on laitettu lattian ja seinän liittymäkohtaan. Massaus on yhtenäinen ja sitä on riittävän paksusti.

Kuva 72. Kynnysten kohdalla on varmistuttu, ettei vesi pääse tulevan kynnyksen alta rakennekerroksiin.

Kuva 73. Märkätilan kaksoisseinärakenteen muuraus on
aloitettu. Ulkoseinän ja muurauksen väliin jätetään ilmarako.

Kuvat 75 ja 76. Reilut lattiakallistukset.

ta kiinnittää rakenteen liikkumattomuuteen ja
liitosten elämättömyyteen sekä riittävän elastisen,
vesihöyrytiiviin ja kestävän vedeneristeen valintaan.
Märkätiloissa oleviin lattioihin tehdään riittävän jyrkät kallistukset. Niiden on oltava silmin-
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nähtäviä. Silloin vesi valuu suoraan lattiakaivoon
eikä sitä tarvitse esimerkiksi lastalla vetää nurkista.
Veden poistumiseksi on lattian kaltevuuden
oltava vähintään 1:100 ja lattiakaivojen läheisyydessä 1:50.
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15.3 Vedeneristysjärjestelmä
Märkätilan lattiapäällysteen ja seinäpinnoitteen
on toimittava vedeneristyksenä tai muussa tapauksessa lattiapäällysteen alla ja seinäpinnoitteen
takana käytetään erillistä vedeneristystä.
Lattian vedeneristys nostetaan vähintään 100
mm korkeuteen lattiapinnasta (pinnoitteen aiheuttama korotus tulee ottaa huomioon). Lattian ja
seinän vedeneristyksen tulee liittyä vesitiiviisti
yhteen. Märkätilan seinässä suositellaan käytettäväksi samaa vedeneristettä kuin lattiassa. Jos
seinän ja lattian rajakohtaan tulee sauma, seinän
vedeneristys on limitettävä lattian seinälle nostetun vedeneristyksen päälle niin, ettei seinää pitkin
valuva vesi pääse lattian vedeneristyksen taakse.
Vedeneristystarvikkeiden tulee estää veden
tunkeutuminen tai imeytyminen ympäröiviin rakenteisiin. Niiden tulee kestää jatkuvaa vesirasitusta pintarakenteen käyttöiän tai huolto- ja korjausvälin ajan.
Sivelemällä levitettävien vedeneristeiden
edellytyksenä on vesitiiviyden varmistava riittävä
kerrospaksuus. Paksuuden riittävyys on varmistettava luotettavalla tavalla. Kyky silloittaa halkeamia ja emäksenkestävyys ovat myös siveltäville
vedeneristeille tärkeitä ominaisuuksia. Edellisten
lisäksi pintarakennejärjestelmän toimivuuden edel
lytyksinä ovat vedeneriste-kiinnityslaasti-keraaminen laatta- järjestelmän yhteensopivuus sekä
erityisesti lattiakaivon ja vedeneristyksen liitoksen kestävyys.
Lankahitsattu vedeneristeeksi tarkoitettu
muo
vimatto soveltuu märkätilan lattian vedeneristeeksi, kunhan eristystyö toteutetaan huolellisesti. Muovimaton saumat ja lattiakaivon ympärys
ovat herkkiä kohtia pitkäaikaisessa rasituksessa.
Muovimaton saumakohtia ei saa tehdä suihkun
tai lattiakaivon lähelle. Muovimaton kaikki saumat tiivistetään lankahitsauksella. Tiivistyspastaa
käytetään vain, jos hitsaus on teknisesti mahdoton. Läpiviennit tiivistetään erillisillä tiivistysholkeilla. Muovimaton saumat tehdään seinälle nostojen sisäkulmissa 45° kulmaan. Ulkokulmissa
käytetään kolmiopalaa.
Sen sijaan keraamisten laattojen alla ei muovimatto ole sopiva vedeneriste ilman luotettavaa
tutkimusta sen pitkäaikaiskäyttäytymisestä alkaalisen kiinnityslaastin kanssa.
Muovimatto nostetaan riittävästi ympäröiville seinille. Myös kynnysten kohdalla huolehditaan
siitä, ettei vesi pääse rakenteisiin.
Sekä siveltävät että mattomaiset vedeneristykset vaativat onnistuakseen kokeneen asenta-
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jan, jotta mahdolliset monimutkaisetkin liitokset
ja läpiviennit saadaan toteutettua vesitiiviisti. Eräs
luotettava tapa varmistua asentajan pätevyydestä
on edellyttää, että hänellä on Valtion teknillisen
tutkimuskeskuksen myöntämä henkilösertifikaatti.

15.4 Läpivientikohdat ja
viimeistely
Vedeneristyksen kannalta kriittisissä paikoissa
vältetään läpivientejä. Esimerkiksi suihkusekoittimille tulevat vesijohdot pyritään tekemään pintaasennuksina alakaton kautta. Lattian lävistävän
viemäriputken kohdalla vedeneriste nostetaan vähintään 40 mm valmista lattiapintaa ylemmäksi.
Märkätilasta pois johtavan oven kynnyksellä vedeneriste nostetaan yleensä vähintään 25 mm
valmista lattiapintaa ylemmäksi. Nosto voidaan
tehdä tarvittaessa luiskaamalla.
Seinän ja lattian liittymissä, laattapintojen
liittymäkohdissa sekä seinän läpivientikohdissa
käytetään asiaankuuluvaa vedenkestävää elastista tiivistysmassaa. Sen kuntoa tarkkaillaan rakennuksen käyttöaikana säännöllisesti, koska näiden
kohtien taakse päässyt vesi turmelee ajan myötä
varsinkin kevyitä levyrakenteita. Tiivistysaineet
eivät ole kovinkaan pitkäikäisiä, vaan ne on uusittava aika ajoin.

15.5 Löylyhuone
Löylyhuone on märkätila ja vaatii vedeneristyksen lattia- ja seinäpinnoille. Vedeneristyksen
vaatimukset täyttävä ratkaisu saadaan, kun sisäverhouspaneelin takana oleva ilmaväli estää verhouksen pintaan roiskuvan veden haitallisen tunkeutumisen syvempään rakenteeseen. Roiskevesi
ei saa päästä alumiinipintaiseen paperiin, joka
huolellisesti tiivistettynä ja saumattuna toimii
höyryn- ja ilmansulkuna.
Löylyhuoneen höyrynsulkuun ja sen yhtenäisyyteen kiinnitetään erityistä huomiota. Löylyhuoneen sisäilma on hyvin ”trooppinen” ja poikkeuksellisen rasittava seinä- ja kattorakenteille.
Höyrynsulkuna toimivan alumiinitiivistyspaperin tehtävänä on suojata tehokkaasti ympäröiviä
rakenteita kuumuudelta ja kosteudelta.
Jos sauna sijaitsee ulkoseinän vieressä, on erityisesti huomattava, että saunan kohdalla ulkoseinässä ei saa olla yhtenäistä erillistä höyrynsulkua.
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Kuva 77.Yhtenäinen alumiinipintainen höyrynsulku asennettuna. Pystyrimoituksen päälle on tulossa vaakapanelointi.

Kahden tiiviin pinnan välissä oleva materiaali
kostuu helposti rakenteen hengittämättömyyden
takia.
Lauteiden tukirakenteet on hyvä pystyttää
suoraan löylyhuoneen lattialta tai kiinnittää ne
seinään niin, ettei höyrynsulkua läpäistä. Tällöin
vältytään seinäpaneelin läpivienneiltä ja paikoilta, joissa vesi seisoo. Seinäpaneelin on syytä alkaa
saunaan tehtävän erillisen sokkelin päältä ja saunan lattiaan tulee järjestää pesuhuoneen tapaan
riittävät kallistukset veden poisjohtamiseksi.
Jos löylyhuoneesta johtaa ovi suoraan ulos,
ulko-oven tiivistykseen kiinnitetään erityistä huomiota. Talvella vesihöyryn tiivistyminen on runsasta.
Kiukaan etäisyys puurakenteista on aina varmistettava kiukaaseen kiinnitetystä kilvestä tai
valmistajan asennusohjeesta.

Tämän rakennusvaiheen tarkastusten vastuuhenkilönä
on suositeltavaa käyttää vastaavaa rakennesuunnitteli
jaa.
Tähän rakennusvaiheeseen liittyvä tarkistuslista, on lu
vussa 27, kohta 15, alkaen sivu 106.

Kuva 78. Löylyhuoneen seinän alumiinipintainen höyrynsulku on teipattu höyrytiiviisti lattian ylösnostetun vedeneristeen päälle.
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Parvekkeet, erkkerit,
syvennykset jne.
Parvekkeet, kattoterassit ja muut lämpimän tilan
yläpuolella sijaitsevat tilat ja syvennykset ovat
alttiita kosteudelle. Niissä yleensä vain hieman
kallistetulta pinnalta vaaditaan hyvää vedeneristyskykyä. Vedeneristykseen, rakenteiden kosteustekniseen suunnitteluun ja materiaalivalintoihin
on syytä kiinnittää erityistä huomiota.
Lämpimän tilan yläpuolella sijaitseva veden
eristetty kattoterassi täytyy suunnitella hyvin tuulettuvaksi, koska muussa tapauksessa yläpohjan
rakenteet jäävät kahden tiiviin pinnan väliin ja
yläpohjan läpi pyrkivä vesihöyry tiivistyy vedeneristeen alapintaan aiheuttaen kosteusvaurion. Jos
rakennetta ei tehdä tuulettuvaksi, vedeneristeen
täytyy tutkitusti olla hyvin vesihöyryä läpäisevä
ja täyttää kuitenkin vedeneristeelle asetettavat
vaatimukset.
Pinnan kallistukset ja veden poisjohtaminen
suunnitellaan ja toteutetaan huolellisesti. Kattokaivoihin ja vedenpoistoputkiin on hyvä asentaa
sähkölämmitys estämään veden jäätyminen.
Vedeneristeiden riittävät nostot liittyviin sei
närakenteisiin suunnitellaan tarkasti ja toteutetaan huolella. Sama koskee niihin liittyviä pellityksiä, jotka tiivistetään tarkoitukseen sopivalla
elastisella tiivistysmassalla.

16
Kuva 80. Parveke, joka lävistää vesikaton. Ratkaisu vaatii
erittäin huolellista suunnittelua ja toteutusta.

Erkkereiden kohdalla huolehditaan ulkoseinärakenteen tuuletuksesta, koska kyseiset kohdat
aiheuttavat helposti julkisivuverhouksen takana olevaan tuuletusrakoon epäjatkuvuuskohtia.
Julkisivuverhouksen taakse joutuneen veden on
myös päästävä esteettä ulos.
Erityisen huolellista suunnittelua ja toteutusta vaatii ulkoseinä, joka on rakennuksen lämpimien tilojen päällä porrastaen kaksi eri tasoilla olevaa vesikattopintaa. Seinän ja etenkin alemman
vesikaton liittymäkohdassa on otettava huomioon
verhouksen läpi pääsevän veden poistuminen,
katteen ja aluskatteen sekä aluskatteen ja lämmön
eristeen tai tuulensuojan välisen tilan tuulettuminen, seinän tuulettuminen sekä höyrynsulun
jatkuvuus katon yläpuolista seinää kannattavien
rakenteiden kohdalla.

Tämän rakennusvaiheen tarkastusten vastuuhenkilönä
on suositeltavaa käyttää vastaavaa rakennesuunnitteli
jaa.
Tähän rakennusvaiheeseen liittyvä tarkistuslista, on lu
vussa 27, kohta 16, alkaen sivu 108.

Kuva 79. Toisessa kerroksessa olevan parvekkeen lattiaan
on levitetty bitumipohjainen vedeneristys. Parvekkeen alapuolella on lämmin kuisti.
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17

Hulevedet ja rakennuspaikan viimeistely

Rakentaminen muuttaa aina hulevesien luonnollista virtausta ja imeytymisolosuhteita tontilla.
Katoille ja pinnoitetuille piha-alueille kertyy huomattavia vesimääriä, joiden johtaminen edellyttää
yleensä sadevesijärjestelmien rakentamista. Hulevedet voidaan imeyttää maahan tai johtaa sadevesiviemäriin tai kunnossapidettyyn avo-ojaan.
Jos rakentamisen yhteydessä muutetaan
kiinteistön maanpinnan luonnollista korkeutta,
hulevesien johtaminen rakennuspaikalta on järjestettävä niin, etteivät ne haitallisesti valu naapurikiinteistön puolelle. Jos rakennus sijaitsee niin
lähellä tontin tai rakennuspaikan rajaa, että kattovesien johtamisesta pintaratkaisuna voi seurata
niiden kulkeutuminen naapurikiinteistön puolelle, kattovedet on johdettava suoraan sadevesiviemärijärjestelmään.
Hulevesien johtaminen sadevesiviemärijärjestelmään tehdään tarvittaessa rakennuspaikalle
ja sen rajalle rakennettavilla vastakallistuksilla,
pengerryksillä tai käyttämällä tukimuuria.

Räystäskouru sijoitetaan riittävästi lappeen
kuvitellun jatkeen alapuolelle, kiinnitetään lujasti ja tiheästi jään ja lumen rasituksia vastaan. Vesi
ei saa myöskään päästä kourun ja räystään väliin,
jolloin se kastelee ulkoseinää.
Ulkoseinälinjojen päällä olevia tai sisäpuolisia, vesikattoon upotettuja kattokouruja ei saa
käyttää. Veden jäätyminen niissä saattaa aiheuttaa
vesikaton ja alapuolisten rakenteiden vaurioitumisen.

17.1 Kattovesien poisjohtaminen
Rakennuksen kattomuodon valinta on ulkonäkökysymys, mutta siitä huolimatta sadeveden poisjohtamisen kannalta räystäällinen harjakatto on
paras ratkaisu. Räystäskourut kallistuksineen mitoitetaan vesikaton pinta-alan mukaan. Katteen sisätaitteiden kohdalla huolehditaan siitä, ettei vesi
juokse räystään kulmakohdissa kourujen yli.
Räystäskouruihin kerääntyvä hulevesi johdetaan syöksytorvia pitkin huleveden viemäröintijärjestelmään. Järjestelmä johtaa hulevedet
lopulta sadevesiviemäriin, kunnossapidettävään
avo-ojaan tai riittävän kauas (vähintään 3 m) rakennuksen vierelle rakennettuun imeytysjärjestelmään, mikäli vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella
ympäristönsuojeluviranomainen on hakemuksesta myöntänyt siihen luvan. Imeyttämisen tulee
perustua geoteknisen asiantuntijan lausuntoon ja
sen tulee tapahtua aiheuttamatta haittaa rakenteille tai naapuritonteille.
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Kuvat 81 ja 82. Kattovedet on johdettu syöksytorvin sadevesikaivoihin ja edelleen sadevesiviemäriin.
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17.2 Hulevesien poisjohtaminen

Kuvat 83 ja 84. Kattovedet voidaan johtaa sokkelista poispäin myös pintakouruin.

Rakennuksen perustusten kosteuskuorman vähentämiseksi maanpinta kallistetaan selvästi (1:20
kolmen metrin matkalla) rakennuksen sokkelista
poispäin laskevaksi. Pinnan olisi hyvä olla mahdollisimman vähän hulevettä läpäisevää. Samalla huolehditaan siitä, etteivät kattovedet pääse
imeytymään suoraan salaojajärjestelmään ja sokkeliin. Rakennuksen läheisyydestä vesi poistetaan
esimerkiksi sadevesiviemäröinnillä ja/tai ojittamalla.
Rinteeseen rakennettaessa huolehditaan siitä, että yläpuolelta valuvat hulevedet ohjautuvat
rakennuksen sivuitse aiheuttamatta haittaa rakennukselle itselleen tai naapuritonteille (myös
alapuolisten tonttien liiallinen kuivuminen on estettävä, puusto ym.).
Kattovedet samoin kuin pinnoitetuille pihamaille kertyvä vesi voidaan johtaa myös pintakou
ruilla tontilla oleviin sadevesikaivoihin, mutta niitä ei missään tapauksessa saa johtaa rakennuksen
salaojiin.
Sadevesikaivot varustetaan ritiläkansin ja
ne sijoitetaan veden virtausten ja kerääntymisen
perusteella valittaviin paikkoihin. Niihin jätetään
riittävä sorapesä ja tarvittaessa kaivoon voidaan
lisätä jäätymissuoja. Lähtevään viemäriin on asennettava alaspäin oleva lähtökäyrä, jotta kaivoon

Kuva 85. Huolellisesti toteutettu täyttötyö ja tukimuuri tontilla, jossa on huomattavia korkeuseroja.
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kertyvä hiekka ei pääse kulkeutumaan viemäriverkostoon. Muovista teleskooppikaivoa käytettäessä varmistetaan, ettei liian pitkäksi jätetty teleskooppiosa katkaise lähtökäyrän liitosta kannen
korkeutta säädettäessä.
Mikäli hulevedet johdetaan kunnan viemäriverkostoon, tästä sovitaan verkoston ylläpitäjän
kanssa. Myös purku avo-ojaan on mahdollista, jos
siitä ei aiheudu haittaa ja voidaan taata ojan jatkuva toiminta. Hulevedet voidaan myös imeyttää
omalla tontilla, mikäli maaperään imeytymiselle
on olemassa riittävät edellytykset ja ympäristönsuojeluviranomainen on vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella hakemuksesta myöntänyt siihen
luvan.
Hulevesien poisjohtamisesta laaditaan aina
suunnitelma. Siinä esitetään ainakin räystäskou
rut ja niiden kiinnitys, syöksytorvet, vettä imemättömät piha-alueet, pintakourut, kaivot, liittyminen tontin sadevesiviemäriin, purku avo-ojaan
sekä mahdolliset imeytyskentät tai -kaivot.
Hulevesisuunnitelma liittyy yleensä kiinteäs
ti rakennuksen kvv- sekä salaojasuunnitelmaan,
mikä edellyttää näiden suunnitelmien tekijöiltä
yhteistyötä.

Kuva 86. Huomaa alimmassa tiilirivissä hyvin erottuvat pystysaumat.

17.3 Rakennuspaikan viimeistely
Pintavaaitustietoja hyväksikäyttäen on jo hankkeen alkuvaiheessa todettu tulevan piha-alueen
korkeusasemat rakennuksen sokkelin ja tontin rajojen läheisyydessä.
Erityistä huomiota kiinnitetään myös olosuhteisiin naapuritontin rajojen lähistöllä. Hankalissa
tapauksissa on tarvittavat täyttö- ja tasaustyöt tehtävä erityisellä huolella, esimerkiksi rakentamalla
tukimuureja.
Maan pinta sokkelin vieressä katetaan mullan sijasta sepelillä, soralla, kivillä tai laatoittamalla, jotta sadevedet eivät pääse roiskuessaan likaamaan ja kastelemaan julkisivun alaosaa.
Kasvillisuuden istuttamista välittömästi sokkelin viereen vältetään. Kasvillisuus on omiaan
myös tuhoamaan julkisivua. Rikkaruohojen kasvu tällä alueella voidaan estää esimerkiksi sijoittamalla maanpintaan muovikalvo, sen päälle hiekkaa tai soraa ja sitten kiveys.

Kuva 87. Sokkelirakenteet voidaan suojata kasvillisuuden
aiheuttamalta kostumiselta kiveyksin tai sepelikaistalla.Tiiliverhouksen tuuletuksen toimivuus edellyttää, että muurauk
sen yhteydessä ei laastipurseita ole päästetty tippumaan
tiiliverhouksen takana olevaan tuuletusrakoon.

Tämän rakennusvaiheen tarkastusten vastuuhenkilönä
on suositeltavaa käyttää vastaavaa lvi-suunnittelijaa tai
rakennushankkeen vastaavaa työnjohtajaa.
Tähän rakennusvaiheeseen liittyvä tarkistuslista, on lu
vussa luku 27, kohta 17, alkaen sivu 108.
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Paloturvallisuus

18

18.1 Palo-osastointi
Pientalojen paloluokka on yleensä P3. Kantavien
rakenteiden palonkestoajalle ei aseteta vaatimuksia, ellei niihin tukeudu huoneistojen välisiä tai
huoneiston erityistilojen (autosuoja, kattilahuone)
paloteknisesti osastoivia rakenneosia.
Palo-osastointia tarvitaan seuraavista syistä:
•
Autosuoja on asuinrakennuksessa tai sijoitetaan hyvin lähelle sitä.
•
Rakennus on niin lähellä tontin rajaa tai toista rakennusta, että ulkoseinään ja mahdollisiin ikkunoihin tulee osastointivaatimus.
•
Kattilahuone ja polttoainevarasto osastoidaan omiksi palo-osastoiksi.
•
Paritaloissa ja rivitaloissa osastoidaan huoneistot toisistaan 30 minuutin palokestävyysaikavaatimukset täyttävällä seinällä, joka
ulottuu tiiviisti vesikaterakenteeseen asti.

Kuva 88. Huoneistojen välisenä palokatkona toimiva seinäelementti asennettuna paikoilleen ullakolle. Jos palokatko
tehdään ristikkorakenteeseen, levyn kiinnitysalustassa tulee
noudattaa enintään 600 mm:n tolppajakoa.

18.2 Osastointi ullakkotilassa
Pari- ja rivitaloissa ullakon tai yläpohjan ontelon
osastoinnin lähtökohtana on noudattaa alapuolisten huoneistojen osastointia. Tämä on myös
ääneneristävyyden toteuttamisen kannalta järkevää. Tällöin ullakko tai yläpohjan ontelo on samaa
palo-osastoa alapuolisen huoneiston kanssa eikä
yläpohjalta edellytetä osastoivuutta.
Erityisestä syystä ullakko tai yläpohjan ontelo voidaan osastoida 200 m2:n osiin. Ratkaisu voi
tulla kysymykseen esimerkiksi pieniä huoneistoja sisältävissä rakennuksissa, joissa huoneistoittain osastointi johtaa vaikeuksiin tuuletuksen
ja kulkumahdollisuuksien järjestämisessä. Erikseen sovittaessa tällaista osastointitapaa voidaan
käyttää myös muusta perustellusta syystä. Tässä
osastointitavassa ullakko tai yläpohjan ontelo ei
ole samaa palo-osastoa alapuolisten tilojen kanssa. Yläpohjan edellytetään täyttävän 30 minuutin
aikavaatimuksen osastoivana rakenteena. Yläpohjaa kantavilta rakenteilta edellytetään 30 minuutin
palonkestävyysaikaa.
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Kuva 89. Huoneistojen välisen seinän yläosassa palokatko
ulotetaan vesikaterakenteeseen asti. Aluskatteen ja vesikatteen väli täytetään palamattomalla mineraalivillalla.

Ullakon tai yläpohjan ontelon katkaisevilta
osastoivilta rakenteilta edellytetään 30 minuutin palonkestävyysaikaa. Rakenteet tehdään niin,
että ne ulottuvat tiiviisti vesikaterakenteeseen ja
myös mahdollinen räystään ontelo katkaistaan.
Osastointikohtaan ei saa jäädä liekin tai kuumien
savukaasujen mentäviä rakoja. Jos kattoon tulee
harva ruodelaudoitus, osastointikohdassa käytetään umpilaudoitusta tai tilkitään raot palamattomalla mineraalivillalla (leveys seinän kohdalla
>200 mm).
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Kuva 90. Ullakon palo-osastointi vesikatteeseen asti tulee
tehdä pari- ja rivitaloissa myös vesikaton porrastuksen kohdalla.
Yläpohjan tuuletuksen järjestäminen on rakennuksen säilymiselle välttämätöntä. Räystäsrakenteita suunniteltaessa on katsottava, mitkä kohdat ovat palon leviämisen kannalta kriittisimpiä
ja järjestettävä tuuletusraot toisaalle. Toinen mahdollisuus on suunnitella tuuletus muilla keinoin,
kuten koneellisesti tai alipainetuulettimia sekä
tuuletussäleikköjä ja/tai -putkia käyttämällä.
Huoneistojen välisen osastoivan seinän ja
ulkoseinän liittymäkohdassa varmistetaan, ettei
palo pääse helposti etenemään esimerkiksi julkisivun tuuletusraon kautta.
Jokaiseen ullakon palotekniseen osastoon
tulee päästä kattoluukun kautta. Kattoluukun sijasta voidaan käyttää myös kattoikkunaa, taikka
savunpoistoikkunaa tai -luukkua.

18.3 Tulisijat ja savuhormit
Tulisijoista ja savuhormeista ei saa aiheutua
palo- tai räjähdysvaaraa. Rakennesuunnittelussa
kiinnitetään huomiota läpivienteihin ja suojaetäi
syyksiin. Tulisijan edustalla verhoillaan palava
lattiamateriaali esimerkiksi pellillä tai näillä kohdin käytetään palamatonta lattiapäällystettä, kuten laatoitusta. Rakennuttajan on tulisijan sijoituksessa syytä ottaa huomioon paloturvallisuuden
kannalta myös käyttötilanteen tarpeet kuten kalusteiden sijoitus.
Väli- ja yläpohjan kohdalla puurakenteet erotetaan savuhormista vähintään 100 mm paksulla
A1 luokan mineraalivillalla, joka kestää 1000 °C
lämpötilan ilman muodonmuutoksia sintraantumatta.
Keraaminen savuhormi sijoitetaan yleensä
kevytsorabetonista tai vastaavasta materiaalista
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rakennettuun tilaan. Savuhormi ympärille asennetaan palamaton A1 luokan mineraalivilla. Näiden hormien vaatimat suojaetäisyydet palavasta
materiaalista vaihtelevat valmistajasta riippuen
yleensä välillä 0–100 mm. Rakennuttajan ja hänen
asiantuntijoidensa onkin syytä varmistaa asia hyvissä ajoin ennen kattokannattajien asennusta.
Viime aikoina markkinoille on tullut enenevässä määrin savuhormituotteita, jotka on merkitty rakennustuotedirektiivin perusteella (CEmerkintä). Käytettäessä kyseisiä tuotteita, tulee
aina varmistua siitä, että tuote on yhteensopiva
tulisijan kanssa, tuotteesta on selvitetty kaikki ne
ominaisuudet, joita Suomen rakentamismääräyskokoelmassa (osa E3) on edellytetty ja että ominaisuudet vastaavat em. määräyksiä. Selvitystyö on
suositeltavaa antaa suunnittelijan tehtäväksi. Hormien osien välisiä liitoksia ei tule sijoittaa rakenteen, kuten väli- tai yläpohjan sisälle. Savupiiput
varustetaan niiden yläpuolisella sääsuojalla, kun
niihin liitetyissä tulisijoissa käytetään polttoaineena puuta.

