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1 HANKKEEN YLEISTIEDOT 

1.1 Kohde 

Hartolan terveysasema 
Visantie 26 
19600 Hartola 

1.2 Rakennuttaja 

Hartolan kunta 
Kuninkaantie 16 
19600 Hartola 
Y-tunnus 0163734-5 

1.3 Tilaajan edustaja 

Hartolan kunta   Yhteyshenkilö: 
Kuninkaantie 1   Janne Myntti, tekninen johtaja  
19600 Hartola   puh 044 743 2252 
    email janne.myntti@hartola.fi 

1.4 Suunnittelijat 

1.4.1 Rakennustekniikka  

Sitowise Oy   Petri Anttonen, RI RAP 
Sammonkatu 12   puh 044 427 9219 
50130 Mikkeli   email petri.anttonen@sitowise.com 
puh. 020 747 6000 
    Matti Ollikainen, RI YAMK 

puh 050 430 4445 
    email matti.ollikainen@sitowise.com 
 
    Mika Tuukkanen, ins. AMK 

puh 044 427 9271 
email mika.tuukkanen@sitowise.com 

1.5 Yleistietoja kohteesta 

Kohteena on Hartolan terveysasema, joka sijaitsee osoitteessa Visantie 26. Rakennus on valmistu-
nut arviolta 1994 (piirustukset ovat vuodelta 1993). Rakennus on osittain 1- ja osittain 2-
kerroksinen. Rakennus sijaitsee rinteessä ja pohjakerros on osittain maanalainen. 

Kantavat vaaka- ja pystyrakenteet ovat betonirakenteisia. Julkisivut ovat pääasiassa tiilimuurattuja 
ja sokkelit ovat betonirakenteisia ja kivirouhepinnoitettuja. Kattotyyppi on osittain harjakatto ja 
osittain pulpettikatto, vesikatteena on peltikate. Ilmanvaihtona on koneellinen tulo- ja poistoil-
manvaihtojärjestelmä. 

 

mailto:janne.myntti@hartola.fi
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Kohteessa on suoritettu rakenteiden kuntoon ja sisäilman laatuun liittyviä tutkimuksia vuoden 
2020 aikana (Polygon Oy ja Sitowise Oy). Osassa tutkittuja tiloja havaittiin lattia- ja/tai seinäraken-
teissa kohonneita kosteuspitoisuuksia.  
Korjaussuunnittelun lähtötietoina on käytetty Sitowise Oy:n laatimaa tutkimusraporttia (pvm. 
9.11.2020). 

1.6 Yleisiä suoritusvaatimuksia 

Tämä rakennusselostus on hankekohtainen asiakirja. Yhdessä piirustusten ja muiden työselostus-
ten kanssa se kuvaa rakennuskohteessa tehtävät työt.  

Urakoitsijan suorituksen yleisinä määräyksinä sovelletaan suunnitelma-asiakirjojen ja lainsäädän-
nön lisäksi kaikkia rakennusalan yleisiä laatuvaatimuksia ja normeja. Jos asiakirjoista puuttuu jol-
takin osin työnsuorituksen, aineiden tai tarvikkeiden määrittely, noudatetaan rakennusalalla ylei-
sesti noudatettua luotettavaa rakennustapaa esim. voimassa olevaa RYL julkaisusarjaa, jonka osia 
ovat mm. MaaRYL, RunkoRYL ja SisäRYL. 

Rakennustarvikkeiden tulee olla viranomaismääräysten ja asiakirjojen mukaisia, uusia ja virheet-
tömiä. Purkutyöt tehdään voimassa olevien viranomaismääräysten ja urakka-asiakirjojen mukai-
sesti. Mikäli urakka-asiakirjat ja viranomaismääräykset ovat ristiriidassa, noudatetaan aina viran-
omaismääräyksiä. Työturvallisuudessa noudatetaan viranomaismääräyksiä. Kohteelle tyypillisiä 
työturvallisuusriskejä on esitetty turvallisuusasiakirjassa. 

Paikkaukset suoritetaan siten, että ne eivät erotu häiritsevästi ympäröivistä pinnoista ja vastaavat 
ominaisuuksiltaan ympäröiviä pintoja. Tarvikkeiden kiinnityksen ja jälkikiinnityksen on vastattava 
lujuuden, turvallisuuden ja ulkonäön osalta viranomaismääräysten ja hyvän rakennustavan mu-
kaisia vaatimuksia. 

1.6.1 Rakennustuotteiden kelpoisuus 

Kaikilla rakennustuotteilla, joita eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi (hEN) koskee, on ol-
tava CE-merkintä (Rakennustuoteasetus (EU) N:o 305/2011). Jos tuotteelle ei ole hEN:iä, niin nou-
datetaan kansallisia tuotehyväksyntävaihtoehtoja (Laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväk-
synnästä 954/2012). Rakennustuotteen kelpoisuutta voidaan arvioida myös eurooppalaisen tekni-
sen arvioinnin avulla, jolloin tuotteiden tulee olla ETA- hyväksyttyjä ja CE-merkittyjä. 

CE -merkittyjen tuotteiden osalta niiden kelpoisuus todetaan aina olennaisten teknisten vaatimus-