18.4 Henkilöturvallisuus
Henkilöiden tulee palon sattuessa päästä poistumaan rakennuksesta tai heidät on voitava pelastaa
muilla keinoin. Riittävän nopea palon havaitseminen on olennainen asia turvallisen poistumisen
mahdollistamiseksi. Siksi palovaroitinasetuksen mukaan asuinhuoneiston jokaiseen asuin- ja
käyttökerrokseen on asennettava vähintään yksi
palovaroitin. Jos asuinhuoneiston kerroksen pinta-ala on yli 60 m2, on pinta-alan jokaista alkavaa
60 m2 kohti oltava vähintään yksi palovaroitin.
Palovaroitin tulee sijoittaa asuntoon palovaroittimen mukana tulevan asennusohjeen mukaisesti.
Poistuminen kaksikerroksisen asunnon yläkerrasta järjestetään varatienä toimivan parvekkeen tai
riittävän väljän, kiinteällä avauslaitteella varustetun ikkunan kautta. Jos etäisyys maanpintaan on
parvekkeen lattian tai ikkunan alareunan tasosta
yli 3,5 m, varatie varustetaan tarkoituksenmukaisilla kiinteillä tikkailla.

Tämän rakennusvaiheen tarkastusten vastuuhenkilönä
on suositeltavaa käyttää vastaavaa rakenne- tai raken
nussuunnittelijaa taikka rakennushankkeen vastaavaa
työnjohtajaa.
Tähän rakennusvaiheeseen liittyvä tarkistuslista, on lu
vussa 27, kohta 18, alkaen sivu 109.
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Ääneneristys
19.1 Huoneistojen välinen ilmaja askelääneneristys
Huoneistojen välisen seinän ääneneristyksessä
kiinnitetään huomio seinän ala- ja yläreunan liittymiseen vaakarakenteeseen ja sivujen liittymiseen ulkoseinään. Näistä kohdista ääni yleensä
kulkee häiritsevästi asunnosta toiseen, vaikka itse
seinän rakenne muutoin täyttäisikin vaatimukset.
Rakennusosien liittymien tulee olla tiiviitä eikä
halkeamia ja rakoja saa esiintyä huoneistojen välisissä seinissä. Maanvastainen lattia tulee katkaista
huoneistojen väliseinien kohdalla äänen siirtymistä estävällä materiaalilla.
Väliseinien koloamista tai kalusteiden kiinnittämistä niihin tulee välttää. Sähkörasioilla ei
saa lävistää huoneistojen välisten rankarakenteisten seinien pintalevytystä ilman vastaavan
vahvuisen taustakotelon tekemistä. Sähkörasiat
eivät saa sijaita seinän eri puolilla samalla kohdalla. Huoneistojen sisäiset portaat tulee tehdä irralleen huoneistojen välisistä seinistä. Huoneistojen
väliseen seinään ei saa kiinnittää vesikalusteita.
Käytettäessä kaksinkertaisia kiviaineisia väliseinärakenteita, joissa runkoäänen siirtyminen huoneistosta toiseen on estetty, edellä olevista ratkaisuista voidaan poiketa.
Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi
vaatia selvityksen tai ääneneristysmittauksia, jotta
voidaan varmistua rakentamismääräyksissä asetettujen vaatimusten täyttymisestä.

19
Rakennuksen ulkovaippa koostuu seinistä ja
katosta sekä niihin liittyvistä rakenneosista: ikkunoista ja ulko-ovista. Kaikki nämä yhdessä määräävät ulkovaipan ääneneristävyyden, mikä on jo
suunnittelussa otettava tarkastelun lähtökohdaksi.
Lentomelualueella vesikaton rakenteet on suunniteltava ja toteutettava siten, ettei edellä mainittuja
äänitasoja ylitetä.

19.3 LVI-laitteiden äänitekniikka
Rakennuksen LVI-laitteiden aiheuttama äänitaso
saattaa joissakin tapauksissa nousta niin korkeaksi, että se vaikuttaa viihtyvyyteen ja voi aiheuttaa
terveydellistä haittaa. Lvi-laitteiden äänitekniikka
on käsitelty luvuissa 20–22.

Tämän rakennusvaiheen tarkastusten vastuuhenkilönä
on suositeltavaa käyttää vastaavaa rakennesuunnitteli
jaa tai rakennushankkeen vastaavaa työnjohtajaa.
Tähän rakennusvaiheeseen liittyvä tarkistuslista, on lu
vussa 27, kohta 19, alkaen sivu 110.

19.2 Liikennemelu
Rakennus saattaa sijaita vilkkaasti liikennöidyllä
alueella. Tieliikenne-, lento- tai raidemelun häiritsevän vaikutuksen vaimentaminen edellyttää
rakennuksen ulkovaipalta tällöin tiettyä äänen
eristävyyttä. Rakennuksen ulkoseinät ja kattorakenteet on suunniteltava ja toteutettava niin, että
äänitaso asuinhuoneissa on päiväsaikaan enintään
35 dB ja yöaikaan enintään 30 dB. Asemakaavassa
saattaa olla määräyksiä seinä- ja kattorakenteelta
vaadittavasta ääneneristyksestä.
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20

Vesi- ja viemärilaitteet

20.1 Yleistä
Kiinteistön vesi- tai viemärilaitteissa syntynyt pitkäaikainen ja lähes huomaamaton vuoto on ollut
syynä moneen kosteusongelmaan.
Käyttövesilaitteet ja putkistot joutuvat varsin
kovan rasituksen alaisiksi. Verkostoissa tapahtuvat äkilliset paineen ja lämpötilan vaihtelut, veden virtaus sekä lämpötilaeroista johtuva lämpölaajeneminen rasittavat putkistoja. Käyttövesi voi
myös kemiallisilta ominaisuuksiltaan olla sellaista, että se aiheuttaa putkistojen syöpymistä.
Yksi suurimmista yksittäisistä viemärilaitteiden vuotokohdista on märkätilan lattiakaivon
ja vedeneristeen liitos. Viemäriverkoston toimintaan saattaa vaikuttaa myös maan painuminen tai
kannakoinnin pettäminen, jolloin tukkeutumisen
lisäksi viemärin irtoaminen liitoksistaan on mahdollista.
Sellaiset putket ja laitteet, joihin sisältyy
vuodon riski, sijoitetaan niin, että ne on helppo
tarkastaa ja korjata. Myös mahdollisen vuodon
esilletuloon kiinnitetään jo laitteiden suunnitteluvaiheessa erityistä huomiota. Näin menetellen pyritään estämään laajojen ja huomaamatta tapahtuvien vesivahinkojen syntyminen.

20.2 KVV-järjestelmän valinta ja
mitoitus
Suunnittelutyötä aloitettaessa selvitetään mahdollisuudet liittyä yhteiseen yleensä kunnan hyväksymän vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkkoon. Mikäli liittyminen ei ole mahdollista,
rakennuskohteeseen on rakennettava oma kiinteistökohtainen vesihuolto kaivoineen ja jäteveden käsittelylaitteineen.
Talouskäyttöön tarkoitetun veden laatu ja
paineolosuhteet on aina selvitettävä, jotta voidaan
valita oikeat syöpymättömät materiaalit putkijohdoille ja varusteille. Näin voidaan varmistua materiaalin kestävyydestä ja veden laadun säilymisestä muuttumattomana putkistossa. Käytettäessä
oman kaivon vettä, veden laadun ja sen talousve66
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delle asetettujen terveydellisten laatuvaatimusten täyttyminen tulee selvittää kaivovedestä otettavalla edustavalla vesinäytteellä, jotta voidaan
selvittää veden käyttökelpoisuus ja mahdollinen
puhdistustarve.
Hapan vesi saattaa vaurioittaa kuparisia putkia ja putkenosia nopeasti. Veden liian suuri virtausnopeus aiheuttaa myös nopeaa kulumista,
josta seuraa vesivahinkoja. Järjestelmän mitoitus
onkin annettava asiantuntijan tehtäväksi.
Lämmitysjärjestelmää ei tule liittää lämpimään käyttöveteen.
Jäteveden viemäröinti suunnitellaan kussakin tapauksessa tontin sijainnin, kunnallisteknisten liittymisjärjestelyjen ja tontin korkeusaseman
mukaan. Riittävästä viemäreiden kaltevuudesta,
viemäriveden takaisinvirtauksen estämisestä sekä
verkoston puhdistettavuudesta huolehditaan tarkoin. Viemäriveden pumppaamista on mahdollisuuksien mukaan vältettävä. Painovoimaisen
viemäröinnin mahdollisuuteen voidaan joissakin
tapauksissa vaikuttaa muuttamalla rakennuksen
korkeusasemaa. Näiden asioiden yhteensovittaminen on yksi rakennuksen pääsuunnittelijan tärkeistä tehtävistä.
Jos jätevesiä ei voida viemäröidä yhteiseen
viemäriin, jätevedet on käsiteltävä kiinteistökohtaisesti. Jätevedet on tällöin käsiteltävä ja johdettava sellaiseen paikkaan, ettei ympäristö pilaannu.
Kiinteistökohtaisia jätevesien käsittelyvaatimuksia voi olla annettu kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä taikka kaavamääräyksissä, joten
jätevesien käsittelyn kiinteistökohtaiset vaatimukset on aina syytä tarkistaa kunnan rakennusvalvonta- tai ympäristönsuojeluviranomaiselta. Jätevesijärjestelmän suunnittelussa ja rakentamisessa
on noudatettava valtioneuvoston asetusta talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (542/2003).
Jätevesien tehokkaan puhdistamisen ohella erityistä huomiota tulee kiinnittää jätevesien johtamispaikan valintaan sellaiseksi, että jätevesistä ei
aiheudu pilaantumisriskiä talousvesikaivoille. Jätevesien hygieeninen haitta ehkäistään johtamalla
jätevedet riittävän etäälle pihapiiristä.
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20.3 KVV-suunnitelmat
Pientalon kvv-suunnitelmat on aina annettava
asiantuntijan laadittavaksi. Suunnitelma sisältää
asemapiirroksen ja pohjapiirustukset ja niitä täydentävät kaaviot ja kaivopiirustukset. Suunnittelijan vastuulle jää suunnitelmien määräystenmukaisuuden varmistaminen. Suunnitelmiin liittyviä
kysymyksiä voidaan käydä läpi esimerkiksi aloituskokouksessa.

20.4 Ulkopuoliset vesi- ja
viemärilaitteet
Rakennukseen johdettava vesijohto asennetaan
routarajan alapuolelle niin, ettei se pääse jäätymään. Kaivantojen pohja tasataan sepelikerroksella, joka erotetaan muusta maa-aineksesta suodatinkankaalla. Tonttivesijohto asennetaan yleensä
niin, ettei siihen tule liitoksia. Rakennuksen alle
sijoitettava tonttivesijohto asennetaan tiiviiseen
suojaputkeen, jotta sen vaihtaminen olisi mahdollista. Yleiseen verkostoon liitettävän tonttivesijohdon jäätymisen estävän sähkökaapelin käytöstä
sovitaan vesihuoltolaitoksen kanssa. Rakennustyön aikana putket ja kaivot suojataan siten, etteivät ne pääse likaantumaan.
Tontin täyttömassat ja esimerkiksi liikenne
saattavat aiheuttaa maan painumista rakennusten ulkopuolella käyttöönoton jälkeenkin, vaikka
maaperä muutoin olisi kantavaa. Tämän seurauksena voivat myös viemärit kaivoineen painua ja
aiheuttaa toimintahäiriöitä tai suoranaisia vaurioita viemäreissä painumattomien anturoiden ja
sokkelien läpivientikohdissa. Samoin talviaikaiset
täytöt saattavat tiivistyä ja painua roudan sulamisen jälkeen, josta seuraa vaurioitumisen vaara.
Putkikaivannon rakentaminen painuvaan
maahan edellyttää viemäriputkien tukemista esimerkiksi lankku- tai sepeliarinoin. Sokkeliläpiviennin kohdalla viemärillä on oltava riittävä liikkumavara maan mahdollisesti painuessa.
Viemäreiden ja kaivojen perustaminen ratkaistaan pohjatutkimuksen perusteella ja mikäli
maan painumista ei voi välttää, käytetään viemärikaivannoissa kantavia teräsbetoniarinoita, jotka
asennetaan paalujen varaan. Nämä rakenteet tehdään viemäreihin liittyvine kaivoineen aina pohjatutkijan ja rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaisesti.
Sadevesikaivojen kansien korkeus on määrättävä tarkasti, jotta ne eivät jää täyttömaan pintaa
korkeammalle. Täyttö tehdään huolella rikkomatYmpäristöopas 76
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Kuva 91. Alapohjan alle asennettu tonttivesijohdon osuus on
sijoitettu väljään suojaputkeen, jotta vesijohdon vaihtaminen
olisi mahdollista rakenteita rikkomatta.

Kuva 92. Hyvin perustettu ja tiivistetty kaivanto. Suodatinkangas on nostettu kaivannon reunalle.

Kuva 93. Viemärin sokkeliläpivienti on rakenteellisesti tuettu maan mahdollisen painumisen varalta.
ta putkia tai rasittamatta niitä. Täyttömaa ei saa
olla kivistä tai liian karkeaa ja varsinkin kaivannon alkutäyttö on tehtävä käsin. Täyttömaa putkien ympärillä on tiivistettävä. Jäätyneen täyttömaa-aineksen käyttö on ehdottomasti kielletty.
Haja-asutusalueen vesi- ja viemärilaitteiden
ratkaisuperiaatteista sovitaan kunnan terveys- tai
ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa.
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20.5 Alapohjan alle asennettavat
pohjaviemärit
Jos viemärit jäävät alapohjan alle maahan, varmistutaan siitä, etteivät ne pääse painumaan. Paalutetun rakennuksen kantavan alapohjan alla oleva
maa ja samalla viemärit ovat erityisen alttiita painumiselle.
Maa kuormittaa viemäreitä, joten kiinnitykset ja viemärin tuenta suunnitellaan ja toteutetaan
erityisen huolellisesti. Viemäreiden alle asennetaan lahoamisen kestävät tukiarinat, jotka kiinnitetään alapohjaan riittävän tiheästi sijoitetuin ja
syöpymistä kestävin kannakkein ja kiinnityspultein.
Hankalissa perustamisolosuhteissa viemärin
kannatukset on syytä antaa rakennesuunnittelijan
mitoitettaviksi.
Rakennuksen kantava alapohjalaatta voidaan valaa myös suoraan perusmaan ja tasaushiekan päälle, jolloin alapuolisen maan painuminen
myöhemmin on mahdollista. Tässä tapauksessa

Kuva 96. Pohjaviemärit on tuuletetussa ryömintätilassa
kannatettu haponkestävin kannakkein ja kiinnitysputkin lat
tiarakenteesta. Riittävästä kaltevuudesta on varmistuttu.
pohjaviemärit kannatetaan alapohjalaatasta noudattaen edellä mainittua periaatetta.
Jos rakennuksessa on hyvin tiivistettyä maata vasten valettu maanvastainen, ei-kantava alapohja, pohjaviemärit jätetään kokonaan kannattamatta. Tässä tapauksessa tulee selvittää, miten
lattian alle asennetut viemärit voidaan tarkastaa
ja tarvittaessa vaihtaa.
Tuuletettuun ryömintätilaan asennetut viemärit voidaan tukea alapohjasta ilman arinaa.
Syöpymistä kestävät kannakkeet sijoitetaan riittävän tiheästi ja niin, etteivät viemärit rikkoonnu
eivätkä pääse liikkumaan sivusuunnassa. Tuuletettuun ryömintätilaan varataan riittävä huoltokorkeus ja tarvittavat kulkuaukot.

20.6 Sisäpuoliset vesi- ja
viemärilaitteet

Kuvat 94 ja 95. Pohjaviemärit on asennettu hyvin tiivistettyyn painumattomaan maahan ja viemärien kaltevuus on
riittävä.
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Rakennuksessa on yleensä vähintään yksi katolle
johtava tuuletusviemäri, joka johdetaan vesikaton
yläpuolelle riittävän etäälle ikkunoista. Kylmissä
tiloissa tuuletusviemäri valitaan riittävän väljäksi ja lämmöneristetään, jotta viemärin sisäpintaan
mahdollisesti tiivistyvä kosteus ei jäädy. Viemäreiden puhdistamista varten tarvittavat puhdistusyhteet sijoitetaan niin, että niihin päästään esteettä käsiksi.
Vesijohtoputket ovat kuparia tai muovia.
Molempia järjestelmiä varten on saatavilla hyväksyttyjä tarvikkeita ja liitososia.
Putket on asennettava niin, että ne ovat helposti tarkastettavissa, korjattavissa ja vaihdettavissa. Tämä edellyttää riittävän suuria tarkastusluukkuja sekä avattavia kotelorakenteita. Käyttämällä
esimerkiksi laitteistojen alle sijoitettavaa vesitiivisYmpäristöopas 76
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Kuva 97. Rakenteisiin jäävät muoviset vesijohdot asennetaan väljän suojaputken sisään. Lattian yläpuolelle sijoitettujen jakotukkien kohdalle asennetaan myöhemmin tiivispohjainen huoltokotelo, josta mahdollinen vuotovesi johdetaan
näkyville.

Kuva 99. Keittiön työpöydän alle, pesukoneen ja liitosjohtojen kohdalle on sijoitettu vesitiivis pinnoite, joka johtaa mahdollisen vuotoveden näkyville kaapiston eteen.
Kuva 98. Kupariputken kannakkeet, joissa on kuminen tukiholkki.

tä alustaa varmistetaan, ettei mahdollinen vuoto
aiheuta veden haitallista tunkeutumista rakenteisiin. Vuodon on tultava myös nopeasti näkyville.
Sähköiset vuodonilmaisimet eivät yksin riitä varmistamaan vuodon havaitsemista. Suositeltavaa
on käyttää pinta-asennuksia.
Käytettäessä muoviputkia niiden helppo
korjattavuus on toteutettavissa niin, että ne asennetaan suojaputken sisään. Tällöin muoviputkiin
ei saa tehdä rakenteisiin jääviä liitoksia. Samalla
huolehditaan siitä, etteivät putket pääse suojaputken sisällä liikkumaan niin, että siitä aiheutuu häiritsevää ääntä. Vesijohdon vaihtaminen suojaputken sisältä on useimmiten mahdollista, jos siinä ei
ole enempää kuin kaksi jyrkkää mutkaa. Liittimet
ja jakotukit kiinnitetään tukevasti. Lisäksi huolehditaan siitä, että putki on suorassa liittimen sisällä.
Jakotukkien alle sijoitetaan vesitiivis alusta, joka
johtaa vuodon näkyville.
Ympäristöopas 76
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Kannatetut, suorat kupariputkiosuudet asennetaan ja kiinnitetään siten, että niillä on tarpeellinen laajenemisvara. Putket kiinnitetään rakenteisiin ääntä vaimentavin kannakkein. Kupariputket
voidaan sijoittaa helposti avattavan alaslasketun
katon tai kotelorakenteen sisään. Pystysuuntaiset
kotelorakenteet varustetaan vesitiiviillä alaosalla,
josta mahdollinen vuoto ohjataan näkyviin.
Sähköinen lämminvesivaraaja sijoitetaan
huonetilaan, jossa on lattiakaivo tai vesilukoton
kuivakaivo. Keittiön tiski- ja työpöydän alle asennetaan takaosaltaan seinälle nostettu vesitiivis
pintarakenne, jotta pesukoneen ja liitosjohtojen
mahdolliset vuodot tulevat näkyviin. Vesitiivis
pintarakenne, esimerkiksi muovimatto on syytä
ulottaa myös pakastimien ja kylmiöiden alle.
Keittiön työpöytään asennettavat sekoittimet
on kiinnitettävä niin, etteivät kupariset liitosjohdot pääse liikkumaan. Liikkuessaan kuparijohto
ajan myötä murtuu ja aiheuttaa vuodon.
Vesimittari ja kastelupostiventtiili sijoitetaan
siten, etteivät ne missään olosuhteissa pääse jää69
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Kuva 100. Vesijohtojen ja lämmitysputkien eristys lämmönjakohuoneessa, putkiosuudet on hyvin merkitty.

Kuva 101. Lattiakaivo on asennettu tulevaan korkeuteen.
Vasemmalla on valmiina yhde pesukoneen poistoputkelle.
Myöhemmin pintavalun yhteydessä asennettavaan korokerenkaaseen ei saa tehdä liitoksia.

tymään. Kastelupostin kytkentäjohto on lämmöneristettävä huolellisesti.
Kupariset koteloidut kylmävesijohdot lämmöneristetään huoneilman kosteutta vastaan
tiivispintaisella materiaalilla lukuun ottamatta
yksittäisen kalusteen kytkentäjohtoja. Lämmönjakohuoneessa näkyviin jäävät putket eristetään ja
pinnoitetaan ja merkitään tekstitarroin.
Vesijohtoja ei saa sijoittaa rakennuksen ulkoseinärakenteen tai lämmöneristetyn ylä- tai alapohjan sisään.

20.7 LVI-asennukset
märkätiloissa
Märkätilojen vedeneristys tehdään erityisellä
huolella ja tilat varustetaan lattiakaivolla. Lattiakaivoon johdettava pesukoneen poistoputki liitetään tätä tarkoitusta varten varatun liitosyhteen
avulla. Lattian pintavalun vaatimaan korokerenkaaseen ei poistoputkia saa liittää. Vesilukolliseen
lattiakaivoon liitettävä vesilukoton kaivo nostetaan niin ylös lattioiden kallistusten avulla, ettei
pesukoneesta pumpattu vesi nouse lattialle. Kallistukset tehdään niin, ettei vesi pääse valumaan
kynnyksen ja lattiarakenteen väliin tai kynnyksen
yli. Märkätilan lattian vedeneristyksen läpi ei tuoda muita putkia kuin viemäriputkia. Märkätilojen
lattiakaivot, vedeneristeet ja rakennusaineet tulee
valita sillä tavoin, että ne muodostavat toimivan
kokonaisuuden.
Märkätiloissa vesijohtojen asennus toteutetaan mahdollisuuksien mukaan pinta-asennuksena, ja kalusteille tulevat kytkentäjohdot pyritään
tuomaan yläkautta. Kannakkeiden kiinnitysruu70
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Kuva 102. Lämminvesivaraaja on sijoitettu lattiakaivolliseen
kodinhoitohuoneeseen, varoventtiilin ylivuotoputki on johdettu lattiakaivoon.

vien reiät tiivistetään huolellisesti. Muovisia vesijohtoja voidaan käyttää, jos ne sijoitetaan suojaputkeen. Kalusteet voidaan kiinnittää myös erilliseen
kattoon kiinnitettyyn kehikkoon. Tällöin vältytään
kokonaan seinään tehtäviltä kiinnityksiltä.
Vedeneristyksen alle jäävät, suojaputkeen sijoitetut putket nostetaan seinän sisällä niin ylös,
etteivät ne läpäise seinän alaosaan nostettua lattian vedeneristystä. WC-istuimen jalka ja kiinnitysruuvien reiät tiivistetään siten, ettei vesi pääse
niiden kautta vedeneristyksen läpi rakenteisiin.
Mikäli lattiaan on asennettu muovimatto, WC-istuin on aina kiinnitettävä ruuveilla. Seinän sisään
asennettavan huuhtelusäiliön alle on sijoitettava
vesitiivis kaukalo, josta mahdollinen vuotovesi
tulee näkyville.
Ympäristöopas 76
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20.9 Vesi- ja viemärilaitteiden
äänitekniikka

Kuva 103. Yläkautta haaroitetut pinta-asennetut kytkentäjohdot ja kannakkeiden kiinnitysruuvit on tiivistetty huolellisesti.

20.8 Vesijohtoverkoston painekoe
Vesilaitteiston tiiviys on varmistettava ennen
käyttöönottoa painekokeen avulla. Se tehdään
siten, että vesijohdot liitoksineen ovat näkyvissä. Koepaine on yleensä 1000 kPa ja koeaika on
10 minuuttia. Jos laitteistossa esiintyy vuotoja,
ne on korjattava ja koe uusittava. Muoviputkien
painekoe on tehtävä putkien valmistajan ohjeen
mukaan useammassa vaiheessa putkiston antaessa kokeen alkuvaiheessa hiukan periksi. Periksi
antaminen havaitaan paineen laskuna kokeen alkuvaiheessa.

Vesi- ja viemärilaitteiden aiheuttamia äänitasoja
voidaan parhaiten alentaa käyttämällä tyyppihyväksyttyjä, ääniteknisiltä ominaisuuksiltaan
hyviksi todettuja kalusteita ja sekoittimia. Vesi
johtoverkoston korkea käyttöpaine aiheuttaa
asunnoissa helposti ääniongelmia. Huolellisella
mitoituksella sekä käyttämällä tarvittaessa paineenalennusventtiiliä voidaan vesijohtoverkoston
ääniongelmia vähentää. Viemärilaitteiden aiheut
tamaa äänitasoa oleskelutiloissa alennetaan sijoittamalla viemärit toisarvoisiin tiloihin tai äänen
eristämällä.
Käytettäessä vedenlähteenä omaa kaivoa
vesijohtopumppu on valittava huolella. Pumpun
ja mahdollisen painesäiliön oikea sijoittaminen
mahdollisimman etäälle asuinhuoneista vähentää
niiden aiheuttamaa äänihaittaa. Lisäksi tulee huolehtia siitä, että näiden laitteiden kiinnitykset eivät siirrä ääntä rakenteisiin tai verkostoon.

Tämän rakennusvaiheen tarkastusten vastuuhenkilönä
on suositeltavaa käyttää vastaavaa kvv-suunnittelijaa tai
rakennushankkeen KVV-työnjohtajaa.
Tähän rakennusvaiheeseen liittyvä tarkistuslista, on lu
vussa 27, kohta 20, alkaen sivu 111.

Kuva 104. Vesijohtoverkoston painekokeeseen käytettävä
painepumppulaitteisto.
Ympäristöopas 76
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21

Lämmityslaitteet

Vesikeskuslämmityksen vesivahinkoja aiheuttavat vuodot johtuvat yleensä putkien syöpymisestä
vedessä olevan hapen vaikutuksesta. Lämmitysverkostot ovat nykyisin lähes poikkeuksetta suljettuja järjestelmiä, joissa ilma poistuu kiertävästä
vedestä järjestelmän käyttöönoton jälkeen.
Oikein mitoitetun ja toimivan järjestelmän
tunnusmerkki on, ettei verkostoon tarvitse lisätä
toistuvasti vettä, jolloin verkostoon ei pääse veteen liuenneen ilman mukana happea. Jatkuvaan
veden lisäämistarpeeseen voi olla syynä esimerkiksi liian pieneksi mitoitettu tai rikkoontunut
paisuntasäiliö tai verkoston vuoto.
Järjestelmä varustetaan vuotojen nopean toteamisen varmistamiseksi hälytyslaitteella, joka
ilmoittaa verkoston paineen alenemisesta säädetyn rajan alapuolelle.
Lämmitysverkoston tiiviys on syytä varmistaa painekokeen avulla. Koepaine valitaan niin,
etteivät verkostoon kytketyt laitteet rikkoonnu.
Paisuntasäiliö kytketään kokeen ajaksi irti verkostosta. Lämmitysputkia asennettaessa huolehditaan
siitä, ettei mikään putkiosuus pääse jäätymään.
Putkistoille varataan mahdollisuus lämpötilaerojen aiheuttamaan laajenemiseen.
Hirsirunkoisissa rakennuksissa varaudutaan
huomattavaan rakenteiden painumiseen, jonka
vuoksi putkistot suunnitellaan ja asennetaan niin,
ettei niihin kohdistu painumisesta aiheutuvia ylimääräisiä rasituksia.
Vesikeskuslämmityksen putket sijoitetaan
siten, että vuoto voidaan helposti havaita. Lattia
lämmitysjärjestelmän jakotukit ja säätölaitteet
asennetaan siten, että ne on helppo huoltaa. Niiden alle asennetaan kaukalo, joka ohjaa mahdollisen vuodon näkyville.
Lämmitysverkosto säädetään alustavasti rakennuksen valmistuttua suunnitelmissa esitetty-
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jen esisäätöarvojen perusteella. Verkosto säädetään
lopullisesti lämmityskaudella, kun vuorokauden
keskilämpötila on alle –5 °C.
Vesikeskuslämmitys on usein aiheuttanut ääniongelmia. Lämpöjohtopumpun aiheuttama ääni
siirtyy helposti verkoston välityksellä asuinhuoneisiin tai asunnosta toiseen. Suuri virtausnopeus
saattaa aikaansaada ääntä pattereiden liittimissä
tai venttiileissä. Tarkka mitoitus, oikein valitut
komponentit ja huolellinen asennustyö sekä verkoston säätö varmistavat hyvän lopputuloksen.

Tämän rakennusvaiheen tarkastusten vastuuhenkilönä
on suositeltavaa käyttää vastaavaa kvv-suunnittelijaa tai
rakennushankkeen KVV-työnjohtajaa.
Tähän rakennusvaiheeseen liittyvä tarkistuslista, on lu
vussa 27, kohta 21, alkaen sivu 113.

Kuva 105. Paisuntasäiliön oikea mitoitus ja toiminnan varmistaminen takaavat osaltaan järjestelmän pitkäikäisyyden.
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Ilmanvaihtolaitteet
22.1 Yleistä
Riittävä ilmanvaihto on rakennuksen hyvän ja
terveellisen sisäilmaston perusedellytys. Ihminen
itse omine toimenpiteineen sekä rakennusmateriaaleista haihtuvat aineet huonontavat sisäilman
laatua. Ruoanlaitosta aiheutuva käry tai esimerkiksi saunomisesta ja pyykin käsittelystä johtuva
kosteuden lisääntyminen edellyttävät ilmanvaihdon tehostamista. Jatkuvasti toiminnassa pidettävä riittävä ilmanvaihto estää myös sisäilman kosteuden nousemisen haitallisen korkealle.
Asuinrakennuksen jäteilma on johdettava
vesikaton yläpuolelle, jotta hajut eivät pääsisi tunkeutumaan asuintiloihin.
Ilmanvaihdon säätö ja ohjaus tarpeen mukaan parantaa asunnon viihtyvyyttä ja säästää
myös energiaa. M1-luokan materiaaleja käyttämällä vähennetään jo ennakkoon rakennustarvikkeista aiheutuvia päästöjä sisäilmaan.

22.2 Järjestelmän valinta ja
mitoitus
Ilmanvaihto on suunniteltava ja rakennettava siten, että vaihdettava ilmavirta vastaa rakennuksen tilavuutta kerran kahdessa tunnissa. Tämän lisäksi asunnossa edellytetään tiettyjä tilakohtaisia
poistoilmavirtoja, jotka on määritelty mm. keittiöille, WC-tiloille sekä pesuhuoneille.
Pientalon ilmanvaihto voi olla painovoimainen tai koneellinen. Painovoimaisessa ilmanvaihdossa käyttövoimana ovat lämpötilaerojen tai tuu
len aikaansaamat paine-erot sekä korkeuserot. Ne
ovat yleensä pieniä, jolloin kanavien, ulkoilmaventtiilien ja virtausteiden, kuten ovirakojen, oikea mitoitus on erityisen tärkeää. Ei ole myöskään
syytä unohtaa tuulettamista avattavien ikkunoiden avulla.
Koneellisessa järjestelmässä ilmavirtojen hal
linta on helpommin toteutettavissa eikä se ole
riippuvainen sääoloista. Tulo- ja poistoilmajärjestelmä sisältää myös lämmöntalteenoton, jolla on
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22
vaikutusta energiakustannuksiin. Näihin järjestelmiin liittyy aina ulkoilman suodatus, mikä oikein
hoidettuna parantaa sisäilman laatua.
Pientalossa olevaa autosuojaa ei liitetä asunnon ilmanvaihtoon tai poistoilmapuhaltimeen,
vaan se varustetaan erillisellä järjestelmällä johtamalla jäteilma vesikaton yläpuolelle. Jos kattilahuoneessa on öljysäiliö, kattilahuoneeseen on
varattava palamisilma-aukon lisäksi poistoilmakanava vesikatolle. Näin mahdollistetaan jatkuva
ilmanvaihto, vaikka poltin ei toimisikaan. Palamisilma-aukko sijoitetaan ulkoseinään ja kanavat
eristetään toisen palo-osaston alueella.

22.3 Suunnitelmat
Pientalon ilmanvaihtosuunnitelma on aina annettava asiantuntijan laadittavaksi riippumatta siitä,
käytetäänkö painovoimaista vai koneellista järjestelmää. Suunnitelma sisältää tasopiirustukset
ja niitä täydentävät kaaviot. Suunnittelijan tehtävänä on suunnitelmien määräystenmukaisuuden
varmistaminen. Suunnitelmiin liittyviä kysymyksiä voidaan tarpeen mukaan käydä läpi esimerkiksi aloituskokouksessa.

22.4 Kanavisto
Pientalojen ilmakanavisto tehdään yleisimmin
kierresaumatusta teräsputkesta, mutta muovista
valmistettavien kanavien käyttö on lisääntymässä. Tarvittavia liitos- ja haaroituskappaleita on
saatavilla valmisosina. Kanavisto asennetaan ja
kiinnitetään huolellisesti niin, että kanavistosta ja
siihen liittyvistä laitteista tulee riittävän tiivis kokonaisuus. Tämä saavutetaan käyttämällä ennalta
toimiviksi todettuja, tuotehyväksyttyjä kanavia ja
kanavaosia, jotka kiinnitetään toisiinsa tukevasti niittaamalla. Painovoimaisessa järjestelmässä
kanavat viedään erillisinä vesikaton yläpuolelle.
Koneellisessa järjestelmässä ne johdetaan puhaltimille. Kanavien puhdistusta varten asennetaan
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22.5 Eristykset, äänenvaimentimet ja kattoläpiviennit

Kuva 106. Pientalon kierresaumakanavaa venttiilihaaroineen. Kanavaosat ovat tyyppihyväksyttyjä tuotteita.

Kuva 107. Pientalon ilmakanavia puhdistusluukkuineen. Ra
kennustyön edistyessä seinäläpiviennit tiivistetään huolellisesti.

Kanavistot lämmöneristetään huolellisesti. Poistoilmakanavat eristetään aina, kun ne sijaitsevat
kylmässä tilassa, esimerkiksi ullakolla. Asuntokohtaisen ilmanvaihtokoneen ulkoilmakanava ja
katolle johtava jäteilmakanava eristetään lämpimissä tiloissa huoneilman kosteuden tiivistymisen
välttämiseksi höyrytiiviisti. Lämmöneristyksen
tulee olla höyrytiivis myös eristyksen saumojen
kohdalla. Ilmakanava paloeristetään silloin, kun
se sijaitsee toisessa palo-osastossa. Tällainen tilanne syntyy esimerkiksi silloin, kun autotallin kanava johdetaan asunnon läpi vesikatolle.
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on syytä
määrittää tavoitetaso äänenvaimennukselle yhdessä ilmanvaihdon suunnittelijan kanssa. Äänenvaimentimet valitaan niin, että ne kestävät puhdistusta ja niin, ettei niistä pääse ilmavirtauksen
mukana kuituja sisäilmaan. Yleisimmin käytetään
äänenvaimentimia, joissa on eristysmateriaalin
päällä tiivis pinta ja reikäpelti.
Kattoläpiviennit piippuineen ja huippuimurit jalustoineen sijoitetaan mahdollisimman lähelle katon harjaa, jottei alas tuleva lumi vahingoita
kanavistoja ja vesikattorakenteita. Niiden korkeus valitaan niin, että katolle kertyvä lumi ei nouse
poistoilma-aukkojen tasalle. Läpiviennit ja pellitykset tiivistetään huolellisesti.

22.6 Koneet
Ilmanvaihtojärjestelmän mitoitus ja koneiden valinta vaativat asiantuntemusta. Ilmanvaihtosuunnitelmassa määritellään koneiden valitsemiseksi

Kuva 108. Kanavien lämmöneristystyö meneillään. Kana
vien avoimet päät on suojattu.

riittävä määrä puhdistusluukkuja paikkoihin,
joista kanavat voidaan helposti puhdistaa.
Kanavistot suojataan sisäpuoliselta likaantumiselta tulppaamalla avonaiset kanavaosat sekä
varastoitaessa että asennustyön kestäessä.
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Kuva 109. Pientalon ilmanvaihtokone tulo- ja poistoilmapuhaltimineen sekä lämmöntalteenottolaitteineen, huoltoluukku avattuna.
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tarvittavat mitoitusarvot, kokonaisilmavirrat,
kokonaispaine sekä ns. ominaissähköteho (SFPluku).
Asuntokohtainen ilmanvaihtokone kiinnitetään niin, ettei laitteen ääni kantaudu rakenteiden kautta asuinhuoneisiin. Kanavistojen kautta
kulkeutuvan äänen vähentämiseksi järjestelmä
varustetaan äänenvaimentimin. Lämmöntalteenottolaitteen kondenssivesiputki johdetaan asianmukaisesti viemäriin. Yleensä myynnissä olevissa
ulkoilmasäleiköissä on ns. hyttysverkko. Ulkoilmakanavaan liitettävän säleikön verkko tulee kuitenkin poistaa, koska se tukkeutuu nopeasti ja on
vaikea puhdistaa.
Painovoimaisiin järjestelmiin liitetään monesti keittiön ilmanvaihtoa tehostamaan liesituuletin.
Niiden valintaan on syytä kiinnittää huomiota ja
huolehtia siitä, että ne eivät aiheuta häiritsevää
ääntä.

22.7 Poistoilmaventtiilit
Poistoilmaventtiilin yksi keskeinen ominaisuus
on sen säädettävyys. Koneellisen ilmanvaihtojärjestelmän tasapainottaminen on mahdollista vain
käyttämällä venttiileitä, joiden ominaisuudet on
tutkittu ja tiedossa. Oikein säädetty venttiili on
myös äänetön.
Painovoimaiseen järjestelmään tarkoitetun
poistoilmaventtiilin painehäviön on oltava pieni.
Tavallisimmin tulee tällöin kysymykseen perinteinen lautasventtiili.
Venttiili kiinnitetään tukevasti kiinnityskehykseensä ja kehyksen ja kanavan välinen rako
tiivistetään huolellisesti. Venttiili sijoitetaan niin,
että se voidaan helposti irrottaa puhdistamista
varten. Pesuhuoneessa poistoilmaventtiilit sijoitetaan suihkun lähelle, mikä tehostaa kosteuden
poistumista huoneilmasta.
Keittiön liesikupu, joka on yhdistetty asunnon huippuimuriin, on varustettava säätölaitteella. Siihen sopii hyvin normaali poistoilmaventtiili.
Kupu venttiileineen ja kanavaosineen sijoitetaan
niin, että ne ovat helposti puhdistettavissa.

22.8 Ulkoilma- ja
tuloilmaventtiilit
Painovoimaisissa ja pelkkään koneelliseen poistoon perustuvissa järjestelmissä ulkoilma johdetaan rakennukseen ulkoilmaventtiilien kautta.
Venttiilit asennetaan asuinhuoneisiin ja sellaisiin
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Kuvat 110 ja111. Ulkoilmaventtiilit on asuinhuoneissa asennettu ylös ikkunan viereen.

Kuva 112. Ulkoilmaventtiilien säleiköt syöksytorven kummallakin puolella.

aputiloihin, joihin ei johdeta asuinhuoneiden ilmaa, kuten kellarien varastot, sauna jne. Ulkoilmaventtiilit sijoitetaan ikkunan yläpuolelle tai
välittömästi sen viereen seinän yläosaan. Ne mitoitetaan siten, että tarvittavat ulkoilmavirrat voidaan saavuttaa käytettävissä olevalla paine-erolla.
Venttiilit on voitava tarvittaessa sulkea.
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Kuva 113. Ikkunanpuitteeseen tulevat virtaustiet on jyrsitty
auki, itse venttiili on vielä asentamatta.

Kuva 114. Ilman vaihtuminen asunnossa edellyttää riittävän väljiä virtausteitä, kuten ovirakoja.

Ikkunanpuitteisiin asennettavien rakoventtiileiden virtausrako on yleensä pieni. Niitä käytettäessä huolehditaan erityisesti siitä, että ikkunapuitteeseen tuleva aukko on jyrsitty kokonaan
auki. Pyöreän venttiilin asennusaukon ja läpivientiholkin välinen rako tiivistetään huolella. Mikäli
rakennuksen vaipalle asetetaan ääneneristävyysvaatimus, venttiili valitaan vaimennusominaisuuksiltaan sellaiseksi, että vaipparakenteen ääneneristävyysvaatimus toteutuu.
Asuntokohtaisen ilmanvaihtokoneen tulo-ilmaventtiilit valitaan tarvittavien ilmavirtojen perusteella niin, että niiden aiheuttama äänitaso jää
mahdollisimman matalaksi. Venttiilin sijoitukseen
on erityisesti pienissä makuuhuoneissa kiinnitettävä huomiota, jotta ilman liike ei tuntuisi häiritsevänä vetona.

22.11 Ilmanvaihtolaitteiden
äänitekniikka
Ilmanvaihtolaitteiden aiheuttama liian korkea
äänitaso johtuu yleensä puhaltimissa tai venttiileissä syntyvistä liian nopeista virtauksista. Niihin voidaan vaikuttaa laitteiden ja kanavistojen
oikealla mitoituksella sekä varustamalla järjestelmä äänenvaimentimilla. Asuntokohtainen tulo- ja
poistoilmalaitteisto varustetaan erillisin äänenvaimentimin.
Keskuspölynimurin keskusyksikön ja poisto
putken sijoituksella on vaikutusta äänitasoon ra
kennuksen sisällä ja osittain sen ulkopuolellakin.
Lähtökohtana voidaan pitää sitä, että keskusyksikkö sijoitetaan muihin kuin käyttötiloihin ja poistoilma johdetaan rakennuksen vesikaton yläpuolelle. Tarvittaessa käytetään äänenvaimenninta.

22.9 Virtausreitit
Asuinrakennuksen ilmanvaihto perustuu siihen,
että asuinhuoneisiin tuleva ulkoilma tai koneellisesti puhallettu tuloilma siirtyy paine-erojen perusteella muihin kuin oleskelutiloihin, joita ovat
WC, kylpyhuone ja keittiö. Tavallisimmin huoneiden välisiin oviin, myös makuuhuoneisiin, jätetään riittävä kynnysrako. Mikäli huoneiden välille halutaan ääneneristävyyttä, oveen asennetaan
ääntä vaimentava siirtoilmasäleikkö.

22.10 Säätötyöt
Tarvittavan ja riittävän ilmanvaihdon edellytyksenä on huolellinen, venttiilikohtainen ilmavirtojen
säätö, josta aina laaditaan pöytäkirja. Ilmavirrat
säädetään vastaamaan suunnitelmissa esitettyjä
arvoja. Tehostuksen vaatimat suuremmat ilmavirrat sekä kerran kahdessa tunnissa tapahtuva perusilmanvaihto varmistetaan.
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Kuva 115. Koneellisen ilmanvaihtojärjestelmän tuloilmaventtiilin sijoituksella ja äänettömyydellä voidaan vaikuttaa
asumisviihtyvyyteen.

Tämän rakennusvaiheen tarkastusten vastuuhenkilönä
on suositeltavaa käyttää vastaavaa iv-suunnittelijaa tai
rakennushankkeen iv-työnjohtajaa.
Tähän rakennusvaiheeseen liittyvä tarkistuslista, on lu
vussa 27, kohta 22, alkaen sivu 113.
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Rakennuksen käyttö- ja
huolto-ohje
Pientalojakin varten on laadittava rakennuksen
käyttö- ja huolto-ohje (huoltokirja). Se on kiinteistökohtainen asiakirjakokonaisuus, joka sisältää
kiinteistön hoidon, huollon ja kunnossapidon lähtötiedot, tavoitteet, tehtävät ja ohjeet. Riittävillä,
pientalon käyttäjälle annettavilla ohjeilla ja käytön opastuksella voidaan varmistaa rakenteiden ja
laitteiden pitkä käyttöikä sekä rakennuksen hyvä
energiatalous, terveellisyys ja turvallisuus.
Asianmukaisen käyttö- ja huolto-ohjeen
laatimisen edellytykset luodaan jo rakennuksen
suunnitteluvaiheessa. Rakennushankkeeseen ryhtyvä käy yhteistyössä suunnittelijan kanssa läpi
ne rakennusosat ja tekniset järjestelmät, joiden
kunnossapidolla on vaikutusta rakennuksen turvallisuuteen ja terveellisyyteen. Riskiarviossa ja
mahdollisessa riskianalyysissä riskilliseksi todetut rakenteet otetaan erityistarkkailuun käyttö- ja
huolto-ohjetta laadittaessa.
Rakennusosien ja laitteiden valintaan vaikuttaa myös niiden tavoiteltava käyttöikä. Tämä
pyritään saavuttamaan huolellisella ohjeiden mukaisella käytöllä sekä määrittämällä huolto- ja
kunnossapitotoimenpiteet ja niiden suorittamisen
ajankohdat. Rakennusosan tai laitteen hankintakustannusten ja sen elinkaaren aikana syntyvien
käyttö-, korjaus-, hoito- ja huoltokustannusten
muodostaman kokonaiskustannuksen perusteella
voidaan siten myös tehdä valintoja eri vaihtoehtojen välillä.
Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeesta määrätään rakennuslupapäätöksessä. Rakennushankkeeseen ryhtyvän asiana on huolehtia siitä, että
tavarantoimittajat ja urakoitsijat toimittavat tuotekohtaiset varastointi-, asennus-, hoito-, huoltoja kunnossapito-ohjeet työmaalle säilytettäviksi.
Tämä koskee myös taloelementtejä ja kiinteistökohtaista jäteveden puhdistuslaitteistoa sekä öljysäiliölaitteistoja. Tuotetiedot kootaan työmaalla
säilytettävään tuotekansioon ja aloituskokouksessa nimetään tuotetietojen kokoamisesta ja niiden
kelpoisuudesta vastaava henkilö.
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Pientalon terveellisyyden ja turvallisuuden kannalta keskeisiä rakenteita, rakennusosia ja teknisiä
järjestelmiä ovat
•
perustukset, alapohjat ja maata vasten olevat
seinärakenteet
•
sadevesi- ja rakennuspaikan kuivatusjärjestelmät
•
kantavat rakenteet
•
ulkoseinät, ovet ja ikkunat
•
märkätilat
•
yläpohja
•
vesikatto
•
tulisijat ja savuhormit
•
talotekniikka
•
pinnoitteet.

Kuva 116. Käyttö- ja huolto-ohjeeseen merkitään asukkaan
toimenpiteet vikahälytysten sattuessa. Vikahälytyksen summeri ja merkkivalo ovat näkyvällä paikalla ulkoseinässä.
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Kuva 117. Kattosillat ja lapetikkaat mahdollistavat turvalliset huoltotyöt.

Käyttö- ja huolto-ohjeessa kuvataan kohde, sen
rakenteet ja järjestelmät, luetellaan suunnittelijat
ja toteuttajat sekä vastuulliset työnjohtajat. Siihen
liitetään toteutusta vastaavat keskeiset suunnittelun tavoitearvot sekä erityissuunnitelmat, joihin
on merkitty huoltoa vaativien kohteiden sijainti.
Asiakirjaan liitetään edellä mainittujen keskeisten rakennusosien ja järjestelmien oletetut hoito- ja kunnossapitojaksot sekä arvioidut käyttöiät.
Käyttö- ja huolto-ohjeisiin liitetään myös veden ja
energian kulutuksen tavoitearvot ja niiden seurannan toteuttamisen perusteet. Korjauspäiväkirjaan varataan tila tehtyjen korjaustoimenpiteiden
päivämäärän, tekijän ja toimenpiteen sisällön kirjaamiseksi. Huoltopäiväkirjaan merkitään tarvittavien toimenpiteiden suoritusjaksot ja varataan
tila tehtyjen toimenpiteiden kirjaamiseksi.
Käyttö- ja huolto-ohjeen laatimisesta saadaan
tarkoitettu hyöty vain, jos rakennuksen käyttäjä
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saa riittävän opastuksen kiinteistön hoidosta. Tämän antamisesta sovitaan rakennustyömaan aloituskokouksessa ja siihen on syytä nimetä vastuuhenkilö.
Rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa siitä,
että käyttö- ja huolto-ohje on loppukatselmusta
toimitettaessa asianmukaisesti laadittu ja että sen
avulla voidaan käynnistää pientalon hoito, huolto ja kunnossapito. Viranomainen tekee tätä koskevan merkinnän loppukatselmuspöytäkirjaan.
Käyttö- ja huolto-ohjeen toimivuutta on syytä seurata käyttöönoton jälkeen ja tarvittaessa päivittää
se.
Rakennusprosessin luonteesta johtuen saattaa olla tarvetta tehdä muutoksia ja täydennyksiä
käyttö- ja huoltoohjeeseen lopputarkastuksen jälkeenkin.
Rakennuksen ja sen rakennusosien säilyminen edellyttää suunnitelmallista ylläpitoa. Käyttöja hulto-ohje on tässä käyttäjän apuna. Käyttö- ja
huolto-ohjeeseen tai siihen liittyvään seurantaasiakirjaan merkitään tehdyt toimenpiteet (huollot, hoitotoimenpiteet, kulutusseuranta, huomautukset jne.)
Käyttö- ja huolto-ohjeen ajan tasalla pitäminen on jatkuva prosessi.

Tämän rakennusvaiheen tarkastusten vastuuhenkilönä
on suositeltavaa käyttää pääsuunnittelijaa tai rakennus
hankkeeseen ryhtyvän asettamaa valvojaa.
Tähän rakennusvaiheeseen liittyvä tarkistuslista, on lu
vussa 27, kohta 23, alkaen sivu 115.
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Materiaalien ja rakennusosien kelpoisuus
24.1 Yleistä

24.2 Tyyppihyväksyntä

Rakenteiden, rakennusaineiden ja -tarvikkeiden
ominaisuuksista ja käyttöön liittyvistä seikoista
hankitaan etukäteen riittävät tiedot ja tarvittaessa
niiden ominaisuuksia valvotaan ennakkokokein ja
työnaikaisin kokein. Tuotteen kelpoisuuden osoittamistapoja on useita. Joillekin tuotteille kelpoisuus voidaan osoittaa samanaikaisesti usealla eri
tavalla. Tarkastusasiakirjaan liitettyyn taulukkoon
on koottu tavanomaisimmat rakennustuotteet, joiden kelpoisuus on osoitettava ja samalla esitetty
tuotteen kelpoisuuden tavanomaiset osoittamismenettelyt. Tuotteen kelpoisuuden osoittaminen
rakennuspaikkakohtaisesti tulee yleensä kalliimmaksi, joten rakennushankkeeseen ryhtyvän on
syytä varmistaa tuotteen kelpoisuus ennen hankkimispäätöstä. Rakentamisessa on myös paljon
tuotteita, joiden kelpoisuudesta ei ole viranomaismääräyksiä. Rakennushankkeeseen ryhtyvä voi
näidenkin osalta asettaa ehtoja esimerkiksi urakka-asiakirjoihin.

Ympäristöministeriö voi hakemuksesta määräajak
si hyväksyä rakenteen, rakennusosan tai rakennukseen kiinteästi liittyvän tarvikkeen, tuotteen
tai laitteen rakentamisessa käytettäväksi (tyyppihyväksyntä). Hyväksymisen yhteydessä voidaan
myös poiketa rakentamista koskevista määräyksistä.
Ympäristöministeriö on v. 2006 valtuuttanut
VTT:n antamaan tyyppihyväksyntöjä. Tyyppihyväksyntätoiminta siirretään VTT:lle vaiheittain sitä
mukaa, kun tuotekohtaiset hyväksyntäohjeet saatetaan voimaan ministeriön asetuksella. Tavoittee
na on siirtää tyyppihyväksyntä kokonaan VTT:lle
v. 2008 loppuun mennessä. Tyyppihyväksyntämerkki säilyy muuttumattomana.
Tyyppihyväksyntä on hakijalle vapaaehtoista. Rakennusvalvontaviranomaisen on hyväksyttävä tyyppihyväksytty tuote, jota käytetään tyyppihyväksyntäehtojen mukaisesti.
Tavanomaisia tyyppihyväksyttyjä tuotteita
ovat mm. vesi- ja viemärilaitteet, palo-ovet, lämmöneristeet, kantavat valmisosat. Ympäristöministeriö on siirtänyt 2006 tyyppihyväksyntätoiminnan valtion tekniselle tutkimuskeskukselle.

Kuva 118.Tuotetiedot kerätään työmaalla tuotekansioon.
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Kuva 119. Tyyppihyväksynnällä on osoitettu tuotteen kelpoisuus tyyppihyväksyntäpäätöksen mukaiseen käyttötarkoitukseen. Menettelyyn kuuluu jatkuva kolmannen osapuolen valvonta, jolla varmistetaan tuotteen tasalaatuisuus
pitkällä aikavälillä.
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24.3 Standardin mukaiset
tuotteet
Suuressa mittakaavassa valmistettavien rakennustuotteiden, kuten betoniterästen, rakenneterästen,
rakennuslevyjen ja LVI-tarvikkeiden käyttö voi
perustua tuotteiden standardinmukaisuuden toteamiseen. Näille tuotteille Inspecta Sertifiointi Oy
voi myöntää SFS-merkin käyttöoikeuden. Parhaillaan ollaan siirtymässä FI-merkin käyttämiseen.

valvonnalla, jos valmistuksen on todettu tapahtuneen ympäristöministeriön hyväksymän tarkastuselimen valvonnassa. Tällaisia tuotteita ovat
mm. teräsrakenteet, muuratut rakenteet, puurakenteet sekä valmisbetoni ja betonielementtirakenteet.
Ympäristöministeriön hyväksymänä laadunvalvontayhteisönä toimii nykyisin Inspecta Sertifiointi Oy.

24.4 Varmennettu käyttöseloste
Eräiden tuotteiden käyttö edellyttää tuotteiden
osalta varmennettua käyttöselostetta. Tällaisia
tuotteita ovat mm. voimia siirtävät metalliosat,
nostoankkurit ja -lenkit, betoniterästen erikoisjatkokset ja -ankkurit, esijännitysteräkset, jännemenetelmät, betonin lisäaineet, erikoislaastit ja -betonit sekä elementtien saumausaineet.
Varmennettuja käyttöselosteita myöntävät
Suomen Betoniyhdistys BY ja Teräsrakenneyhdistys TRY, jotka kuuluvat Inspecta Sertifiointi Oy:n.

Kuva 120. Tuulensuojalevylle on myönnetty vapaaehtoinen
tuotesertifikaatti, joka osoittaa, että tuotteelta vaadittuja
ominaisuuksia on tutkittu hyväksytyssä aineenkoetuslaitoksessa ja että tuote on jatkuvassa laadunvalvonnassa.

24.5 Laadunvalvontayhdistysten
valvonnassa olevat tuotteet
Aineiden, tarvikkeiden, valmisosien tai rakenteiden ja niiden suojausten kelpoisuuden toteamiseksi tehtävät rakennuspaikkakohtaiset kokeet
voidaan korvata valmistusta koskevalla laadun80
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Kuva 121. Lankkuun lyöty leima (T24) osoittaa puutavaran
olevan silmämääräisesti lujuuslajiteltua ja toimittajan olevan ympäristöministeriön hyväksymässä valvonnassa.

Kuva 122. NR-leima kattoristikon vinosauvan alapinnassa
osoittaa valmistuksen tapahtuvan määräysten mukaisen
ympäristöministeriön hyväksymän tarkastuselimen valvonnassa.

24.6 CE-merkityt tuotteet
EU:n uuden menettelyn direktiivit edellyttävät
CE-merkin käyttöä osoituksena siitä, että tuote täyttää direktiivien vaatimukset. Uuden menettelyn direktiivit määrittelevät kuitenkin vain
olennaiset turvallisuus- ja muut vaatimukset ja
tuotteen yksityiskohdat jäävät eurooppalaisten
Ympäristöopas 76
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Kuva 123. CE- merkittyjä rakennustuotteita on jo melko
paljon ja niiden käyttö tulee lisääntymään huomattavasti
standardisointijärjestöjen laatimien vapaaehtoisten standardien varaan.
Rakennustuotteita, jotka voidaan varustaa
rakennustuotedirektiivin mukaisesti CE-merkillä,
on tällä hetkellä jo olemassa melko paljon ja ne tulevat lisääntymään. Tällaisia ovat mm. metalliset
kiinnitysankkurit, lämmöneristeet, vedeneristeet,
puutuotteet, kuten liimapuupalkit, naulalevyristikot, valmispientalot jne. eräät lvi-laitteet, savupiiput ja -hormit, sementit, kiviainekset jne. CEmerkintä on Suomessa yleensä vapaaehtoinen. Jos
tuotetta käytetään hyväksyntäehtojen mukaisesti
ja tuote täyttää Suomen rakentamismääräyskokoelman vaatimukset, rakennusvalvontaviranomaisen on hyväksyttävä tuotteen käyttö. Tuotteiden oikean käytön varmistaminen ja tuotteen
kelpoisuuden selvittäminen on melko hankalaa ja
se tulisikin jättää asiantuntijan (esim. erityissuunnittelijan) tehtäväksi.

24.7 Ulkomaiset tuotteet
Käytettäessä muita kuin edellä todettuja CE-merkittyjä tai pohjoismaisen hyväksynnän piiriin
kuuluvia ulkomaisia rakennustuotteita tai -menetelmiä on syytä ennen päätöksen tekoa olla yhteydessä rakennusvalvontaviranomaiseen. Tällöin
selvitetään, millä edellytyksillä kyseinen tuote tai
menetelmä on käytettävissä.

24.8 Rakennuspaikkakohtainen
hyväksyntä
Jos tuotteen kelpoisuutta ei ole etukäteen selvitetty, sen kelpoisuus aiottuun tarkoitukseen selvitetään rakennuspaikkakohtaisesti.
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Kuva 124. Vedeneristyskermin pakkauksessa oleva tyyppihyväksyntää osoittava merkki.
Rakennuspaikkakohtaisena etukäteisselvityksenä voidaan pitää hyväksytyssä testauslaitoksessa tehtyä koetta ja sen perusteella annettua
asiantuntijalausuntoa. Tarvittaessa voidaan tällöin
edellyttää myös rakennustyön aikaisia kokeita.
Jos rakennustyön aikana havaitaan, että rakennusosat, rakenteet taikka rakennusaineet tai
-tarvikkeet eivät täytä rakentamismääräysten
vaatimuksia, rakennusvalvontaviranomainen voi
tarvittaessa vaatia selvityksen toimenpiteistä epäkohdan korjaamiseksi.

24.9 Laatukansio ja tuotekansio
Rakennuspaikalla on laatukansio, johon edellä
mainitut rakennustuotteiden kelpoisuutta osoittavat selvitykset ja muut rakennustyön aikaiset
rakennusmateriaalien ja -osien sekä työmenetelmien kelpoisuusselvitykset on koottu.
Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen laatimista varten kootaan käytettyjen rakennustarvikkeiden tiedot tuotekansioon. Tuotekansiosta käy
ilmi, mistä materiaalit on toimitettu, kuka ne on
valmistanut, mihin valmistuserään ne kuuluvat
jne., eli periaatteessa kaikki se tieto, jonka perusteella tuote jälkikäteen on jäljitettävissä ja sen ominaisuudet selvitettävissä.

Tämän rakennusvaiheen tarkastusten vastuuhenkilönä
on suositeltavaa käyttää pääsuunnittelijaa tai rakennus
hankkeeseen ryhtyvän asettamaa valvojaa.
Tähän rakennusvaiheeseen liittyvä tarkistuslista, on lu
vussa 27, kohta 24, alkaen sivu 116.
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25

Rakennuksen käyttöönotto

Rakennus tai sen osa voidaan hyväksyä käyttöön otettavaksi toimitta
malla siinä osittainen
loppukatselmus. Osittaisessa loppukatselmukses
sa tulee erityisesti huolehtia siitä, että käyttöön
hyväksytty rakennuksen osa on turvallinen (portaat, kaiteet, lasirakenteet, varapoistumistie jne.),
terveelli
nen (sisäilmasto, emissiot sallituissa rajoissa jne.) ja käyttökelpoinen (autopaikat, leikkipaikat, jätehuolto, kulkuyhteydet rakennuspaikalla jne.). Sen tulee myös olla erotettu työmaaksi
jäävästä osasta turvallisesti ja niin, ettei mahdollinen palo tai työmaapöly pääse työmaalta käyttöön hyväksyttyyn rakennuksen osaan.
Loppukatselmuksen edellytyksenä on, että
rakennustyö on valmis, rakennus on kaikilta osin
otettavissa käyttöön ja viranomaisvalvonnan kannalta säädetyt ja määrätyt tarkastukset ja niiden
vaatimat toimet on suoritettu. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee pyytää loppukatsel
muksen
toimittamista riittävän ajoissa ennen rakennuksen
aiottua käyttöönottoa. Loppukatselmusta on aina
haettava luvan voimassaoloaikana.
Rakennuksen käyttöönotto ilman asianmukaista loppukatselmusta tai käyttöönoton jälkeen
vielä tarvittavan loppukatselmuksen jättäminen
pyytämättä voivat johtaa hallintopakkomenettelyyn ja tästä aiheutuviin valvontamaksuihin asian
järjestämiseksi.
Rakennustyön jääminen vaille vastaavaa
työnjohtajaa johtaa työn keskeyttämiseen. Osittaisen loppukatselmuksen jälkeenkin rakennustyössä tulee olla vastaava työnjohtaja, jos rakentamista koskevat työt tai rakennustyön viimeistelyt sitä
vaativat.
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Kuva 125. Ennen rakennuksen käyttöön hyväksymistä tulee
mm. rakennuksen osoitenumero olla asennettuna.
Rakentamisen viranomaisvalvonta päättyy loppukatselmukseen, jollei loppukatselmuspöytäkirjaan ole merkitty rakennushankkeeseen
liittyviä huomautuksia. Tämän jälkeen rakennusvalvontaviranomaisella ei ole toimivaltuuksia
puuttua mahdollisesti havaittuihin vähäisiin virheisiin tai epäkohtiin. Asia jää sopimuspohjalta
ratkaistavaksi.

Tämän rakennusvaiheen tarkastusten vastuuhenkilönä
on suositeltavaa käyttää vastaavaa työnjohtajaa tai ra
kennushankkeeseen ryhtyvän asettamaa valvojaa.
Tähän rakennusvaiheeseen liittyvä tarkistuslista, on lu
vussa 27, kohta 25, alkaen sivu 120.
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Osa 2
Rakennustyön
tarkastusasiakirja
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Aloituskokouksen pöytäkirja

26

Aloituskokouksen pöytäkirjan jäljennös allekirjoitettuna jää kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.
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VALVONNAN LÄHTÖTIETOJA
KIINTEISTÖ
Nimi
Osoite
Omistaja ja osoite
Haltija ja osoite

Kunta

Kaupunginosa/kylä

Kortteli

Tontti/tila

YHTIÖMUOTO
Asunto-osakeyhtiö



Kiinteistöosakeyhtiö





Vuokra



TONTTI
Oma
Tontin pinta-ala (m2)

Rakennusten lukumäärä/käyttö

Tontin rakennusoikeus (m2)

Käytetty rakennusoikeus (m2)

ASUNNOT
Yhteismäärä (kpl)

Huoneistoala yhteensä (m2)

LIIKE- JA MUUT HUONEISTOT
Yhteismäärä (kpl)/käyttö

Huoneistoala yhteensä (m2)

RAKENNUKSET
Kerrosluku (kpl)
Tilavuus (m3)
Huoneistoala (m2)

Kerrosala (m2)

Bruttoala (m2)

Käyttämätön rakennusoikeus (m2)
Valmistumisvuosi

Talotyyppi

Pääasiallinen rakennusaine
Kattotyyppi

Kate

Lämmitysjärjestelmä
Ilmanvaihtojärjestelmä
Antennijärjestelmä

Tele- ja turvajärjestelmät

SÄILYTYSTILAT
Irtaimistovarastot

Kylmäsäilytystilat

YHTEISKÄYTÖSSÄ OLEVAT TILAT
Kerhohuone

Askarteluhuone

Väestönsuoja (hlö)

Pesutupa

Mankeli

Sauna

Uima-allas (pit., lev., korkeus = m )

Ulkoiluvälinevarasto
3

AUTOPAIKAT
Toteutetut autopaikat yhteensä (kpl)
Autotallipaikat (kpl)

Autohallipaikat (kpl)

Muut paikat pihalla tms. (kpl)
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ALOITUSKOKOUKSEN
PÖYTÄKIRJA

Kunta

Rakennuspaikka

Kiinteistötunnus

Osoite

Rakennustoimenpide

 omakotitalo

___ kpl
___ asuntoa

Aika

 paritalo

Lupatunnus

___ kpl
___ asuntoa

 rivitalo

___ kpl
___ asuntoa

Paikka

Aloituskokous
järjestetään liittyen

 koko hankkeeseen
 rakentamista valmistelevaan toimenpiteeseen

 rakennusteknisiin töihin
 LVI-töihin

1. JÄRJESTÄYTYMINEN
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan pitäjä

2. RAKENNUSHANKKEEN SUUNNITTELUN JA TOTEUTUKSEN KESKEISET OSAPUOLET
Rakennushankkeeseen ryhtyvä
Nimi rakennus

1)

Osoite

paikalla

Puhelin


Rakennushankkeeseen ryhtyvän valvoja
Nimi

Yritys

Puhelin

Pääsuunnittelija
Nimi

Yritys

Puhelin

Rakennussuunnittelija
Nimi

Yritys

Puhelin

Geotekninen suunnittelija
Nimi

Yritys

Puhelin

Rakennesuunnittelija
Nimi

Yritys

Puhelin

Rakennesuunnittelija
Nimi

Yritys

Puhelin

KVV-suunnittelija
Nimi

Yritys

Puhelin

IV-suunnittelija
Nimi

Yritys

Puhelin

Vastaava työnjohtaja
Nimi

Yritys

Puhelin

KVV-työnjohtaja
Nimi

Yritys




2)

3)








Puhelin


IV-työnjohtaja
Nimi

Yritys

Puhelin

Erityisalan työnjohtaja
Nimi

Yritys

Puhelin

Pääurakoitsija
Yritys

Osoite

KVV-urakoitsija
Yritys

Osoite

Puhelin

IV-urakoitsija
Yritys

Osoite

Puhelin



Puhelin



Osoite

Puhelin

Yritys


Osoite

Puhelin

Yritys



Rakennushankkeeseen ryhtyvän, pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan on oltava paikalla.
1) Jollei rakennushankkeeseen ryhtyvä ole läsnä aloituskokouksessa, tulee hänen nimeämänsä edustajan olla paikalla
2)
Rakennesuunnitelmien kokonaisuudesta vastaava suunnittelija
3)
Tarvitaan, jos rakennukseen tulee koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä (poisto tai tulo ja poisto)
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3. RAKENNUSHANKKEESEEN RYHTYVÄLLE MÄÄRÄTYT VELVOITTEET
3.1 Lupa-asiakirjoissa määrätyt
velvoitteet

 lupapäätös on pöytäkirjan liitteenä
 selvitys kohdassa 9 lupamääräysten toteutumisesta

3.2. Työturvallisuusvelvoitteet

3.3. Muut velvoitteet

4. RAKENNUSTYÖN TARKASTUS
4.1 Hankkeessa käytettävä
tarkastusasiakirja

 Pientalotyömaan valvonta ja tarkastusasiakirja
 Muu tarkastusasiakirja, selvitys kohdassa 9. Lisätiedot

4.2 Suunnittelijoiden ja
vastuullisten työnjohtajien
kelpoisuus

Suunnittelijoiden kelpoisuus
 osoitettu lupahakemuksen yhteydessä
 osoitetaan aloituskokouksessa
 osoitettava seuraavien osalta erikseen:

Vastuullisten työnjohtajien kelpoisuus
 hyväksytty hakemuksesta  vtj  kvv-tj  iv-tj
 todettu ilmoituksesta    vtj  kvv-tj  iv-tj
 hakemus tai ilmoitus seuraavien osalta erikseen:

4.3 Tarkastuksen vastuuhenkilöt,
rakennusvaiheet 8–23.
Rakennusvaiheiden 5–7 ja
24–25 vastuuhenkilöt on
nimetty valmiiksi
tarkastusasiakirjassa

Nimi

Rakennusvaiheiden numerot

Nimi

Rakennusvaiheiden numerot

Nimi

Rakennusvaiheiden numerot

Nimi

Rakennusvaiheiden numerot

Nimi

Nimi

Nimi

Nimi

4.4 Työvaiheiden tarkastuksia
suorittavat henkilöt

4.5 Hankkeeseen käytettävä
aika 1)

4.6 Suunnittelijoiden valvontaan
käyttämä aika 1)

Vastaava työnjohtaja






päätoiminen
………tuntia
kirjallinen sopimus
ei valvontaa

Rakennushankkeeseen
ryhtyvän valvoja




päätoiminen
………tuntia

KVV-työnjohtaja




………tuntia
kirjallinen sopimus

IV-työnjohtaja




………tuntia
kirjallinen sopimus

Rakennussuunnittelija




ei valvontaa
………tuntia

Rakennesuunnittelija

 ei valvontaa
 ………tuntia

KVV-suunnittelija

   ei valvontaa
 ………tuntia

IV-suunnittelija




ei valvontaa
………tuntia

4.7 Keskeisten osapuolten
tarkastustehtävät

4.8 Rakennushankkeeseen
ryhtyvän oman valvonnan
järjestäminen

4.9 Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävät
työn suorituksen
valvonnassa
4.10 Järjestelyt rakennustuotteiden kelpoisuuden
toteamiseksi
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 Tarkistuslistan kohdan 24 mukaisten rakennustuotteiden kelpoisuustodistukset kootaan laatukansioon
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4.11 Käyttö- ja huolto-ohje
1)

 Käyttö- ja huolto-ohjeen nimi
 Rakennustuotetiedot kerätään tuotekansioon

Vaihtoehtoisesti voidaan liitteessä esittää tehtävät.

5. HANKKEEN TEKNISET ERITYISPIIRTEET
5.1 Rakennuksen sijainti ja
korkeusasema



Pääsuunnittelija on varmistanut rakennussuunnitelman ja erityissuunnitelmien yhteensopivuuden



Sijainti ja korkeusasema on varmistettu rakennuspaikalla ennen aloituskokousta

 Sijainti ja korkeusasema on varmistettu rakennuspaikalla aloituskokouksessa rakennuspaikalle asetettujen
   sijainti- ja korkeuspaalujen avulla
5.2 Kattovedet, pintavedet,
perustusten kuivatusvedet ja
niiden poisjohtaminen



5.3 Märkätilojen vedeneristys



Suunnitelmien yhteensopivuus on varmistettu/varmistetaan



Materiaalien ja tarvikkeiden yhteensopivuus on varmistettu/varmistetaan



Märkätila-asennuksen ja putkitöiden yhteensopivuus on varmistettu/varmistetaan

Pääsuunnittelija on varmistanut/varmistaa rakennussuunnitelman ja erityissuunnitelmien yhteensopivuuden



 Työn suorittajan pätevyys on varmistettu/varmistetaan
5.4 Radon



Otettu suunnitelmassa huomioon

 Varauduttava
5.5



6. MÄÄRÄYKSET RAKENNUSTYÖN HAITTOJEN VÄLTTÄMISEKSI
 Työmaa aidattava



Pohjaveden tarkkailu järjestettävä



Ilmoitus ympäristöviranomaiselle melua aiheuttavasta
työstä



Kaivannon tuenta järjestettävä



Pölyn ja lian leviäminen ympäristöön estettävä



Katu puhdistettava



Rakennustarvikkeet ja rakenteet suojattava



Rakennusjäte on lajiteltava 1)











7. RAKENNUSTYÖN ALOITTAMISEN EDELLYTYKSET
Aloittamisen edellytysten
täyttyminen ja rakennustyön
aloittaminen

 Aloittamisen edellytykset on täytetty ja rakennustyö voidaan aloittaa
 Rakennustyötä ei voida aloittaa seuraavilta osilta ennen, kuin sitä koskeva laadunvarmistusselvitys on
   hyväksytty. Asiasta annetaan erillinen päätös.

8. ALOITUSKOKOUKSESSA OSOITETTUJEN MENETTELYJEN NOUDATTAMINEN
Maankäyttö- ja rakennusasetus
74 § 3 momentti

Aloituskokouksessa tai laadunvarmistusselvityksessä osoitettuja menettelyjä on noudatettava rakennustyössä.

Suomen rakentamismääräyskokoelma (A1)

Edellä tarkoitetun aloituskokouksen tuloksena on kirjallinen sitoumus niistä selvityksistä ja toimenpiteistä, joilla
rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää huolehtimisvelvollisuutensa.Vastaavan työnjohtajan on ilman viivytystä
ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle, jos rakennustyön aikana tulee tarvetta poiketa tai poiketaan aloitus
kokouksessa osoitetuista menettelyistä.

Päiväys ja allekirjoitukset nimen
selvennyksineen

Paikka ja aika

Rakennushankkeeseen ryhtyvä tai hänen edustajansa
1)

Rakennusjäte on lajiteltava, jos syntyvän rakennusjätteen määrä on yli 5 tonnia.

Ympäristöopas 76

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

     Rakennusvalvontaviranomainen
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9. LISÄTIETOJA
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Tarkistuslista
Suunnitelmat
Seuraavaan taulukkoon on koottu tarkastettavien rakennusvaiheiden toteuttamiseen tarvittavia
erityissuunnitelmia. Kaikkia esitettyjä suunnitelmia ei välttämättä tarvita jokaisessa hankkeessa.
Useita tarvittavista suunnitelmista saattaa sisältyä
samaan piirustukseen. Taulukon päätarkoituksena onkin olla tarkistuslista niille asioille, joihin
pientalohankkeessa täytyy yleensä liittyä suunnitelma.
Vastuullisten työnjohtajien tehtävänä on huo
lehtia, että kuhunkin työvaiheeseen ryhdyttäes-

Perustaminen

27
sä taulukon mukaiset suunnitelmat detaljeineen,
työselostukset ja -ohjeet, tyyppihyväksyntäpäätökset ja muut kelpoisuusselvitykset niihin liittyvine asennus-, käsittely- yms. ohjeineen ovat työmaan käytössä. Tämän todettuaan hän merkitsee
taulukon vasemmanpuoleiseen sarakkeeseen rastin niiden suunnitelmien kohdalle, jotka on toimitettu rakennuspaikalle. Oikeanpuoleiseen sarakkeeseen merkitään rasti niiden suunnitelmien
kohdalle, jotka on lupapäätöksen niin edellyttäessä toimitettu rakennusvalvontaviranomaiselle.

Toimitettu
rakennus-	
paikalle-	

Toimitettu
rakennusvalvontaviranomaiselle

kaivupiirustus

c	c

louhintapiirustus

c	c

paalutussuunnitelma

c	c

paikalla valetun perustuksen mitta- ja raudoituspiirustus

c	c

elementtiperustuksen tasopiirustus asennusdetaljeineen

c	c

perustusleikkaukset routasuojauksineen ja kuivatusdetaljeineen

c	c

Perustusten kuivatus
salaojapiirustus

c	c

kuivatusvesien poisjohtaminen

c	c

imeytyskaivo tai -kenttä sekä pohjatutkijan lausunto

c	c

Alapohja- ja maanvastaiset rakenteet
alapohjan rakenneleikkaukset

c	c

kantavan maanvastaisen alapohjan mittapiirustus

c	c

maaperän painuma-analyysi sekä lämmöneristeen kiinnitys

c	c

kantavan maanvastaisen alapohjan raudoituspiirustus

c	c

ontelolaataston mitta- ja saumaraudoituspiirustus

c	c

ontelolaataston punospiirustus

c	c

liittolaataston mitta- ja raudoituspiirustus

c	c

rossipohjan runkopiirustus liittymädetaljeineen

c	c

kellarin seinän mitta- ja raudoituspiirustus

c	c

kellarin seinän lisätuennat

c	c

alapohjan liittyminen sokkeli- ja seinärakenteeseen

c	c

ryömintätilan tuuletus

c	c

radonputkitus

c	c
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Toimitettu
rakennus-	
paikalle-	

Runkorakenne

Toimitettu
rakennusvalvontaviranomaiselle

väli- ja yläpohjan tasopiirustukset kantavine rakenteineen ja liitosdetaljeineen

c	c

jäykistävien seinien rakenteet ja liitosdetaljit

c	c

palkkien ja ristikoiden liittyminen ei-kantavaan seinään

c	c

leikkaukset rungon liittymisestä perusmuuriin ja lattiarakenteisiin

c	c

runkoelementtien asennusdetaljit

c	c

kattoristikoiden valmistuspiirustukset

c	c

rungon ankkurointi perustukseen

c	c

kattoristikoiden ankkurointi runkoon ja sivuttaisvakavuus

c	c

Ulkoseinät, yläpohja- ja vesikattorakenteet
ulkoseinien rakenneleikkaukset

c	c

yläpohjien rakenneleikkaukset

c	c

ulkoseinien liittyminen perusmuuriin ja alapohjaan

c	c

ulkoseinien liittyminen yläpohjaan, välipohjaan vesikattoon ja räystäsrakenteisiin

c	c

leikkaukset ja liittymisdetaljit vesikaton porrastuksista

c	c

ikkunoiden ja ovien liittyminen ulkoseiniin

c	c

yläpohjan ja vesikaton läpiviennit

c	c

yläpohjan tuuletus

c	c

Märkätilat, rakenteelliset asiat
seinien ja lattian rakenneleikkaukset

c	c

seinien ja lattian vedeneristyksen alustojen liittymädetaljit

c	c

seinien ja lattian vedeneristyksen liittymädetaljit

c	c

lattian vedeneristyksen liittyminen lattiakaivoon

c	c

läpiviennit

c

c

Parvekkeet, erkkerit, syvennykset jne.
parvekkeen kantavan rungon piirustukset liitosdetaljeineen

c	c

erkkerin kantavan rungon piirustukset liitosdetaljeineen

c	c

syvennysten kantavan rungon piirustukset liitosdetaljeineen

c	c

rakenneleikkaukset vaaka- ja pystysuunnassa

c	c

vedeneristyspiirustukset liittymädetaljeineen

c	c

leikkaukset ja detaljit tuuletuksen järjestämisestä

c	c

Hulevedet ja rakennuspaikan viimeistely
tasopiirustus tontin pinnan muotoilusta ja pintarakenteista

c	c

tasopiirustus kattovesien kokoamisesta ja poisjohtamisesta

c	c

tasopiirustus pintavesien kokoamisesta ja poisjohtamisesta

c	c

istutussuunnitelma

c	c

Paloturvallisuus ja ääneneristys
tasopiirustukset ja leikkaukset autosuojan ja kattilahuoneen osastoinnista

c	c

rakenneleikkaus liittymädetaljeineen huoneistojen välisestä seinästä pari- ja rivitaloissa

c	c

leikkaus ullakon osastoinnista pari- ja rivitaloissa liittymädetaljeineen

c	c

leikkaus vesikatosta savupiipun kohdalla

c	c

savupiipun ja rakenteiden liitoskohtien rakennedetaljit

c	c

Päiväys
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Vastaavan työnjohtajan allekirjoitus

Nimen selvennys
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Toimitettu
rakennus-	
paikalle-	

Vesi- ja viemärilaitteet

Toimitettu
rakennusvalvontaviranomaiselle

vesi- ja viemäripiirustukset

c	c

kytkentäkaaviot

c	c

linjapiirros

c	c

lattiakaivopiirustus

c	c

kaivot

c	c

pumppaamot

c	c

mitoituslaskelma

c	c

kalusteluettelo

c	c

haja-asutusalueen vesi- ja viemärilaitteet

c	c

Lämmityslaitteet
lämpöpumppulaitteet

c	c

lämpöjohtopiirustus

c	c

kytkentäkaaviot

c	c

Päiväys

KVV-työnjohtajan allekirjoitus

Nimen selvennys

Ilmanvaihtolaitteet
tasopiirustukset

c	c

kytkentäkaavio

c	c

Päiväys
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IV-työnjohtajan allekirjoitus

Nimen selvennys

93

Tämän kirjan on hankkinut Keravan rakennusvalvonta (15972284)

Tarkistuslistan täyttäminen
Täyttömallit
Tähän tarkistuslistaan merkitään rakentamiseen
liittyvien toimenpiteiden sekä eri rakennusvaiheisiin sisältyvien työvaiheiden tarkastukset. Tarkastuksia voivat tehdä aloituskokouksessa sovitut
rakennusvaiheiden tarkastusten vastuuhenkilöt ja
muut työvaiheita tarkastavat henkilöt.
Kunkin työvaiheen tarkastettavat kohdat
on merkitty laatikolla. Tarkastusten apuna ja dokumenttina voidaan käyttää myös valo- tai digikuvia. Kohdan tultua tarkastetuksi tarkastuksen
suorittaja merkitsee rastin laatikon kohdalle ja
laatikon viereen päivämäärän ja nimikirjaimensa.
Kun koko työvaihe on tarkastettu, hän vahvistaa
allekirjoituksellaan työvaiheen tarkastetuksi. Työvaiheisiin liittyvät huomautukset kirjataan tämän
tarkistuslistan lopussa olevaan tilaan. Ne työvaiheet ja työvaiheen tarkistuskohdat, jotka eivät
hankkeessa tule kyseeseen vedetään tarkastusasiakirjasta yli.
Mikäli työvaiheet ovat toistuvia, kuten rivitaloissa, voidaan huomautuksille varattuun tilaan
myös kirjata osatarkastukset. Tähän tilaan on syytä kirjata myös muut rakentamisen lopputuloksen
kannalta olennaiset asiat, kuten poikkeamat suunnitelmista työn suorituksen tai rakennustuotteiden osalta ja jonkin osa-alueen jääminen tarkastamatta.
Sitten kun asianomaisen rakennusvaiheen
tarkastusten vastuuhenkilö on todennut työvaiheiden tarkastukset tehdyiksi, rakennustuotteiden
kelpoisuuden vastaavan rakentamismääräyskokoelman vaatimuksia, rakennustuotteiden tiedot
kootuiksi tuotekansioon rakennuksen käyttö- ja
huolto-ohjeen laatimista varten sekä rakentamisen muutenkin vastaavan hyvää rakennustapaa,
hän varmentaa nimikirjoituksellaan tarkastusasia
kirjan yhteenvetolomakkeeseen kyseisen rakennusvaiheen tarkastetuksi.
Vastaavalla tavalla toimitaan rakennustyön
aloittamisen ja rakennuksen käyttöönoton edellytysten täyttämiseen liittyvien toimenpiteiden kohdalla.
Tässä julkaisussa esitetyt rakennus- ja työvaiheet ovat yleisiä. Niistä kaikki eivät tule läheskään
aina kyseeseen. Hankkeissa on aina muitakin tarkastettavia asioita, jotka rakennushankkeeseen
ryhtyvän on yhdessä asiantuntijoidensa ja työn
toteuttajan kanssa etukäteen mietittävä. Tällaisia
ovat esim. riskiarvion ja mahdollisen riskianalyysin perusteella esille nousseet asiat. Niitä on hyvä
pohtia yhdessä ns. workshop- menettelyllä.
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13.4.3 Harkkorakenteinen julkisivu
c harkkorakenteisen maanpaineseinän raudoite on
esitetty rakennesuunnitelmissa ja on toteutettu
suunnitelman mukaisesti
c harkkoseinän kutistumisraudoitteet on esitetty
rakennesuunnitelmissa ja toteutettu suunnitelman
mukaisesti
Ks. opastavat tiedot, luku 13, kohta 13.4.3, sivu 48.

Päiväys
Tarkastajan allekirjoitus
Nimen selvennys
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5

Pohjatutkimus

c

Ks. opastavat tiedot, luku 6, sivu 19.

pohjatutkimus on tehty ja toimitettu rakennuspai
kalle

Pohjatutkimus sisältää
c maaperätiedot kantavuuden kannalta ja perustamis
suosituksen
c mittaustulokset tontin pinnan korkeusasemista
sekä arvion/selvityksen
c maaperän pilaantumisesta johtuvien sekä maaperäs
sä tai porakaivovedessä olevien haitallisten kaasujen
(radon, fluori, arseeni) esiintymisestä
c sade- ja/tai salaojavesien imeyttämisen edellytyksistä
edellyttäen, että ympäristösuojeluviranomainen on
vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella myöntänyt ha
kemuksesta vapautuksen perustusten kuivatus- ja hu
levesien johtamisesta vesihuoltolaitoksen viemäriin
c pohjaveden korkeusasemasta mahdollisine pitkäai
kaisvaihteluineen ennakoiden myös ympäristössä ta
pahtuvat tulevat muutokset
c pohjaveden mahdollisen työnaikaisen ja pysyvän
muutoksen vaikutuksista ympäristöön
c rakennustyöstä mahdollisesti aiheutuvan tärinän
(louhinta, paalutus) vaikutuksista ympäristöön

Päiväys
Pääsuunnittelijan allekirjoitus
Nimen selvennys

7

Rakennustyön aloittaminen

7.1

Luvat ja vastuulliset työnjohtajat

c

c

c

Ks. opastavat tiedot, luku 5, sivu 17.
c
Päiväys
Vastaavan työnjohtajan allekirjoitus
Nimen selvennys

c

6
c

c

c
c
c

Rakennuksen korkeusasema
perustusten korkeusasema on oikeassa suhteessa
ympäröivään maanpintaan, pohjavedenpintaan, suun
niteltuun viemäröintitapaan sekä perustusten kui
vatusvesien ja hulevesien purkupaikan korkeusase
maan
vesistöjen vaikutusalueella rakennuksen korkeus
asema vastaa sitä koskevaa suositusta tai tulvavesien
haitallinen vaikutus on estetty muilla keinoin
täyttöjä naapuritonttien rajoilla ei tarvita
pintavedet pystytään johtamaan rakennuksesta pois
päin
pintavedet eivät valu naapuritontille
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rakentamista valmistelevaa maanrakennustyötä tai
puiden kaatamista aloitettaessa rakennuslupa on
myönnetty tai rakennusvalvontaviranomainen on
todennut toimenpiteen olevan vaikutuksiltaan vähäi
nen
purettaville rakennuksille on myönnetty erillinen
purkamislupa tai purkaminen on esitetty lainvoimai
sessa rakennusluvassa
perustusten valua tai perustuselementtien asenta
mista aloitettaessa rakennuslupa on myönnetty ja se
on lainvoimainen tai työn aloittamiseksi on rakennus
valvontaviranomaisen hyväksymä aloittamisoikeus
rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt ra
kennustyötä johtamaan vastaavan työnjohtajan,
KVV-työnjohtajan, IV-työnjohtajan sekä tarvittaessa
muun erityisalan työnjohtajan
c purkutyötä
c maanrakennustyötä
c louhintaa
c paalutusta varten
lupapäätöksessä määrätyt rakennustyön aloittami
seen liittyvät velvoitteet on täytetty

Ks. opastavat tiedot, luku 7, kohta 7.1, sivu 21.

Päiväys
Vastaavan työnjohtajan allekirjoitus
Nimen selvennys
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7.2
c

c

c

c

c

Suunnitelmat ja rakennustyön
haitallisten vaikutusten rajoittaminen
perustamis- ja alapohjasuunnitelmissa huomioitu
mahdollinen radonin esiintyminen tai todettu eril
lisessä selvityksessä, ettei rakennuspaikalla tai pora
kaivovedessä esiinny radonia eikä muita terveydelle
haitallisia epäpuhtauksia
perustamistöiden ja pohjaviemäreiden osalta tarvit
tavat erityissuunnitelmat on laadittu ja toimitettu ra
kennuspaikalle sekä rakennusvalvontaviranomaiselle,
mikäli sitä on lupapäätöksessä edellytetty
asiantuntijan laatiman riskianalyysin mukaiset katsel
mukset tärinää aiheuttavien töiden, kuten purka
misen, louhinnan ja paalutuksen sekä tarvittaessa
kaivutyön ja tiivistystyön haitallisten vaikutusten
seuraamiseksi on toimitettu ja tarvittavat suoja
us- ja vaimennustoimenpiteet on toteutettu sekä
ympäristövaikutusten (pohjavedenpinnan korke
us, tärinät, painumat) seurantaan tarvittavat tarkkailupisteet ja mittalaitteet on asennettu paikoilleen
rakennuspaikan maanalaisten putkien ja linjasulku
venttiilien sekä kaapeleiden sijainnit on selvitetty ja
purettavien rakennusten putkien linjasulkuventtiilit
on suljettu ja kaapeleissa ei kulje sähkövirtaa
säilytettävä kasvillisuus ja säilytettävät rakenteet on
suojattu

c

Ks. opastavat tiedot, luku 7, kohta 7.3, sivu 21.

Päiväys
Vastaavan työnjohtajan allekirjoitus
Nimen selvennys

7.4
c

c
c
c

Ks. opastavat tiedot, luku 7, kohta 7.2, sivu 21.
c
Päiväys

c

Vastaavan työnjohtajan allekirjoitus
Nimen selvennys

7.3
c
c

c
c
c
c

c
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tarvittavat luvat työmaaparakkien pystyttämiselle ja
niiden sähkö- sekä vesi- ja viemäriliittymille on han
kittu

Yhteys muihin viranomaisiin ja
laitoksiin
tarvittavat ilmoitukset ympäristöviranomaiselle
työstä mahdollisesti aiheutuvasta melusta, pölystä ja
muusta haitasta on tehty
maamassojen ja rakennusjätteiden lajittelu- ja sijoitus
paikkaohjeet on saatu ao. viranomaiselta
tarvittavat räjäytysluvat ja räjähdysaineiden säilytys
luvat on saatu
vesijohtojen ja viemäreiden liittymisilmoitukset on
tehty ja tarvittavat kaivuluvat katu-, tie- tai muulle
yleiselle alueelle on saatu
ilmoitukset työsuojeluviranomaiselle, turvallisuus
asiakirjan laadinta sekä rakennustöiden turvallisuus
suunnittelu on toteutettu
ennen maalämpöpumppujärjestelmän porareiän te
kemistä laadittu kunnan asianomaisen viranomaisen
niin edellyttäessä johtokartta- ja/tai tunneliselvitys

Ks. opastavat tiedot, luku 7, kohta 7.4, sivu 22.

Käytännön toimet
tontin kulmapisteet on selvitetty
asianomainen viranomainen on merkinnyt rakennuk
sen paikan ja korkeusaseman, mikäli näin on lupapää
töksessä edellytetty
työn aloittamisesta on ilmoitettu rakennusvalvonta
viranomaiselle
rakennustyöstä kertova kyltti on asetettu tontille
rakennustyö ei estä kulkua naapuritontille tai -raken
nuksiin eikä kohtuuttomasti haittaa niiden käyttöä
rakennustyömaa on aidattu riittäväksi katsotulla ta
valla ja aitaus on varustettu rakennustyömaasta ker
tovin varoituskyltein tms.
rakennustyöhön mahdollisesti tarvittavan katu- tai
muun yleisen alueen käyttöön on haettu lupa ao. vi
ranomaiselta

Päiväys
Vastaavan työnjohtajan allekirjoitus
Nimen selvennys
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8

Perustaminen

8.2

8.1

Kaivutyöt ja perustaminen perusmaan
varaan

c

c

maaperä ei sisällä pilaantuneita maita tai ne on pois
tettu ohjeiden mukasesti
maapohjan laatu ja kaivutaso kaivutyön jälkeen vas
taavat pohjatutkimuksessa esitettyä tai poikkeama on
rakenne- tai geoteknisen suunnittelijan hyväksymä
maapohja on tarvittaessa suojattu asianmukaisesti
liettymistä vastaan
perusmaan pinta rakennuksen alla on tasainen ja
viettää peruskaivannon pohjaa alemmaksi asennetta
viin salaojaputkiin päin (vähintään kaltevuudella 1:50,
mieluummin 1:20)
kaivannon luiskat ovat maalajeihin nähden riittävän
loivat estämään reunojen sortuminen
sadevesien työnaikainen poisjohtaminen on toteu
tettu yhdistämällä erilliset anturakaivannot toisiinsa
ja johtamalla vesi pumppauskuoppiin
loppukaivu on toteutettu maapohjan häiriintymättä
mahdollisesti häiriintynyt tai routaantunut pohjamaa
on poistettu ja täyttö on tehty erillisten ohjeiden
mukaan tai perustaminen on ulotettu syvemmälle
häiriintymättömään pohjamaahan
maakivet ja lohkareet on rikottu ja poistettu tulevan
perustuksen alta
kaivutyön ja muiden pohjarakennustöiden järjestys
on sellainen, ettei häiriintymisherkällä maapohjalla
tarpeettomasti liikuta ennen täytön rakentamista tai
alusbetonin valua
talviaikana maanvaraisten rakenteiden kaivu on ulo
tettu lopulliseen syvyyteensä vasta vähän ennen
perustusten tai massanvaihdon tekemistä ja valmiin
kaivannon routaantuminen on estetty tehokkaalla
lämmöneristyksellä tai lämmityksellä
kaivutyön ja pohjavedenpinnan muutoksen mahdol
lisesti aiheuttamaa vauriovaikutusta on seurattu ja
kirjattu asiantuntijan esittämien ohjeiden mukaisesti
(tulosten poiketessa raja-arvoista niiden edellyttämät
toimenpiteet asian korjaamiseksi on toteutettu)
seurantakatselmus vauriovaikutusalueella sijaitse
vissa rakennuksissa ja rakennelmissa on toimitettu
työn päätyttyä

c

c
c

c
c

c
c

c
c

c

c

c

Ks. opastavat tiedot, luku 8, kohta 8.1, sivu 23.

c

c

c
c

c

c
c
c

c

Päiväys
Tarkastajan allekirjoitus
Nimen selvennys

8.3

Päiväys

c
Tarkastajan allekirjoitus
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katselmukset naapurirakennuksissa on pidetty tar
peellisessa laajuudessa
perustettaessa louhitun, rikkonaisen kallioluiskan tai
seinämän yläreunalle geotekninen suunnittelija on
rakennuspaikalla varmistanut kallion vakavuuden
räjäytettävä alue on peitetty räjäytyssuunnitelman
edellyttämällä tavalla siten, etteivät irtoavat lohka
reet pääse aiheuttamaan vahinkoa
louhintaa ei ole tehty betonivalujen sitoutumisaika
na louhinnan vauriovaikutusalueella
anturoiden liukuminen on estetty louhimalla kallio
pohjat enintään 15° kaltevuuteen tai pohjarakennus
suunnittelijan esittämin erityistoimenpitein (esim.
tapitus, porrastus, anturalevitys jne.)
rakennusten alle ja perustusten kohdille ei jää hai
tallisia, vettä kerääviä ja mahdollisesti jäätyviä syven
nyksiä (betonoidaan veden kapillaarisen nousun es
tämiseksi) ja rakennuksen alle mahdollisesti joutuva
vesi pääsee virtaamaan salaojiin
perustusten alle jääviltä osilta vedet on pumpattu
pois ennen perustusten betonointia
talviaikana kallio on pidetty lämpimänä riittävän laa
jalta alueelta ennen perustusten betonointia
louhintatyön mahdollisesti aiheuttamaa vauriovai
kutusta on seurattu ja dokumentoitu asiantuntijan
esittämien ohjeiden mukaisesti (tulosten poiketessa
raja-arvoista niiden edellyttämät toimenpiteet asian
korjaamiseksi on toteutettu)
seurantakatselmus vauriovaikutusalueella sijaitse
vissa rakennuksissa ja rakennelmissa on toimitettu
työn päätyttyä

Ks. opastavat tiedot, luku 8, kohta 8.2, sivu 24.

c

Nimen selvennys

Louhintatyöt

c

Paalutus
rakennesuunnittelija on verrannut paalutuksen to
teutumista suunnitelmiin ja laatinut paalutuspöytäkirjan tietojen perusteella paalutuksen ja perustuk
sen tarkesuunnitelman
paalutuspöytäkirjan tietojen ja silmämääräisen tar
kastelun perusteella rakenne- tai geotekninen suun
nittelija on antanut paaluille katkaisuluvan
katkaistujen paalujen päät ovat ehjät, tasaiset ja paa
lun akselia vastaan mahdollisimman kohtisuorat
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c
c
c

c
c

c
c

c

paalun pää jää anturan betonivaluun vähintään 50 mm
teräsrakenteiset lyhyet paalut on jäykistetty rakenneja geoteknisen suunnittelijan ohjeiden mukaisesti
paalujen pääraudoitus on otettu esiin paalun pään
ankkurointiraudoitukseksi, mikäli suunnitelmissa
näin on esitetty
paalutusta ei ole tehty betonivalujen sitoutumisaika
na paalutuksen vauriovaikutusalueella
lyhyet paalut eivät ole siirtyneet alkuperäisen tarke
mittauksen mukaisilta paikoiltaan ennen perustuk
sen betonointia
talviaikaan tulevan anturan alle on asennettu routa
eristys paalujen nousun välttämiseksi
paalutustyön mahdollisesti aiheuttamaa vauriovai
kutusta on seurattu ja kirjattu asiantuntijan esittä
mien ohjeiden mukaisesti (tulosten poiketessa ra
ja-arvoista niiden edellyttämät toimenpiteet asian
korjaamiseksi on tehty)
seurantakatselmus vauriovaikutusalueella sijaitse
vissa rakennuksissa ja rakennelmissa on toimitettu
työn päätyttyä

c
c
c
c

c

perusmaan jäätyminen on estetty ennen täytteen le
vittämistä
täytön jäätyminen on estetty tiivistämisen aikana ja
rakennettu täyte on suojattu jäätymiseltä
tiivistämistyö ei ole aiheuttanut vahinkoa ympärillä
oleviin valmiisiin ja sitoutumassa oleviin rakenteisiin
tiivistystyön mahdollisesti aiheuttamaa vauriovaiku
tusta on seurattu ja kirjattu asiantuntijan esittämien
ohjeiden mukaisesti (tulosten poiketessa raja-ar
voista niiden edellyttämät toimenpiteet asian kor
jaamiseksi on tehty)
seurantakatselmus vauriovaikutusalueella sijaitse
vissa rakennuksissa ja rakennelmissa on toimitettu
työn päätyttyä

Ks. opastavat tiedot, luku 8, kohta 8.4, sivu 25.

Päiväys
Tarkastajan allekirjoitus

Ks. opastavat tiedot, luku 8, kohta 8.3, sivu 25.
Nimen selvennys

8.5

Päiväys

c
Tarkastajan allekirjoitus
Nimen selvennys

c

8.4

c

c

c
c

c

c
c
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Perustusten ja maanvastaisen lattian
alle tehtävät täytöt
tiivistämistyöselostuksessa on annettu ohjeet käy
tettävän materiaalin rakeisuudesta, vesipitoisuudesta
ja lämpötilasta sekä käytettävistä koneista, kerralla
tiivistettävän kerroksen paksuudesta ja yliajokerto
jen määrästä
perusmaan päälle on tarvittaessa asennettu suunni
tellun käyttöluokan mukainen suodatinkangas
täyttöjä ei ole tehty veteen eikä häiriintyneelle maa
pohjalle ilman geoteknisen suunnittelijan erityisoh
jeita
täytteen leveys ulottuu paksuuteensa nähden riit
tävästi anturan sivujen ohi pystyäkseen siirtämään
perustukseen kohdistuvat kuormat perusmaalle
tiivistäminen on tehty työselostuksen ohjeiden mu
kaisesti ja siitä on pidetty kirjaa
täytteen kelpoisuus on osoitettu työtavan seuran
nalla ja kirjaamisella (työtapamenetelmä) tai mittaa
malla täytteen tiiviys tai kantavuus (lopputulosmene
telmä) tai molemmilla tavoilla

c
c

c
c

c

c

Perustukset ja sokkeli
perustukset on viety routasyvyyteen tai ne on routa
suojattu, jollei pohjatutkimuksissa ole todettu maa
perän olevan routimaton
ennen valua tarkistettu, että raudoitteiden koot ja
sijainnit ovat rakennusvalvontaviranomaiselle toimi
tettujen rakennesuunnitelmien mukaiset
teräksiä suojaava betonipeite on vähintään 25 mm
muotin joka kohdassa myös työraudoituksen koh
dalla, jollei suunnitelmissa ole esitetty tätä suurem
paa arvoa
teräksiä suojaava betonipeite maata vasten valetta
essa on vähintään 50 mm
raudoitteet on tuettu välikkeillä muottiin ja perus
maahan niin tukevasti ja tiheään, etteivät ne voi be
tonoinnin aikana liikkua paikaltaan
raudoitteet eivät makaa anturan muotin puisen kiin
nityssoljen päällä
muotteihin on jätetty esimerkiksi putkivaraukset
veden johtamiseksi rakennuksen alta salaojiin tai
rakennus on perustettu kallion varaan asennetun
murskeen päälle, joka mahdollistaa vesien kulkeutu
misen rakennuksen alta salaojiin
kantavien alapohjien alle on perustuksiin jätetty
koko alapohjan alla kulkemisen mahdollistavat ryö
mintäaukot
ennen betonointia perusmaa, kallio, paalujen päät, työ
saumat, muotit ja raudoitteet ovat sulat ja puhtaat
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c

c

c

c
c

betoni ei ole päässyt jäätymään ennen jäätymislu
juuden saavuttamista – perustukset on suojattu ja
tarvittaessa lämmitetty jäätymistä vastaan
sokkelin tuleva korkeus on rakennuksen vieressä
vähintään 0,3 m suunniteltua maanpinnan korkeus
asemaa suurempi
lattian pinta on vähintään 0,3 m suunniteltua maan
pinnan korkeusasemaa ylempänä rakennuksen vie
ressä tai perusmuuri on suojattu ulkopuolisella ve
deneristyksellä sokkelin yläreunaan asti
rakenteessa ei ole kylmäsiltoja
sokkelikaivantoon asennettu mahdollinen lämmön
eriste (routalevyt) on maahan asennettavaksi tarkoi
tettua laatua ja levyt on kallistettu viettämään ra
kennuksesta poispäin sekä suojattu välittömästi
mekaaniselta rasitukselta esimerkiksi suojahiekoi
tuksella ja tarvittaessa eristeen päälle asennettavalla
tiiviillä muovikalvolla

Ks. opastavat tiedot, luku 9, kohta 9.3, sivu 29.

Päiväys
Tarkastajan allekirjoitus
Nimen selvennys

9.4
c

c
c

Ks. opastavat tiedot, luku 8, kohta 8.5, sivu 26.
c
Päiväys

c
Tarkastajan allekirjoitus

Salaojaputket ja tarkastuskaivot
salaojaputkistot liitososineen ja kaivoineen soveltu
vat kuivatusvesien kokoamiseen, poisjohtamiseen
sekä tarkastamiseen ja huoltamiseen (mm. lietepe
sälliset tarkastuskaivot)
salaojaputkien kallistukset kaivojen välillä on vaaittu
salaojaputket on kannatettu ja tuettu pehmeiden tai
painuvien maiden päälle asennettaessa
salaojaverkoston toimintakoe on tehty ja siitä on teh
ty merkintä salaojapiirustukseen, joka on salaojien
asentamisen jälkeen päivitetty todellisen sijainnin ja
korkeusaseman kertovaksi toteutumapiirustukseksi
tarkastuskaivojen ja -putkien kannet ovat näkyvissä
tai erityisistä syistä peitettyjen kansien sijainti on
selvästi merkitty

Nimen selvennys

Ks. opastavat tiedot, luku 9, kohta 9.4, sivu 29.

9

Rakennuspohjan kuivatus

9.3

Salaojien sijoitus ja kaivannot

c

c

c

c

c

rakennuksen alla perusmaahan tehty kaivanto on
tasainen ja viettää selvästi (kaltevuudessa 1:50, mie
luummin 1:20) kaivannon pohjaa alemmaksi sijoitet
tuihin salaojaputkiin päin
rakennuksen alla oleva salaojituskerros on yhteydes
sä salaojaputkia ympäröivään salaojituskerrokseen
anturan tai sokkelipalkin alta kulkevan salaojitusker
roksen tai anturan läpi tehtyjen reikien välityksellä
salaojaputken yläreuna on joka kohdassa vähintään
0,4 m viereistä tai yläpuolista maanvastaista lattia
pintaa alempana,
salaojaputket viettävät kaivoon päin (purkusuun
taan) vähintään kaltevuudella 1:200 (mieluummin
vähintään kaltevuudella 1:100)
salaoja sijaitsee anturan alapuolella tai perustuksen
ja sokkelin välissä on kapillaarikatko.

Päiväys
Tarkastajan allekirjoitus
Nimen selvennys

9.5
c

c

c

c
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Täyttötyöt
salaojituskerroksiin käytettävä kiviaines täyttää sala
ojituskerrokselle asetetut vaatimukset (seulontakäy
rät liitetään laatukansioon)
perusmuuria, sokkelipalkkia tai kellarin seinää vasten
olevan pystysuuntaisen salaojituskerroksen paksuus
on vähintään 0,2 m (asentaminen vaatii käytännössä
huomattavasti paksumman kerroksen)
salaojaputket ja kaivot on suojattu jäätymiseltä ja sa
laojien peitesyvyys on joka kohdasta vähintään 0,5 m
rakennuksen ulkopuolisten salaojien kohdalla
salaojaputkea ympäröivän salaojituskerroksen pak
suus on vähintään 0,1 m putken alla ja sivuilla ja 0,2
m putken päällä

99

Tämän kirjan on hankkinut Keravan rakennusvalvonta (15972284)

c

salaojituskerroksen paksuus maanvastaisen lattian
alla ja ryömintätilassa on vähintään 0,2 m ja kerrok
sen alle on levitetty suodatinkangas perusmaan ol
lessa savea tai silttiä

Ks. opastavat tiedot, luku 9, kohta 9.5, sivu 30.

c

c
c
c

Päiväys

c

Tarkastajan allekirjoitus
Nimen selvennys

lattiarakenteeseen ei ole asennettu höyrynsulkua,
jollei sitä siihen nimenomaan ole suunnitelmissa esi
tetty
radonputkistoa käytettäessä lämmöneristeen alla on
vähintään 200 mm sepeliä
anturan ali tai läpi kulkevat radonputket ovat reiät
tömiä, esim. viemäriputkea
maanvastaisen lattian saumakohtien tiivistys on teh
ty radonratkaisun mukaan
lattian yläpinta on vähintään 0,3 m tulevan maanpin
nan yläpuolella tai sade- ja sulamisvesien tunkeutu
minen rakenteisiin on estetty erityistoimenpitein
(pintavesien poisjohtaminen, perustusten kuivatus,
perusmuurin vedeneristys)

Ks. opastavat tiedot, luku 10, kohta 10.1, sivu 32.

9.6
c

c

c
c

Perustusten kuivatusvesien
poisjohtaminen
kuivatusvesien poisjohtamiseen tarvittavat viemärit,
viemäriliittymät tai imeytyskaivot sekä mahdolliset
pumppaamot on asennettu ja tuettu niin, etteivät ne
painu tai kallistu
mahdollisessa imeytyspesässä (tai -kentässä) käytet
tävän kiviaineksen rakeisuus vastaa suunnitelmassa
esitettyä (seulontakäyrä on liitetty laatukansioon)
imeytysjärjestelmän kohdalla pohjavedenpinta on
vähintään 1,5 m salaojitustason alapuolella
imeytyspesä tai -kenttä ulottuu routarajan alapuolel
le ja on tarvittaessa lämmöneristetty

Ks. opastavat tiedot, luku 9, kohta 9.6, sivu 31.

Päiväys
Tarkastajan allekirjoitus
Nimen selvennys

10.2 Kantava alapohja
c

c

Päiväys

c

Tarkastajan allekirjoitus

c

Nimen selvennys

c
c

10

Alapohja ja maanvastaiset rakenteet

10.1 Maanvarainen lattia, kellariton
rakennus
c
c
c
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maanvastaisen lattian alta on poistettu savi-, humusja muut hienojakoiset maakerrokset
puurakenteiden aluspuut on erotettu kivirakenteista
kosteuden katkaisevalla kerroksella
lattian lämmöneristys on pääosin betonilaatan ala
puolella

c

c
c
c

ryömintätilan väliseiniin on tehty kulku- ja tuuletus
aukot niin, että tarkastus- ja huoltotoimenpiteet
ovat mahdollisia ja ryömintätila tuulettuu kokonaan
kosteuden nousu perusmaapohjasta on rajoitettu
asentamalla tasaiselle, salaojiin selvästi viettävälle
maapohjalle muovikalvo, 0,2 m paksu salaojitusker
ros ja lämmöneristys
mahdollisen salaojituskerroksen alla on suodatin
kangas, jos perusmaa on savea tai silttiä
mahdollisen muovikalvon päälle joutuvalla vedellä
on poistumismahdollisuus
ryömintätila ei missään kohdassa ole matalampi kuin
0,6 m
ulkoilmaan rajoittuvat tuuletusaukot ja -putket on
sijoitettu siten, että niiden keskinäinen väli on enin
tään kuusi metriä, samaan nurkkaan ei tule enempää
kuin yksi aukko tai putki ja aukon vähimmäiskoko
säleikkö huomioon ottaen on vähintään 150 cm2
tuuletusputkien yläpäät ovat niin korkealla, ettei ra
kennuksen vierelle talvella mahdollisesti kinostuva
lumi peitä niitä
alapohjarakenne on tiivis (saumat, liittymät, läpivien
nit)
ryömintätila on puhdas eikä siellä ole homehtuvia ja
lahoavia tarvikkeita yms.
salaojitustaso on selvästi ryömintätilan valmista pin
taa alempana
Ympäristöopas 76
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Jos kantava alapohja valetaan maata vasten
c tasaisen, salaojiin selvästi viettävän perusmaan päälle
on tehty vähintään 0,2 m paksu salaojituskerros ja
sen alle suodatinkangas, mikäli perusmaa on savea tai
silttiä
c mahdollinen alapohjan lämmöneriste on kokonaan
tai pääosin laatan alapuolella ja sen kiinnipysyminen
on varmistettu maaperän mahdollisesti painuessa
c valualusta ei ole jäässä

11

11.1 Rakennustarvikkeiden ja valmiiden
rakenteiden suojaus
c

c
c

Ks. opastavat tiedot, luku 10, kohta 10.2, sivu 33.

Rakennusaikaisen kosteuden hallinta

c

rakennustarvikkeet on suojattu ja varastoitu asian
mukaisesti niin ulkovarastoissa kuin rakennuksessa
kin sen rungon ollessa vielä avoin
valmiit rakennusosat ja rakenteet on rakennushank
keen kaikissa vaiheissa suojattu asianmukaisesti
kaikilla rakenteilla on mahdollisuus kuivua ainakin
yhteen suuntaan
käytetyt kuivatusratkaisut johtavat pinnoilta haihtu
van kosteuden ulos rakennuksesta ilman, että ne tii
vistyvät rakennuksen kylmille pinnoille

Päiväys

Ks. opastavat tiedot, luku 11, kohta 11.1, sivu 36.
Tarkastajan allekirjoitus
Nimen selvennys

10.3 Kellarilliset tilat
c

c

c

c
c

c

vaativissa pohjavesi- ja maaperäolosuhteissa tai alu
eilla, joiden maaperässä on radonriski tai joilta on
poistettu pilaantuneita maita, on kellarin seinän ve
deneristys tehty kumibitumikermejä käyttäen
perusmuurilevyt on limitetty ja kiinnitetty valmis
tajan ohjeiden mukaisesti ja niiden yläreunaan on
asennettu reunalista
seinän ja anturan liitokseen on betonoitu viiste ja
perusmuurilevyn taakse riittävän ylös on kiinnitetty
bitumikermikaista, joka alaosastaan ulottuu viisteen
ohi perusanturaan saakka
perusmuurilevyn taakse mahdollisesti syntyvä koste
us voi poistua levyn alareunasta
ilmatiiviyden aikaansaamiseksi kellarin maanvastaiset
seinät on molemmin puolin tasoitettu esimerkiksi
oikaisulaastilla
kellarin seinässä ei ole sisäpuolista lämmöneristettä

Ks. opastavat tiedot, luku 10, kohta 10.3, sivu 34.

Päiväys
Tarkastajan allekirjoitus

Päiväys
Tarkastajan allekirjoitus
Nimen selvennys

11.2 Rakennuksen kuivuminen ja
rakenteiden pinnoittaminen
c

c
c

c
c
c

c

rakennuksessa ei ole sellaisia tiloja (alas lasketut ka
tot, ammeiden alustat jne.), joissa ilma ei pääse kier
tämään
kuivatettavien rakenteiden pinnoittamisessa on nou
datettu pinnoitteen valmistajan antamia ohjeita
rakennusosien pinnoitus- ja saumausolosuhteet ovat
olleet tuotteiden toimittajien antamien ohjeiden
mukaiset
ontelolaattojen vedenpoistoreiät ovat auki ja vesi ei
pääse kertymään onteloihin missään kohdassa
lattioiden pinnoituskelpoisuus on osoitettu luotetta
vin, asiantuntijan tekemin kosteusmittauksin
kosteiden rakenteiden ja rakennuskosteuden on an
nettu kuivua tai rakenteita on kuivatettu riittävästi
ennen kuin ne on peitetty kuivumista hidastavalla
ainekerroksella
rakentamisessa on käytetty vain materiaaleja, jotka
eivät edes poikkeuksellisesti kohonneen ilmankos
teuden johdosta muodosta huoneilmaan terveelli
syyttä vaarantavia emissioita

Nimen selvennys
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Ks. opastavat tiedot, luku 11, kohta 11.2, sivu 37.

c

c
Päiväys
Tarkastajan allekirjoitus
Nimen selvennys

c

c

12

Runkorakenteet

12.1 Runkorakenteiden ankkurointi ja
eristäminen
c

c
c
c

c

puurungon painekyllästetty aluspuu on ankkuroitu
perusmuuriin tai kantavaan tai reunavahvistettuun
alapohjalaattaan esimerkiksi kuumasinkityin tai ruos
tumattomin kierretangoin
ns. kaksoistolppien välissä on mineraalivillaeriste
puurungon aluspuu on eristetty kivirakenteesta esi
merkiksi bitumikermillä
ulkoseinärungon aluspuu on vähintään 0,3 m tule
van maanpinnan yläpuolella ja pääsee minkään
estämättä kuivumaan tuuletusilmaan
muuraamalla tehty runko on eristetty perustuksista
tai kantavasta laatasta esimerkiksi bitumikermillä

c

c
c
c

Ks. opastavat tiedot, luku 12, kohta 12.1, sivu 38.
c
Päiväys
Tarkastajan allekirjoitus
Nimen selvennys

12.2 Väli- ja yläpohjan kannatinrakenteet
c

c

c
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kattoristikoiden tukien leveydet (yläjuoksupuu) ovat
vähintään ristikkosuunnitelmassa esitetyn suuruiset,
ristikot tukeutuvat niille suunnitelmissa osoitettui
hin paikkoihin ja ovat ankkuroitu seinän yläjuoksu
puuhun
ankkurointiin käytettävissä palkkikengissä, kulmarau
doissa yms. liitososissa kiinnityselinten (naulat, ruuvit
tai pultit) määrät ja koot ovat suunnitelmien mukai
set
kattoristikoille ja palkkirakenteille on jätetty taipu
mavara ei-kantavien väliseinien kohdille

c

c

ei-kantavan, jäykistävän väliseinän yläpäähän on jä
tetty palkeille ja ristikoille taipumavara niin, että sei
nän yläpään vaakasuuntainen siirtyminen on estetty
kattoristikot on jäykistetty sivusuunnassa vastaavan
rakennesuunnittelijan taso- ja detaljipiirustusten mu
kaisesti ja sauvojen tuennat sivusuuntaista nurjah
dusta vastaan on tehty ristikkosuunnitelmissa esite
tyille sauvoille
ns. saksiristikoiden tuennassa on otettu huomioon
ristikon taipumisesta aiheutuva tukien vaakasuuntai
nen liike
savuhormi on vähintään 100 mm:n etäisyydellä pala
vista materiaaleista, jollei savuhormin kelpoisuussel
vityksessä sallita pienempää etäisyyttä ja on täytetty
tuoteohjeiden mukaan tai tarkoitukseen sopivalla
palamattomalla rakennusaineella
savuhormi on väli- ja yläpohjan kohdalla eristetty
(lukuun ottamatta alle 30 mm paksuja rakenneosia,
kuten kattopaneelit) palavista kannatinrakenteista
vähintään 100 mm paksulla palamattomalla mine
raalivillalla, jollei savuhormin kelpoisuusselvityksessä
sallita pienempää etäisyyttä
savuhormin pystysuuntainen liike on mahdollinen
hormin lävistäessä kivirakenteisen väli- tai yläpohjan
osista koottavan savupiipun liitokset eivät ole raken
teiden, kuten väli- ja yläpohjan, sisäpuolella
ala-, väli- ja yläpohjan laatat yltävät kantavan raken
teen päälle vähintään rakennesuunnitelmissa esitetyn
matkan, kantavan pystyrakenteen ja laatan väliin jää
riittävä saumausväli (vähintään 20 mm) ja saumoissa
ei ole sähköputkia enempää kuin rakennesuunnitel
missa on esitetty
laataston saumateräkset, niiden jatkokset ja ankku
roinnit ovat rakennesuunnitelmien mukaiset
kattotuolien alajuoksupuu on kiinnitetty korroosiota
kestävin siteillä tai ankkurein betoniseen yläpohjaan
ja eristetty huopakaistalla
kattotuolit on kiinnitetty aluspuuhun korroosiota
kestävin leikkein ja kiinnityselimin eivätkä käytetyt
naulat joudu vetorasituksen alaiseksi

Ks. opastavat tiedot, luku 12, kohta 12.2, sivu 39.

Päiväys
Tarkastajan allekirjoitus
Nimen selvennys
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13

Ulkoseinät

13.1 Höyryn- ja ilmansulku
c
c

c
c

c

höyryn- ja ilmansulku on sekä seinä- että kattora
kenteissa yhtenäinen
höyryn- ja ilmansulun kaikki jatkokset on limitetty
vähintään 150–200 mm ja teipattu huolellisesti höy
ryn- ja ilmansulun kanssa yhteensopivalla teipillä
jatkokset on tehty vain rankojen kohdilla
läpiviennit on tiivistetty asianmukaisesti ja höyrynja ilmansulku on liitetty tiiviisti myös ikkunoiden ja
ovien karmeihin
käytettäessä ikkuna- ja ovikarmien tiivistykseen esi
merkiksi polyuretaania puurakenteiden kuivuminen
tilkevälin kohdalla on mahdollista tuuletusrakoon
päin (uretaania ei koko karmisyvyydellä, vaan kylmäl
tä puolelta vajaa täyttö)

Ks. opastavat tiedot, luku 13, kohta 13.1, sivu 41.

13.3 Tuulensuoja
c

c
c

c

rakennuksen tuulensuojaverhoukseen on käytetty
vain tähän tarkoitukseen sopivia ja tutkittuja tuot
teita
tuulensuojaverhous on jatkettu ainoastaan runkopui
den kohdalla
levyt on asennettu ponttiin tai saumat on tiivistetty
kyseiselle verhousmateriaalille tarkoitetuin tiivistys
nauhoin tms.
tuulensuojalevyjen alapäät ovat irti perusmuurin
päällä olevasta vedeneristyskaistasta ja sallivat alus
puun kuivumisen tuuletusrakoon päin

Ks. opastavat tiedot, luku 13, kohta 13.3, sivu 43.

Päiväys
Tarkastajan allekirjoitus

Päiväys
Tarkastajan allekirjoitus
Nimen selvennys

Nimen selvennys

13.4		 Julkisivuverhous
13.4.1 Puujulkisivu
c

13.2 Lämmöneristeet

c
c

c

lämmöneristelevyt on asennettu tiiviisti runkotolp
pia vasten
levyjen jatkoskohdissa reunat ovat tiiviisti toisiaan
vasten
levyissä ei ole eristävyyttä heikentäviä painautumia
runkotolppien ja jatkosten kohdalla, vaan eristelevy
täyttää koko tolppavälin tasaisesti
lämmöneristelevyt ovat asennettaessa kuivia ja asen
nuksen jälkeen ne on suojattu huolellisesti

c
c

c

Ks. opastavat tiedot, luku 13, kohta 13.2, sivu 43.
c
c
Päiväys

rakennuksen puuverhottuun julkisivuun liittyvä tuu
letusrako jatkuu yhtenäisenä sokkelista räystäälle,
myös ikkunoiden, ovien ja verhouksen epäjatkuvuus
kohtien kohdalla (paneloinnin suunnan muutos esi
merkiksi kerrosten välissä)
tuuletusvälin leveys on vähintään 20 mm
ulkoverhouksen taakse joutuvan veden poisto on
järjestetty esimerkiksi bitumikermikaistojen tai pel
litysten avulla seinän alareunasta, ikkuna- ja oviauk
kojen yläpuolelta sekä seinien epäjatkuvuuskohdissa
(päällekkäiset elementit, verhouksen paneelien suun
nan vaihtuminen, verhousmateriaalin vaihtuminen)
puupaneelin paksuus on vähintään 28 mm ja se on
kiinnitetty vähintään 25 mm paksuihin kiinnitysrimoi
hin tai lautoihin käyristymisen vähentämiseksi
puuosien maalauskäsittely on maalitoimittajan ohjei
den mukainen
pystypaneelin alapäät on sahattu vinoiksi tippanokan
aikaansaamiseksi ja sen alapäät on maalattu

Tarkastajan allekirjoitus
Nimen selvennys
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Ks. opastavat tiedot, luku 13, kohta 13.4.1, sivu 44.

Ks. opastavat tiedot, luku 13, kohta 13.4.3, sivu 48.

Päiväys

Päiväys

Tarkastajan allekirjoitus

Tarkastajan allekirjoitus

Nimen selvennys

Nimen selvennys

13.4.2 Muurattu julkisivu
c tuuletusväli on yhtenäinen ja sen leveys on vähintään
30 mm
c tuuletusvälissä ei ole laastipurseita
c alimmassa muurauskerrassa on vähintään joka kol
mas pystysauma jätetty auki eikä muurauksen ja tuu
lensuojan välissä perusmuurin päällä ole laastia
c ulkoverhouksen taakse joutuvan veden poisto on
järjestetty esimerkiksi bitumikermikaistojen tai pel
litysten avulla seinän alareunasta, ikkuna- ja oviauk
kojen yläpuolelta sekä seinien epäjatkuvuuskohdissa
(esimerkiksi verhousmateriaalin vaihtuminen)
c laastisaumat ovat täysiä ja saumojen paksuudet ovat
käytettävän muurauskiven toimittajan antaman oh
jeen mukaisia
c ulkoseinämuuraus on sidottu rakennuksen runkoon
ruostumattomin (tai kuumasinkityin) muuraussitein
tai siihen tarkoitukseen erikseen hyväksytyin kiin
nikkein
c muuraussiteet on asennettu ulospäin kalteviksi

13.4.4 Betonielementtijulkisivu
c kantavan julkisivuelementti on ankkuroitu laatas
toon laatan sauman viereen sijoitetun, seinän yläpää
hän betonoidun tapin, rengasraudoituksen ja laatan
saumateräksen avulla
c ei-kantava ruutuelementti on kiinnitetty laatastoon
päällekkäisten elementtien pieliterästen taakse ja
riittävän etäälle laatastoon ankkuroidulla raudoit
teella
c asennusvaiheessa elementin yläreunaan ja sivuille
avoinna oleva lämmöneriste on suojattu sääsuoja
muovilla ja suojaus on poistettu
c elementin uritetussa lämmöneristeessä olevat tuule
tusraot ovat auki
c lämmöneristeen tuuletus on varmistettu viistoamal
la yläreuna tai varmistamalla muuten urien välinen
tuuletus myös ikkuna- ja oviaukoissa sekä eri ele
menttien välillä ja yläpohjan lämmöneristeessä
c ulkokuoren korvausilman saanti on järjestetty riit
tävällä määrällä tuuletusventtiilejä ja/tai tuuletusput
kia

Ks. opastavat tiedot, luku 13, kohta 13.4.2, sivu 47.
Ks. opastavat tiedot, luku 13, kohta 13.4.4, sivu 49.
Päiväys
Päiväys
Tarkastajan allekirjoitus
Tarkastajan allekirjoitus
Nimen selvennys
Nimen selvennys

13.4.3 Harkkorakenteinen julkisivu
c harkkorakenteisen maanpaineseinän raudoite on
esitetty rakennesuunnitelmissa ja on toteutettu
suunnitelman mukaisesti
c harkkoseinän kutistumisraudoitteet on esitetty ra
kennesuunnitelmissa ja toteutettu suunnitelman
mukaisesti

13.5 Julkisivun yksityiskohdat
c

c
c
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ikkunapeltien ja muiden vaakapintoja tai viistoja pin
toja suojaavien vesitiiviiden rakenteiden kaltevuus
ulospäin on vähintään 1:3
ikkunapelti on tuuletuksen varmistamiseksi riittäväs
ti irti puupaneelista
pellitys ulottuu vähintään 30 mm ulos seinäpinnasta
ja pelleissä on asianmukainen tippanokka
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c

c

pellitysten liitokset pystypintoihin on varustettu riit
tävin ylösnostoin ja sauma on tiivistetty elastisella
saumausmassalla
puuverhouksen alapään etäisyys vesipellistä tai
muusta vaakapinnasta on vähintään 25 mm, jollei
voimakas roiskevesirasitus ole edellyttänyt vieläkin
suurempaa etäisyyttä

Ks. opastavat tiedot, luku 13, kohta 13.5, sivu 49.

14.2 Höyryn- ja ilmansulku
c

c

c

Päiväys

c
c
c

Tarkastajan allekirjoitus

c

Nimen selvennys

yläpohjan höyryn- ja ilmansulkuna on käytetty siihen
tarkoitukseen erikseen hyväksi todettuja tuotteita
(myös ultraviolettisäteilyn kestävyys on selvitetty)
yläpohjan höyryn- ja ilmansulku on levyrakenteen
kannattama, yhtenäinen ja liitetty tiiviisti seinän höy
ryn- ja ilmansulkuun tai tasa-aineisen seinärakenteen
sisäpintaan
höyryn- ja ilmansulun kaikki jatkokset on limitetty
vähintään 150–200 mm ja teipattu huolellisesti
jatkokset on tehty vain rankojen kohdilla
läpiviennit on tiivistetty asianmukaisesti
lappeensuuntaisesti eristettyjen yläpohjien lämmön
eriste on suojattu tuulensuojalla
yläpohjaa kannattavien väliseinien ja pääpalkkien
päälle on asennettu höyrynsulkukaista ennen ylä
pohjakannattimien asennusta (varmistaa höyrynsu
lun jatkuvuuden kyseisillä kohdilla)

Ks. opastavat tiedot, luku 14, kohta 14.2, sivu 51.

14

Yläpohja ja vesikattorakenteet

14.1 Tuuletus
c

c

c
c

c

yläpohjan ja/tai kylmän ullakkotilan tuuletusrako on
vähintään 200 mm, kun katon kaltevuus on alle 1:20,
vähintään 100 mm, kun katon kaltevuus on 1:20…
1:5 ja vähintään 75 mm, kun katon kaltevuus on jyr
kempi kuin 1:5
tuuletus on järjestetty jatkuvaksi myös katon epä
jatkuvuuskohdissa (kattopintojen korkeuserot, kat
toikkunat jne.)
räystäillä on yhtenäinen tuuletusrako, jonka leveys
on vähintään 20 mm
lappeen suuntaisesti lämmöneristettyjen yläpohjien
lämmöneristeen ja aluskatteen/katteen väli on kaut
taaltaan riittävästi auki
harjalle ja/tai päätyihin on järjestetty riittävä tuule
tus

Ks. opastavat tiedot, luku 14, kohta 14.1, sivu 50.

Päiväys
Tarkastajan allekirjoitus
Nimen selvennys

14.3 Vesikate, aluskate ja läpiviennit
c
c
c
c
c
c

Päiväys
Tarkastajan allekirjoitus

epäjatkuvien katteiden alle on asennettu ehjä ja tiivis
aluskate myös läpivientien kohdalla
aluskate on varustettu läpivientien kohdalla ylösnos
toin tai erityisin tiivistetyin läpivientikappalein
aluskate on viety selvästi ulkoseinälinjan ohi, jotta
vesi ei valu seinärakenteeseen
aluskatteen alapuolella ja aluskatteen ja vesikatteen
välissä on toimiva tuuletus
rivipeltikatteen saumat ja jiirit on tehty ja tiivistetty
asennusta koskevan työohjeen mukaisesti
vesikaton läpiviennit on varustettu ylösnostoin tai
erityisin läpivientikappalein

Ks. opastavat tiedot, luku 14, kohta 14.3, sivu 51.

Nimen selvennys
Päiväys
Tarkastajan allekirjoitus
Nimen selvennys
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14.4		 Räystäs
c
c
c

rakennuksessa on suunnitelmissa esitetyt ja/tai riit
tävän ulkonevat räystäät
räystäs- ja myrskypellit on tehty
lumen sekä eläinten pääsy ullakkotilaan on estetty
asianmukaisella tiheäsilmäisellä verkolla

Ks. opastavat tiedot, luku 15, kohta 15.1, sivu 54.

Päiväys
Tarkastajan allekirjoitus

Ks. opastavat tiedot, luku 14, kohta 14.4, sivu 53.
Nimen selvennys
Päiväys

15.2 Pesu- ja kylpyhuone

Tarkastajan allekirjoitus

c

Nimen selvennys

14.5 Vesikaton varusteet
c

c
c

vesikatolle suunnitellut varusteet on asennettu ja
niiden kiinnitykset on tehty toimittajan ohjeiden
mukaisesti
talotikkaan ensimmäinen askelma on 1000–1200
mm maasta kiipeilyn rajoittamiseksi
sisäänkäyntien kohdilla on lumiesteet, mikäli katteen
suunta mahdollistaa sulavan lumen liukumisen katol
ta alapuoliselle kulkureitille

c
c
c

c
c

Ks. opastavat tiedot, luku 14, kohta 14.5, sivu 53.
c
Päiväys
Tarkastajan allekirjoitus
Nimen selvennys

15

Märkätilat, rakenteelliset asiat

c

vedeneristyksen alustan on annettu kuivua tai se
on kuivatettu ennen tiiviiden kerrosten asentamista
(esimerkiksi betonirakenteen kuivuminen sallittuun
pinnoituskosteuteen on varmistettu luotettavalla ta
valla)
rakenteita ei missään kohdassa märkätilaa tule jää
mään kahden vesihöyrytiiviin kerroksen väliin
vedeneristeen läpivientikohdat on tiivistetty (esimer
kiksi vesi- ja viemäriputket)
märkätilojen taustaseinät ja lattia on käsitelty vedeneristysjärjestelmän toimittajan ohjeiden edellyttä
mällä tavalla
lattian kallistukset ovat vähintään 1:100 ja lattiakai
von läheisyydessä vähintään 1:50
kevytrakenteisen seinän rankajako on valmistajan
ohjeiden (esim. VTT:n sertifikaatti) mukainen ja sei
nän levytys on erotettu betonilattiasta jättämällä
noin 10 mm:n rako
puurankaseinien alaosa on nostettu kiviaineisella sok
kelilla riittävästi (noin 100 mm) betonilattian pinnan
yläpuolelle ja eristetty betonirakenteesta esimerkik
si bitumikermikaistalla
märkätilan sijaitessa ulkoseinän kohdalla ulkoseinästä
on poistettu höyrynsulku ja höyrynsulun jatkuvuu
desta märkätilan kohdalla on esitetty liittymä-detalji,
jollei märkätilassa ole käytetty erikseen suunniteltua
ns. kaksoisseinärakennetta

Ks. opastavat tiedot, luku 15, kohta 15.2, sivu 54.

15.1 Vaatimukset suunnitelmille
c

c
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suunnitelmissa ja/tai työselostuksessa on esitetty
käytettävä vedeneristyksen rakennejärjestelmä, jon
ka toimivuudesta ja yhteensopivuudesta on olemas
sa tutkimustulokset (esimerkiksi VTT:n järjestelmä
sertifikaatti)
suunnitelmissa ja/tai työselostuksessa on asetettu
vaatimukset kiinnitysalustan kosteudelle, alustan kä
sittelylle, työnsuoritukselle, työ-, käyttö- ja huoltoohjeille sekä laadunvarmistusmenettelylle

Päiväys
Tarkastajan allekirjoitus
Nimen selvennys
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15.3 Vedeneristysjärjestelmä
c
c

c

c

vedeneristysmateriaalin ja tiivistysmassojen pitkä-ai
kaiskestävyydestä on olemassa selvitys
toteutuksen on tehnyt asentaja, jolla on valtion tek
nillisen tutkimuskeskuksen antama henkilösertifi
kaatti kyseiseen työhön tai jonka kelpoisuudesta on
muutoin varmistuttu
märkätilojen pintakerrosten alle tulevan vedeneris
tysjärjestelmän osien (kiinnityslaasti, vedeneristys
kerrokset, kulma- ja nurkkavahvikkeet, lattiakaivo)
yhteensopivuus ja toiminta on todettu luotettaval
la tutkimuksella ja järjestelmä yksityiskohtineen on
asennettu
siveltävien vedeneristeiden riittävästä kerrospak
suudesta on varmistuttu mittauksin tai luotettavin
selvityksin (esim. ainemenekkien perusteella)

15.5 Löylyhuone
c
c
c
c
c

c
c
c
c

Ks. opastavat tiedot, luku 15, kohta 15.3, sivu 57.

löylyhuoneen seinien ja katon lämmöneristeet on
asennettu tiiviisti
höyrynsulku on yhtenäinen ja kaikkialta ehjä
höyrynsulku on seinälle nostetun lattian vedeneris
teen päällä
höyrynsulun limitykset ovat riittävät ja ne sekä läpi
viennit on huolellisesti teipattu alumiiniteipillä
puurakenteet eivät ole missään kohdassa kosketuk
sessa kivirakenteen kanssa ja seinän puurungon alus
puu on nostettu riittävästi lattiarakenteen yläpuolelle
löylyhuoneen rakenteissa ei ole käytetty kyllästettyä
puutavaraa
lauteiden tukirakenteet eivät riko höyrynsulkua
ilmankierto on paneeliverhouksen takana esteetön
kiukaan etäisyys puurakenteista on kiukaaseen kiinni
tetyn kilven tai valmistajan asennusohjeen mukainen

Ks. opastavat tiedot, luku 15, kohta 15.5, sivu 57.
Päiväys
Päiväys
Tarkastajan allekirjoitus
Tarkastajan allekirjoitus
Nimen selvennys
Nimen selvennys

15.4 Läpivientikohdat ja viimeistely
c

c
c

vedeneriste on lattian viemäriläpivientien kohdal
la nostettu riittävän ylös (40 mm) ja läpiviennit on
tiivistetty huolellisesti (myös WC-istuimen kiinnitys
ruuvien reiät)
seinän vedeneriste on seinälle nostetun lattian ve
deneristeen päällä
märkätilojen pintarakenteet on asennettu käyttäen
tutkittuun pintarakennejärjestelmään kuuluvaa ma
teriaalia ja niiden saumaukset nurkissa ja seinän lä
pivientikohdissa on tehty vedenkestävällä, elastisella
tiivistysmassalla

Ks. opastavat tiedot, luku 15, kohta 15.4, sivu 57.

Päiväys

16
c

c

c

Parvekkeet, erkkerit, syvennykset jne
parvekkeiden ja kattoterassien vedeneristysten kal
listukset ovat riittävät ja eristykset on nostettu sei
näpinnoille ja suojattu esimerkiksi pellityksin
lämpimän tilan päällä olevan kattoterassin rakenne
on tuulettuva (rakenne ei jää kahden tiiviin pinnan
väliin) tai vedeneristyksen on osoitettu olevan riittä
västi vesihöyryä läpäisevä
lämpimien tilojen yläpuolella olevien vesikaton por
rastusten rakenteiden kosteustekniset liittymädetal
jit on toteutettu niin, että verhouksen taakse kulkeu
tuva vesi pääsee poistumaan, katteen ja aluskatteen
sekä aluskatteen ja lämmöneristeen tai tuulensuojan
välinen tila tuulettuu, seinä tuulettuu sekä höyryn
sulku jatkuu katon yläpuolista seinää kannattavien
rakenteiden kohdalla

Tarkastajan allekirjoitus
Nimen selvennys
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Ks. opastavat tiedot, luku 16, sivu 59.

c
c

Päiväys
Tarkastajan allekirjoitus

hulevesiä ei ole ohjattu salaojitusjärjestelmään
syöksytorvet purkukäyrineen ja viemäreineen sekä
vettä huonosti läpäisevien pintojen kallistukset joh
tavat hulevedet sadevesikaivojen kautta purku- tai
imeytysjärjestelmään

Ks. opastavat tiedot, luku 17, kohta 17.2, sivu 61.

Nimen selvennys
Päiväys

17

Hulevedet ja rakennuspaikan
viimeistely

17.1 Kattovesien poisjohtaminen
c

c
c

c
c

kattovesien keräämiseksi asennetut kourut on asen
nettu riittävästi lappeen kuvitellun jatkeen alapuolel
le, kallistettu selvästi syöksytorviin päin ja kourut on
kiinnitetty tukevasti räystäsrakenteisiin
kourut voidaan esteettä puhdistaa
syöksytorvet on kiinnitetty tukevasti ja purkukäyrät
on asennettu siten, että ne ohjaavat veden suoraan
alapuolella olevaan sadevesikaivoon tai pintakouruin
riittävän kauas rakennuksen viereltä
kattovesiä ei ole ohjattu salaojitusjärjestelmään
katolta tuleva vesi ei pääse imeytymään rakennuksen
perustuksiin eikä kulkeudu naapurin puolelle

Ks. opastavat tiedot, luku 17, kohta 17.1, sivu 60.

Tarkastajan allekirjoitus
Nimen selvennys

17.3 Rakennuspaikan viimeistely
c

c

c

c

c
Päiväys
Tarkastajan allekirjoitus

c
c

Nimen selvennys

c

17.2 Hulevesien poisjohtaminen
c

c

c

c
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maanpinta on rakennuksesta poispäin kallistetulla
alueella mahdollisimman huonosti vettä läpäisevää
maa-ainesta
hulevesien poisjohtamiseksi tarvittavien pintakouru
jen kallistukset ovat riittävät ja kourujen sijoittami
sessa on otettu huomioon niiden rikkoutumisvaara
pintakourut johtavat hulevedet sadevesikaivoon tai
riittävän kauas rakennuksen viereltä ulottuviin imey
tyskaivoihin tai -kenttiin
rinteeseen rakennettaessa yläpuolelta valuvat hule
vedet on ohjattu rakennuksen sivuitse aiheuttamatta
haittaa naapuritonteille

rakennuspaikan täyttö- ja tasaustyöt on toteutettu
niin, ettei rakennuspaikan luonnollista vedenjuoksua
ole tarpeettomasti muutettu eikä tontin rajoille ole
tehty lupapiirustuksen vastaisia täyttöjä
maanpinta viettää rakennuksesta poispäin ja sen kal
tevuus kolmen metrin matkalla on vähintään 1:20
(korkeusero vähintään 0,15 m) tai erityistapauksissa
on rakennettu niskaojat ja/tai vastakallistukset
pintavesiä ei johdeta naapurin tontille ja tontin pinta
tonttien rajoilla sopeutuu naapuritonttien korkeuk
siin
sokkelin vieressä on riittävän leveä kaista sepeliä, so
raa, kivetystä, laatoitusta tms., joka estää julkisivun
roiskeista aiheutuvan likaantumisen ja kastumisen
kasvillisuutta ei ole sijoitettu liian lähelle seinäraken
teita
jyrkänteet on suojattu rakennuspaikalla
kulkutiet ovat turvalliset, varustettu tarvittaessa
käsijohtein ja mahdollistavat liikuntaesteisten kulun
rakennuspaikalla
leikkivälineet ovat turvalliset

Ks. opastavat tiedot, luku 17, kohta 17.3, sivu 62.

Päiväys
Tarkastajan allekirjoitus
Nimen selvennys
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18

Paloturvallisuus

18.1 Palo-osastointi
c

c

c
c

rakennettaessa lähelle toista rakennusta tai raken
nuspaikan rajalle, täyttää ulkoseinä (seinärakenne,
ikkunat, venttiilit ja luukut sekä räystäsrakenne) vaa
ditun palonkestoajan
autosuoja ja kattilahuone on erotettu muista tiloista
osastoivalla seinä- ja kattorakenteella (EI 30 tai EI
60) ja tilojen välillä mahdollisesti oleva ovi on tar
koitukseen hyväksytty palo-ovi, joka on varustettu
asianmukaisella ovipumpulla
pari- ja rivitaloissa huoneistojen välinen seinä täyttää
30 minuutin osastointivaatimuksen (EI 30)
osastoivissa rakenteissa ei ole paloteknisiä heiken
nyksiä kuten valaisinupotuksia, sähkörasioita tms. tai
ne on koteloitu rakenteen osastointia vastaavasti

18.3 Tulisijat ja savuhormit
c

c

c
c
c
c

Ks. opastavat tiedot, luku 18, kohta 18.1, sivu 63.
c
Päiväys

c

Tarkastajan allekirjoitus

c
Nimen selvennys

c

18.2 Osastointi ullakkotilassa
c

c

c

c

huoneistojen välisen seinän kohdalla ullakko- tai ylä
pohjan ontelotilassa osastoiva seinärakenne jatkuu
vesikaterakenteeseen asti ja myös räystäässä on pa
lokatko huoneistojen välillä
jollei ullakon tai yläpohjan ontelon osastointi nouda
ta huoneiston osastointia, yläpohja täyttää 30 minuu
tin vaatimuksen osastoivana rakenteena ja yläpohjan
kantavat rakenteet kestävät paloa 30 minuutin ajan
tai räystään tuuletusrako on suljettu estäen palon
leviämisen ullakolle
edellä todetussa tapauksessa ullakko tai yläpohjan
ontelo on jaettu enintään 200 m2:n osiin ja ullakon
tuuletuksesta on huolehdittu erityisjärjestelyin
kuhunkin ullakon palo-osastoon on pääsy luukun
kautta

Ks. opastavat tiedot, luku 18, kohta 18.3, sivu 64.

Päiväys
Tarkastajan allekirjoitus
Nimen selvennys

18.4 Henkilöturvallisuus
c

Ks. opastavat tiedot, luku 18, kohta 18.2, sivu 63.

Päiväys
Tarkastajan allekirjoitus

avotakan edustan lattian pintakerros on palamatonta
vähintään 1500 mm tulipesän takareunasta lukien ja
750 mm etureunasta lukien tai 600 mm etureunasta
lukien, mikäli tulipesän syvyys on vähintään 750 mm
tai tulipesän reunassa on vähintään 50 mm korkea
vierintäeste
suuluukullisen takan edustan lattian pintakerros on
palamatonta vähintään 400 mm suuluukun reunasta
lukien
savupiippu ja/tai -hormi on yhteensopiva tulisijan
kanssa
hormien osien välisiä liitoksia ei ole sijoitettu raken
teen, kuten väli- tai yläpohjan, sisälle
savupiipun yläpää on riittävän korkealla ympäröiviin
kattopintoihin nähden
muuratun savupiipun ulkopinta on asuintiloja lukuun
ottamatta rapattu, slammattu tai tasoitettu vesikat
teen tasoon asti
savupiippu on varustettu niiden yläpuolisella sääsuo
jalla, kun niihin liitetyissä tulisijoissa käytetään polt
toaineena puuta
valmishormi on tehty suunnitelmien ja hormin val
mistajan kirjallisten ohjeiden mukaisesti sekä täyttää
rakentamismääräyskokoelman osan E3 määräykset
savupiipun ja muiden rakenteiden väliset liitokset on
toteutettu rakennesuunnitelmien mukaisesti
tulisijan palamiseen tarvittava korvausilma on järjes
tetty

c

c

asuinhuoneistoon jokaiseen asuin- ja käyttökerrok
seen on ennen käyttöönottoa asennettu vähintään
yksi palovaroitin sen mukana tulevan asennusohjeen
mukaisesti tai asuinhuoneiston kerroksen pinta-alan
ollessa suurempi kuin 60 m2 vähintään yksi palova
roitin alkavaa 60 m2 kohti
yläkerrasta voidaan poistua parvekkeen tai riittävän
väljän, kiinteällä avauslaitteella varustetun ikkunan
kautta
portaan avoaskelman välistä ei mahdu särmältään yli
100 mm:n kuutio

Nimen selvennys
Ympäristöopas 76
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c

c
c

c

c
c

c

c

c

porrassyöksyn ja välitasanteen sivupinnassa sekä
seinän välistä ei mahdu läpi särmältään yli 50 mm:n
kuutio tai aukko on suojattu kaiteella tai muulla suo
jarakenteella
porrasaskelman etureuna on varustettu liukuesteel
lä tai porrasaskelman pinta ei ole liukas
yli 700 mm:n tasoeroissa on suojaava kaide, kaiteen
suojaava osa ulottuu vähintään 700 mm:n korkeu
delle tasanteen tai askelman pinnasta eikä siinä ole
vaakasuoria rakenteita tai kuvioita, jotka tekevät kii
peilyn mahdolliseksi
kaiteen suojaavassa osassa ollessa vain pystyraken
teita, sen aukosta mahtuu läpi enimmillään 100 mm:n
kuutio ja muunlaisen suojaavan osan aukoista enin
tään 30 mm:n mittainen kuutio
kaiteen suojaavan osan ja yläreunan välistä mahtuu
läpi särmältään enintään 200 mm:n kuutio
kaiteen suojaavan osan alareunan ja tasanteen tai
askelman yläpinnan väliltä mahtuu läpi särmältään
enintään 60 mm:n mittainen kuutio
turvalasit tai 6 mm:n paksuinen tavallinen tasolasi on
asennettu paikkoihin, missä lasin alareuna on mata
lammalla kuin 700 mm
laminoitu lasi on asennettu paikkoihin joissa pudo
tuskorkeus on yli 700 mm ja joissa lasirakenne toimii
suojakaiteena
yläkerran poistumisreitillä etäisyys maanpintaan on
parvekkeen lattian tai ikkunan alareunan tasosta alle
3,5 m tai reitti on varustettu tarkoituksenmukaisilla
kiinteillä tikkailla

Ks. opastavat tiedot, luku 18, kohta 18.4, sivu 64.

Päiväys
Tarkastajan allekirjoitus
Nimen selvennys

c

c
c

c

keveissä huoneistojen välisissä seinissä sähkörasioi
den taustakoteloinnin massa vastaa seinän levytyk
sen massaa
huoneistojen sisäiset portaat on irrotettu huoneis
tojen välisestä seinästä
askeläänen siirtyminen maanvastaisen laatan kautta
huoneistosta toiseen on estetty katkaisemalla laatta
ääntä vaimentavalla materiaalilla huoneistojen väli
sen seinän kohdalla
tarvittaessa on luotettavasti, esimerkiksi mittauksin,
osoitettu askeläänitason ja ilmaääneneristävyyden
täyttävän rakentamismääräyksissä esitetyt vaatimuk
set

Ks. opastavat tiedot, luku 19, kohta 19.1, sivu 65.

Päiväys
Tarkastajan allekirjoitus
Nimen selvennys

19.2 Liikennemelu
c

c

rakennuksen ulkovaipan ääneneristävyys on otettu
huomioon suunnitelmissa ja valitut rakenteet ja ra
kennusosat aukkojen aiheuttamine heikennyksineen
täyttävät vaipalle asetetut eristävyysvaatimukset
luotettavasti, esimerkiksi mittauksin on osoitettu
rakennuksen ulkovaipan eristävyyden tieliikenne-,
raide- tai lentomelua vastaan täyttävän asemakaava
määräysten vaatimukset tai liikennemelusta aiheu
tuvan äänitason on osoitettu olevan huoneistossa
enintään säännöksissä esitettyjen enimmäisarvojen
suuruinen (30 dB yöllä, 35 dB päivällä)

Ks. opastavat tiedot, luku 19, kohta 19.2, sivu 65.

Päiväys

19

Ääneneristys

19.1 Huoneistojen välinen ilma- ja
askelääneneristys pari- ja rivitaloissa
c
c

c
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huoneistojen välinen ääneneristys on otettu huo
mioon suunnitelmissa
huoneistojen väliseen seinään ei ole kiinnitetty vesi
kalusteita tai määräysten täyttyminen on osoitettu
mittauksin
sähkörasiat huoneistojen välisessä seinässä eivät ole
samalla kohtaa seinän eri puolilla

Tarkastajan allekirjoitus
Nimen selvennys
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20

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteet

20.

Ulkopuoliset vesi- ja viemärilaitteet

c

c
c
c
c
c
c
c
c

c

c

c
c
c

kaivantojen pohjat on tasattu ja niissä on viemärei
den alapuolinen sepelitasaus tai kyllästetystä puusta
tehty lankkuarina
viemärit on vaaittu ja kaivojen liitoskorot on tarkis
tettu
alkutäyttö viemärin ympärille on tehty tasarakeises
ta hiekasta
liikennealueelle on valittu liikenteen rasitusta kestä
vä putkimateriaali
tonttivesijohto on routasyvyyttä alempana tai siinä
on sähkösaatto
tonttivesijohto on asennettu maanvastaisen alapoh
jan alla suojaputkeen
tonttivesijohto on ryömintätilassa lämmöneristetty
kaivot ovat suorassa ja niiden kansisto on säädetty
lopullisen maanpinnan mukaisesti
padotusventtiili on asennettu perusvesikaivoon, jon
ka sisähalkaisija on vähintään 1000 mm, jos venttiili
joudutaan huoltamaan kaivosta
sadevesikaivoissa on tarvittavat sorapesät sekä läh
tökäyrät niihin asennettuine huuhteluputkineen
jätevesikaivoissa on pohjakourut
routaeristeet on sijoitettu kaivantoihin eristeitä rik
komatta ja ritiläkannellisten kaivojen jäätymissuojat
ovat paikallaan
sade- ja jätevesien tarkastuskaivojen kansistoja ei
ole jätetty maakerroksen alle
syöksytorvien alle asennetut kaivot on johdettu so
rapesälliseen sadevesikaivoon
pumppaamoiden ja niiden vikahälytysten toiminta
on tarkistettu

c
c

c

c
c

Ks. opastavat tiedot, luku 20, kohta 20.5, sivu 68.

Päiväys
Tarkastajan allekirjoitus
Nimen selvennys

20.
c

c
c

c

Ks. opastavat tiedot, luku 20, kohta 20.4, sivu 67.
c
c

Päiväys
Tarkastajan allekirjoitus

c

Nimen selvennys

c

20.
c

c

Alapohjan alle asennettavat
pohjaviemärit
tuuletettuun ryömintätilaan on 800 mm x 800 mm:n
käyntiluukku ja huollettavien laitteiden kohdalla ryö
mintätatilan korkeus on vähintään 1200 mm
painumattomassa maassa viemärilinjojen pohjat ovat
tasaiset ja huolellisesti tiivistetty
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viemäri on ryömintätilassa lämmöneristetty
ryömintätilassa tai painuvassa maassa olevat viemä
rit on kannakoitu syöpymistä kestävin kannakkein ja
kiinnityspultein (kannakointiväli 1100–1500 mm vie
märityypistä riippuen)
painuvaan maahan asennetut viemärit on tuettu niin,
että tuennan käyttöikä vastaa viemärin suunniteltua
käyttöikää
viemäreiden kallistukset ovat vähintään 1:100
viemärin sokkeliläpivienti on tehty siihen tarkoitet
tua osaa käyttäen niin väljästi, ettei maan painuminen
läpivientikohdassa riko viemäriä

c

c

Sisäpuoliset vesi- ja viemärilaitteet
sisäpuoliset pystyviemärit on kannakoitu välipohjis
ta, haarojen kohdalta ja lisäksi vähintään yhdellä kan
nakkeella kerrosväliä kohden
muhveihin on jätetty lämpölaajenemisen mahdollis
tava liikkumavara
vaakasuorat viemärit, jotka eivät jää valuun, on kan
nakoitu haarojen ja mutkien kohdalta ja vähintään
1100–1500 mm:n välein putkityypistä riippuen
pystyviemäri on varustettu puhdistusyhteellä alim
man laatan yläpuolella, puhdistusyhde on asennettu
500 mm lattiatason yläpuolelle
tuuletusviemäri on lämmöneristetty kylmässä ullak
kotilassa ja osittain vesikaton yläpuolella
huonetila, jossa on lämminvesivaraaja, on varustettu
varaajan alle sijoitetulla lattiakaivolla tai kuivakaivol
la
kattilahuoneessa olevat viemärit on pinnoitettu pa
loteknisistä syistä B-s1, d0-luokan pinnottein tai ne
ovat esimerkiksi valurautaa
autotallin ja asunnon muun tilan välisessä muovivie
märiläpiviennissä on käytetty metallista läpivienti
holkkia tai palomansettia, joka vastaa seinän palo
teknistä rakennetta
muoviset vesijohdot on asennettu suojaputkiin, jois
sa on korkeintaan kaksi jyrkkää mutkaa vaihtamisen
mahdollistamiseksi
muoviputket, liittimet ja jakotukit on kiinnitetty tu
kevasti niin, ettei putkiin jää liittimiä rasittavia jänni
tyksiä
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c

c

c
c
c

c
c

c
c

jakotukit on asennettu lattiatason yläpuolelle ja nii
den alla on tiivis kaukalo, josta mahdollinen vuoto
tulee näkyville
kupariset putket on sijoitettu helposti avattavan
alaslaskun yläpuolelle tai koteloihin, joista vuoto tu
lee näkyville
kupariset vesijohdot on kannakoitu ääntä eristävin
kannakkein
muovitetut kupariset kytkentäjohdot on liitetty ka
lusteeseen liittimellä, josta vuoto tulee näkyviin
verkostoon liitettävien laitteiden, kuten pesukonei
den, alle on asennettu vesitiivis pinnoite, joka ohjaa
mahdollisen vuodon näkyville
vesijohdot on lämmöneristetty ja kylmät putket va
rustettu kondenssitiiviillä pinnoitteella
keittiön sekoitin on kiinnitetty pesupöytään niin,
ettei se pääse liikkumaan ja niin, ettei juoksuputki
ulotu sitä käännettäessä altaan reunan yli
astianpesukoneen sulkuventtiili on työpöydän ylä
puolella
viemärit, vesilukot ja lattiakaivot on puhdistettu ra
kennustyön jäljiltä

Ks. opastavat tiedot, luku 20, kohta 20.7, sivu 70.

Päiväys
Tarkastajan allekirjoitus
Nimen selvennys

20.
c

Vesijohtoverkoston painekoe
vesijohtoverkoston tiiviys on varmistettu paineko
keen avulla

Ks. opastavat tiedot, luku 20, kohta 20.8, sivu 71.

Päiväys
Tarkastajan allekirjoitus

Ks. opastavat tiedot, luku 20, kohta 20.6, sivu 68.
Nimen selvennys
Päiväys

20.

Vesi- ja viemärilaitteistojen
äänitekniikka

Tarkastajan allekirjoitus

c
Nimen selvennys

20.
c
c
c
c

c

c

c
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LVI-asennukset märkätiloissa
märkätilojen lattian lävistävät vain tarpeelliset vie
märit (WC-istuin, lattiakaivo ja lavuaari)
pintaan asennettujen putkien kannakkeiden ruuveis
sa on käytetty tiivistemassaa
hanakulmarasiat on tiivistetty
WC-istuin on kiinnitetty ruuvein sekä jalusta ja kiin
nitysruuvit on tiivistetty valmistajan ohjeen mukai
sesti
märkätilojen lattiakaivojen, korokerenkaiden, veden-
eristeiden ja rakennusaineiden vesitiiviys ja yhteen
sopivuus on varmistettu
seinän sisään asennettavan huuhtelusäiliön alle on
sijoitettu vesitiivis kaukalo, josta mahdollinen vuoto
vesi tulee näkyville
poistoilmaventtiilit on suunniteltu suihkun välittö
mään läheisyyteen ja korvausilman saaminen pesu
huoneeseen on otettu huomioon

viemärit on ääneneristetty niiden ollessa asuinhuo
neissa

Ks. opastavat tiedot, luku 20, kohta 20.9 sivu 71.

Päiväys
Tarkastajan allekirjoitus
Nimen selvennys

21
c
c

c

Lämmityslaitteet
kattila on CE-merkitty
putken seinäläpiviennit kattilahuoneessa on tehty
seinän rakennetta vastaaviksi, esimerkiksi käyttäen
soveltuvia solukumiholkkeja
lämmitysverkoston teräsputket on asennettu kulma
osia käyttäen niin, että niiden lämpölaajeneminen on
mahdollista
Ympäristöopas 76
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c
c
c

c
c
c
c

verkoston ylimpiin kohtiin on asennettu ilmanpois
toruuvit
muovisten lämmitysputkistojen ilmatiiviys on varmis
tettu tuotetiedoista
jakotukit ja säätölaitteet on sijoitettu helppopääsyi
siin paikkoihin ja niiden alle on sijoitettu tiivis kauka
lo, josta mahdollinen vuoto tulee näkyville
verkoston painekoe on tehty
lämmitysjärjestelmä on perussäädetty
kalvopaisunta-astian esipaine on tarkistettu ja pai
neen alarajalta on summerihälytys
järjestelmän täyttöventtiilin yhteydessä on varoitus,
jossa todetaan järjestelmässä olevan vuoto, jos jär
jestelmään joudutaan lisäämään toistuvasti vettä

Ks. opastavat tiedot, luku 22, kohta 22.4, sivu 73.

Päiväys
Tarkastajan allekirjoitus
Nimen selvennys

22.5 Eristykset, äänenvaimentimet ja
kattoläpiviennit
c

Ks. opastavat tiedot, luku 21, sivu 72.

c

c

Päiväys
Tarkastajan allekirjoitus
Nimen selvennys

c

c
c

22

Ilmanvaihtolaitteet

22.4 Kanavisto
c

c

c
c
c
c
c

kanavamateriaali ja siihen kuuluvat liitososat ovat
ilmakanavaksi hyväksyttyä ja puhdistusta kestävää
materiaalia
haaroitukset on tehty valmisosista tai lähtökauluksia
käyttäen niin, että haarakohtiin ei jää virtauksia tai
puhdistusta haittaavia peltisärmiä
liitokset on tehty niittaamalla niin, että kanavisto
kestää puhdistuksen aiheuttamat rasitukset
kanavistot on kiinnitetty rakenteisiin tukevasti
avoimet kanavat on varastoitaessa ja työn kestäessä
suojattu tulpin
puhdistusluukut on sijoitettu niin, että kanavisto voi
daan puhdistaa esteettä
kanavistot ovat puhtaat ja niiden tiiviys on todettu
mittauksin

c
c
c

kanavistojen lämmöneristykset ja palosuojaukset on
kiinnitetty valmistajan ohjeiden mukaisesti
asuntokohtaisen koneen ulkoilmakanava on läm
pimissä tiloissa kauttaaltaan eristetty höyrytiiviillä
eristeellä
kylmässä ullakkotilassa olevat jäteilmakanava on
lämmöneristetty
jos ullakon osastointi ei noudata alapuolisen tilan
osastointia, ullakolla olevat kanavat ja laitteet on pa
loeristetty
autosuojan kanava on paloeristetty asunnossa ja ul
lakkotilassa
äänenvaimentimien eristepinta on tiivis, jotta kuidut
eivät pääse ilmavirtaukseen ja niissä on puhdistusta
kestävä reikäpelti
kattoläpiviennit on tehty käyttäen katemateriaaliin
sopivia läpivientiosia
läpiviennit ovat vähintään 700 mm korkeat, jotta ka
tolle kertyvä lumi ei pääse tunkeutumaan niihin
jyrkillä lappeilla kattoläpiviennit on sijoitettu lähelle
harjaa, jotta alas liukuva lumi ei riko niitä

Ks. opastavat tiedot, luku 22, kohta 22.5, sivu 74.

Päiväys
Tarkastajan allekirjoitus
Nimen selvennys

22.6 Koneet
c
c
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ilmanvaihtokoneet on valittu siten, että niiden suori
tusarvot vastaavat suunnitelmissa esitettyjä
asuntokohtainen tulo- ja poistoilmakone on varus
tettu kesäkennolla, joka kesäaikana estää liiallisen
huonelämpötilan nousun
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c

lämmöntalteenottokoneen kondenssivesiputki on
johdettu viemäriin vesilukon kautta

Ks. opastavat tiedot, luku 22, kohta 22.6, sivu 74.

Päiväys
Tarkastajan allekirjoitus
Nimen selvennys

Ks. opastavat tiedot, luku 22, kohta 22.8, sivu 75.

Päiväys
Tarkastajan allekirjoitus
Nimen selvennys

22.9 Virtausreitit
c

22.7 Poistoilmaventtiilit
c

c
c
c

koneellisen järjestelmän poistoilmaventtiilit ovat
säädettäviä kartioventtiileitä ja säätötyön edellyttä
mät tekniset tiedot ovat työmaan käytössä
poistoilmaventtiilit on kiinnitetty käyttäen tiivisteellä
varustettua kehystä
venttiilit on sijoitettu niin, että ne on helppo irrottaa
puhdistamista varten
liesikupu on varustettu venttiilillä tai muulla säätö
laitteella

Ks. opastavat tiedot, luku 22, kohta 22.7, sivu 75.

Päiväys

Ks. opastavat tiedot, luku 22, kohta 22.9, sivu 76.

Päiväys
Tarkastajan allekirjoitus
Nimen selvennys

22.10 Säätötyöt
c

Tarkastajan allekirjoitus
Nimen selvennys

22.8 Ulkoilma- ja tuloilmaventtiilit
c
c
c
c

rakoventtiileiden edellyttämät työaukot ikkunapuit
teessa on jyrsitty auki
venttiileiden läpivientiosien ja työaukon väli on tiivis
tetty huolellisesti
äänenvaimenninosat ja suodattimet ovat paikoillaan
ulko- tai tuloilmaventtiiliä ei ole sijoitettu mahdolli
sesti lasitettavalle parvekkeelle

makuuhuoneiden, keittiön, pesu- ja WC-tilojen oviin
on jätetty ilman vaihtumisen mahdollistavat kynnys
raot (15 mm) tai ovien yhteyteen on asennettu vir
taussäleiköt

c
c

ilmavirrat on säädetty suunnitelmien mukaisiin ar
voihin ja toimenpiteestä on laadittu pöytäkirja
radon ratkaisun vaikutukset on otettu huomioon
säätöarvoissa
keskiäänitasot on mitattu koneiden eri nopeuksilla
ja todettu, että ne eivät ylitä rakentamismääräyksissä
annettuja enimmäisarvoja

Ks. opastavat tiedot, luku 22, kohta 22.10, sivu 76.

Päiväys
Tarkastajan allekirjoitus
Nimen selvennys
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22.11 Ilmanvaihtolaitteiden äänitekniikka
c

c
c
c
c
c

tulo- ja poistoilmakone on sijoitettu ja kiinnitetty
joustavin kannakkein siten, ettei koneen ääni pääse
häiritsevästi rakennuksen runkoon
koneet ja kanavistot on varustettu suunnitelman
mukaisin äänenvaimentimin
liesituuletin on valittu ja asennettu niin, ettei se ai
heuta häiritsevää ääntä
tulo- ja poistoilmaventtiilit on säädetty niin, etteivät
ne aiheuta häiritsevää ääntä
ulkoilmaventtiileiden äänenvaimennusominaisuudet
vastaavat vaipalle asetettua vaatimusta
keskuspölynimurin poistoputki on johdettu vesika
ton yläpuolelle tai siihen on asennettu äänenvaimen
nin

Ks. opastavat tiedot, luku 22, kohta 22.11, sivu 76.

Päiväys
Tarkastajan allekirjoitus
Nimen selvennys

23

Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje

c

rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje on laadittu sitä
koskevien vaatimusten mukaisesti
tuleva käyttäjä on perehtynyt ohjeisiin ja saanut riit
tävän käytön- ja huollonopastuksen

c

Ks. opastavat tiedot, luku 23, sivu 77.

Päiväys
Tarkastajan allekirjoitus
Nimen selvennys
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24

Materiaalien ja rakennusosien kelpoisuus

Alla olevassa taulukossa lyhenteet tarkoittavat seuraavia kelpoisuudenosoittamismenettelyjä.
YM
STF
SFS
KS
CE
SER
RAK
EK

=
=
=
=
=
=
=
=

ympäristöministeriön hyväksymän tarkastuksen suorittajan valvonta
voimassa oleva tyyppihyväksyntä
SFS-merkin käyttöoikeus (merkintälupa)
varmennettu käyttöseloste (laadunvalvontamenettely tarkastettava)
CE-merkitty tuote
hyväksytyn aineenkoetuslaitoksen tms. myöntämä vapaaehtoinen sertifikaatti
kelpoisuus selvitetty rakennuspaikkakohtaisesti RakMk:n mukaan
tuotetyyppiä ei ole käytetty tässä hankkeessa

Seuraavaan taulukkoon on koottu tärkeimmät rakennustuotteet. Taulukossa tummennus tarkoittaa tuotteen
normaalin kelpoisuuden toteamismenettelyä.

YM

STF

teräsbetonipaalut

YM

STF

teräspaalut

YM

STF

SFS

KS

CE

SER

RAK

EK

PAALUT
CE

RAUDOITTEET
betoniteräkset

SFS

hitsatut raudoitteet

SFS

KUORMIA SIIRTÄVÄT METALLIOSAT
kiinnityslevyt

KS

kiila- tms. ankkurit

KS

CE

BETONI
valmisbetoni

YM

kuivabetoni

YM

KS

TÄYTTÖMATERIAALIT
salaojatäytöt
alustäytöt

RAK
CE

sokkelin vierustäytöt
suodatinkankaat
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YM

STF

SFS

KS

CE

SER

RAK

EK

LÄMMÖNERISTEET
routasuojaukset

CE

alapohjan eristeet

CE

ulkoseinän eristeet

STF

CE

yläpohjan eristeet

CE

VEDENERISTEET
sokkelin ja kellarin seinän eristeet

CE

vesikate

STF

CE

märkätilojen vedeneristeet

SER

MUURAUSTARVIKKEET
kevytbetoniharkot

YM

kevytsorabetoniharkot

YM

STF

CE

betoniharkot

YM

STF

CE

julkisivutiilet

YM

hormitiilet

YM

kantavien seinien tiilet

YM

harkkolaasti

YM

ohutsaumalaasti

YM

julkisivutiilien muurauslaasti

YM

CE

CE

CE

julkisivun rappauslaasti

CE

muuraussiteet

RAK

KANTAVAN RUNGON BETONIRAKENTEET
perustuselementit

YM

sokkelielementit

YM

ontelolaatat

YM

julkisivuelementit

YM

väliseinäelementit

YM

pilarit ja palkit

YM

STF

CE

CE

KANTAVAN RUNGON TERÄSRAKENTEET
pilarit ja palkit
alapohjan liittolevy
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YM

SFS
STF
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YM

STF

SFS

KS

CE

SER

RAK

EK

KANTAVAN RUNGON PUURAKENTEET
seinätolpat ja sahatavarapalkit

YM

liimapuupalkit ja -pilarit

YM

kertopuupalkit ja -pilarit

CE
STF

naulalevyrakenteet

YM

portaat

YM

CE

RAKENNUSLEVYT
levyt osastoivissa rakenteissa

STF

runkoa jäykistävät levyt

STF

tuulensuojalevyt

SER

levyt märkätilojen seinärakenteissa

SER

HÖYRYN- JA ILMANSULUT SEKÄ ALUSKATTEET
muovit

SFS

CE

bitumipaperit

SER

aluskatteet

SER

MUUT RAKENTEET TAI RAKENNEOSAT
rakenteelliset lasitukset

CE

savupiiput

CE

puu- ja hirsitalot

CE

rapatut ulkopuoliset lämmöneristysjärjestelmät

CE

Ks. opastavat tiedot, luku 24, sivu 79

Päiväys           Vastaavan työnjohtajan allekirjoitus        Vastaavan työnjohtajan nimen selvennys

VESI- JA VIEMÄRILAITTEET
putket putkenosat

STF

säätö- ja sulkuventtiilit

STF

hanat

STF

CE

CE

vedenlämmittimet

RAK

pumput

RAK

eristeet

STF

kaivot
lattiakaivot
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CE
RAK
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YM

STF

SFS

putket putkenosat

STF

SFS

säätö- ja sulkuventtiilit

STF

KS

CE

SER

RAK

EK

LÄMMITYSLAITTEET
CE
CE

putkielementit
eristeet

RAK
STF

CE

kattilat

CE

lämmönluovuttimet

RAK

paisuntalaitteet

RAK

pumput

RAK

Ks. opastavat tiedot, luku 24, sivu 79

Päiväys           KVV-työnjohtajan allekirjoitus           KVV-työnjohtajan nimen selvennys

ILMANVAIHTOLAITTEET
kanavat ja kanavaosat

STF

SFS

äänenvaimentimet

RAK

puhdistusluukut

STF

poistoventtiilit

STF

ulkoilmaventtiilit

STF

tuloilmaventtiilit

STF

ilmanvaihtokoneet

STF

huippuimurit
eristeet

RAK
STF

CE

Ks. opastavat tiedot, luku 24, sivu 79

Päiväys           IV-työnjohtajan allekirjoitus            IV-työnjohtajan nimen selvennys
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25

Rakennuksen käyttöönotto

25.1 Laitteistojen tarkastukset
c
c
c
c
c

sähkölaitteistojen käyttöönottotarkastuspöytäkirja
on esitetty
kiinteistön vesi- ja viemärilaitteet on tarkastutettu
ao. viranomaisella
rakennuksen lämmityslaitteet on tarkastutettu ao.
viranomaisella
ilmanvaihtolaitoksen kelpoisuus on varmistettu (to
distus mittauspöytäkirjoineen)
öljypoltin on tarkastutettu ao. viranomaisella

25.3. Rakennusluvan ehdot
c
c

luvan (ja asemakaavan) edellyttämät autopaikat ovat
valmiit
kaikki edellytetyt rasitesopimukset on tehty ja vaa
ditut rasitteet on perustettu

Ks. opastavat tiedot, luku 25, sivu 82.

Päiväys
Vastaavan työnjohtajan allekirjoitus

Ks. opastavat tiedot, luku 25, sivu 82.
Nimen selvennys
Päiväys
Vastaavan työnjohtajan allekirjoitus
Nimen selvennys

25.2 Rakennuksen tuleva käyttö ja huolto
c
c
c
c

c

c

c

rakennuksen osoitenumero ja porraskirjaimet ovat
paikallaan rakennuksen julkisivussa
turvalliset ja määräysten (F2) mukaiset portaat, kai
teet ja tikkaat ovat asennettuna paikoilleen
hätäpoistumiseen käytettävä reitti on kaikilta osin
kunnossa
rakennukseen pysyvästi asennettujen rakennustuot
teiden ja laitteiden kelpoisuusselvitykset sisältävä
kansio on valmis
eri rakennusvaiheissa syntyneet työn toteutuksen
kelpoisuutta osoittavat dokumentit (esim. paalutus-,
mittaus- ja tarkastuspöytäkirjat, betonin koetulokset
jne.) sisältävä laatukansio on valmis
rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje (huoltokirja) on
siinä valmiudessa, että sen avulla kyetään käynnis
tämään kiinteistönhoito ja -huolto sekä kiinteistön
kunnossapito
rakennus ja rakennuspaikka täyttävät esteettömyy
den vaatimukset

Ks. opastavat tiedot, luku 25, sivu 82.

Päiväys
Vastaavan työnjohtajan allekirjoitus
Nimen selvennys
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Työvaiheiden tarkastuksia
koskevat huomautukset
Tähän tilaan merkitään työvaiheita koskevat
huomautukset, kuten toistuvien työsuoritusten
osa- tai välitarkastukset, työn tai rakennustuotteen hyväksytty poikkeaminen tarkistuslistasta
tai suunnitelmista ja jonkin osa-alueen jääminen
tarkastamatta (perusteluineen).
Tähän tilaan merkitään myös rakennushankkeeseen ryhtyvän tai hänen edustajansa, suunnittelijan, urakoitsijan tai käytetyn asiantuntijan
perusteltu huomautus, joka koskee rakentamisen
Tarkistuslistan
kohta
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poikkeamista säännösten mukaisuudesta. Tällä
tarkoitetaan poikkeamista lähinnä rakentamismääräyskokoelman määräyksistä. Rakennusvalvontaviranomainen ei puutu yksityisiin sopimusriitaisuuksiin. Vastaavan työnjohtajan on ilman
viivytystä saatettava tarkastusasiakirjaan tehty
merkintä poikkeamisesta rakennusvalvontaviranomaisen tietoon.
Huomautukseen merkitään tarkistuslistan
kohta (numero), jota huomautus koskee. Lisäksi
huomautus varustetaan päiväyksellä ja huomautuksen tehneen henkilön allekirjoituksella nimen
selvennyksineen.

Huomautukset
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Tarkistuslistan
kohta
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Tarkistuslistan
kohta
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28

Viranomaiskatselmukset
ja muut tarkastukset

28.1 Rakennusvalvontaviranomaisten toimittamat
katselmukset
Toimittaja / pvm ja katselmusvaihe
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28.2 Muut viranomaistarkastukset
•
•
•
•
•
•
•
•

rakennuksen korkeusaseman ja sijainnin toteaminen (ellei rakennusvalvontaviranomainen)
vesilaitos (KVV-laitteet) (ellei rakennusvalvontaviranomainen)
energialaitos (kaukolämpö)
pelastuslaitos (öljylämmitys, tulisijat, ilmanvaihto)
väestönsuojeluviranomainen (väestönsuoja)
terveysviranomainen (umpisäiliöt) (imeytys, suodatus)
sähkötarkastus (käyttöönotossa urakoitsijan tarkastuspöytäkirja)
muu mahdollinen

Toimittaja / pvm ja katselmusvaihe
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29

Tarkastusasiakirjan
yhteenveto

Tälle lomakkeelle merkitään hankkeen kiinteistö- ja lupatiedot, aloituskokouksessa sovitut rakennusvaiheiden tarkastusten vastuuhenkilöiden tarkastusmerkinnät huomautuksineen, tarkastusasiakirjaan tehdyt merkinnät poikkeamisesta säännösten mukaisuudesta sekä selvitys poikkeamisen johdosta tehdyistä
toimenpiteistä.
Yhteenvetolomakkeen oikeaksi todistettu jäljennös luovutetaan rakennusvalvontaviranomaiselle
loppukatselmuksen yhteydessä.

Rakennushankkeen tunnistetiedot
Rakennushankkeeseen ryhtyvä
Nimi
Osoite
Vastaava työnjohtaja
Nimi
Osoite
KVV-työnjohtaja
Nimi
Osoite
IV-työnjohtaja
Nimi
Osoite

Kiinteistötunnus
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Rakennusvaiheiden vastuuhenkilöiden tarkastukset
Olen todennut
•
rakennusvaiheiden tarkastukset tehdyiksi Pientalotyömaan valvonta ja tarkastusasiakirjan sekä aloituskokouksessa sovitun mukaisesti,
•
rakennustuotteiden kelpoisuuden vastaavan rakentamismääräyskokoelman vaatimuksia ja kelpoisuusselvitykset tulleen kootuiksi laatukansioon,
•
rakennustuotteiden tietojen tulleen kootuiksi tuotekansioon rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen
laatimista varten sekä
•
rakentamisen muutoinkin vastaavan hyvää rakennustapaa.
Olen myös todennut
•
rakennustyön toteutetuksi käytettävissä olleiden suunnitelmien mukaisesti tai muutokset kirjatuiksi suunnitelmiin, jotka on lupapäätöksen edellyttämällä tavalla toimitettu rakennusvalvontaviranomaiselle.

8 Perustaminen

Päiväys

Rakennusvaiheen vastuuhenkilön allekirjoitus

Nimen selvennys

9 Rakennuspohjan kuivatus

Päiväys

Rakennusvaiheen vastuuhenkilön allekirjoitus

Nimen selvennys

10 Alapohja ja maanvastaiset rakenteet

Päiväys

Rakennusvaiheen vastuuhenkilön allekirjoitus

Nimen selvennys

11 Rakennusaikaisen kosteuden hallinta

Päiväys

Rakennusvaiheen vastuuhenkilön allekirjoitus

Nimen selvennys

12 Runkorakenteet

Päiväys

Rakennusvaiheen vastuuhenkilön allekirjoitus

Nimen selvennys

13 Ulkoseinät

Päiväys

Rakennusvaiheen vastuuhenkilön allekirjoitus

Nimen selvennys

14 Yläpohja- ja vesikattorakenteet

Päiväys

Rakennusvaiheen vastuuhenkilön allekirjoitus

Nimen selvennys
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15 Märkätilat, rakenteelliset asiat

Päiväys

Rakennusvaiheen vastuuhenkilön allekirjoitus

Nimen selvennys

16 Parvekkeet, erkkerit, syvennykset jne.

Päiväys

Rakennusvaiheen vastuuhenkilön allekirjoitus

Nimen selvennys

17 Hulevedet ja rakennuspaikan viimeistely

Päiväys

Rakennusvaiheen vastuuhenkilön allekirjoitus

Nimen selvennys

18 Paloturvallisuus

Päiväys

Rakennusvaiheen vastuuhenkilön allekirjoitus

Nimen selvennys

19 Ääneneristys

Päiväys

Rakennusvaiheen vastuuhenkilön allekirjoitus

Nimen selvennys

20 Vesi- ja viemärilaitteet

Päiväys

Rakennusvaiheen vastuuhenkilön allekirjoitus

Nimen selvennys

21 Lämmityslaitteet

Päiväys

Rakennusvaiheen vastuuhenkilön allekirjoitus

Nimen selvennys

22 Ilmanvaihtolaitteet

Päiväys

Rakennusvaiheen vastuuhenkilön allekirjoitus

Nimen selvennys

23 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje

Päiväys

Rakennusvaiheen vastuuhenkilön allekirjoitus

Nimen selvennys
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Rakennusvaihetta koskevat tarkastuksen vastuuhenkilön huomautukset
Tarkistuslistan
kohta

Huomautus ja huomautuksen tekijä / pvm

Rakentamisen säännösten mukaisuudesta poikkeamista
koskevat huomautukset
Tarkastusasiakirjaan on tehty seuraavat rakennushankkeeseen ryhtyvän tai hänen edustajansa, suunnittelijan, urakoitsijan tai käytetyn asiantuntijan perustellut huomautukset, jotka koskevat rakentamisen
poikkeamista säännösten mukaisuudesta.
Tarkistuslistan
kohta

Paikka

Aika

Yhteenvedon laatijan allekirjoitus

Nimen selvennys

Rakennushankkeeseen ryhtyvän allekirjoitus

Nimen selvennys
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129

Tämän kirjan on hankkinut Keravan rakennusvalvonta (15972284)

Kuvailulehti
Julkaisija

Ympäristöministeriö, Asunto- ja rakennusosasto

Tekijä(t)
Julkaisun nimi

Keijo Sihvonen, Risto Oksanen, Kai Miller, Markku Rämä

helmikuu 2007

Pientalotyömaan valvonta ja tarkastusasiakirja

Julkaisun osat
Tiivistelmä

Opas on täydennetty ja ajanmukaistettu painos vuonna 1997 valmistuneesta Pientalotyömaan
valvonta -julkaisusta, joka on ollut laajalti käytössä. Julkaisu sisältää opastavan aineiston rakentamisen työsuorituksista, niihin liittyvistä virheriskeistä ja niiden välttämisestä sekä rakennustyön
tarkastusasialistan. Se on tarkoitettu paitsi rakennushankkeeseen ryhtyvän ja hänen käyttämiensä työn suorittajien väliseksi asiakirjaksi, myös perustaksi rakennustyön valvontaviranomaiselle.
Julkaisuun sisältyvät aloituskokouksen pitämistä ja rakennustyön tarkastusasiakirjaa koskevat
asiakirjamallit.
Julkaisu antaa pientalorakentajalle yksityiskohtaisia ohjeita ja neuvoja rakentamisen suunnitteluun, toteutukseen ja valvontaan sekä auttaa kuntien rakennusvalvontaviranomaisia käytännön neuvonta- ja valvontatyössä. Julkaisu on sopusoinnussa uuden lainsäädännön ja Suomen
rakentamismääräyskokoelmassa esitettyjen vaatimusten kanssa.

Asiasanat

Rakentaminen, pientalo, rakennustyömaa, aloituskokous, vastuuhenkilöt,
tarkastusasiakirja, päävastuiden tarkistamislomake

Julkaisusarjan
nimi ja numero

Ympäristöopas 76

Julkaisun teema

Rakentaminen

Projektihankkeen
nimi ja projektinumero
Rahoittaja/
toimeksiantaja

Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto

Projektiryhmään
kuuluvat
organisaatiot

Rakennustarkastusyhdistys RTY
Ympäristöministeriö
ISSN

1238-8602

ISBN

Sivuja

131

Kieli

Luottamuksellisuus

julkinen

Julkaisun myynti/
jakaja

Rakennustieto Oy, Ympäristöministeriö

Julkaisun
kustantaja

Rakennustieto Oy

Painopaikka
ja -aika

Tammer-Paino Oy 2007

978-951-682-855-1
suomi

Hinta

Muut tiedot

130

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Ympäristöopas 76

Tämän kirjan on hankkinut Keravan rakennusvalvonta (15972284)

Presentationsblad
Utgivare

Miljöministeriet, Bostads- och byggnadsavdelningen

Författare
Publikationens titel

Keijo Sihvonen, Risto Oksanen, Kai Miller, Markku Rämä

februari 2007

Övervakning och inspektionsprotokoll vid småhusbyggen

Publikationens delar
Referat

Handboken utgör en kompletterad och uppdaterad upplaga av den år 1997 utgivna publikationen ”Övervakning av småhusbyggen”, som varit i omfattande användning. Publikationen innehåller vägledning om hur byggarbetet utförs, om därtill anknutna risker för byggfel och om hur
dessa risker undviks, samt ramar för inspektionsprotokollet. Publikationen är avsedd som ett
dokument att användas gemensamt av den som inleder ett byggprojekt och dem som genomför
byggarbetet. Den är avsedd även som ett underlag för byggtillsynsmyndigheternas arbete. I publikationen ingår dokumentmodeller för startmötet och för inspektionsprotokollet för bygget.
Publikationen ger småhusbyggarna detaljerade anvisningar och råd för projektering, genomförande och övervakning av byggandet. Den underlättar det praktiska rådgivnings- och tillsynsarbetet för byggtillsynsmyndigheterna inom kommunerna. Publikationen är sammanställd i överensstämmelse med de nya kraven i bygglagstiftningen och Finlands byggbestämmelsesamling.

Nyckelord

Byggande, småhus, byggplats, startmöte, ansvariga personer, inspektionskontroll, blankett för
de huvudansvarigas anteckningar
Publikationsserie
och nummer

Miljöhandledning 76

Publikationens tema

Byggande

Projektets namn
och nummer
Finansiär/
uppdragsgivare

Miljöministeriet, Bostads- och byggnadsavdelningen

Organisationer med deltagare
i projektgruppen

Rakennustarkastusyhdistys RTY
Miljöministeriet

Beställningar/
Distribution
Förläggare
Tryckeri/tryckningsort
och -år

ISSN

1238-8602

Sidantal

131

Språk

Offentlighet

offentlig

Pris

ISBN

978-951-682-855-1
finska

Ab Bygginfo, Miljöministeriet
Ab Bygginfo
Tammer-Paino Oy 2007

Ovriga uppgifter

Ympäristöopas 76

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

131

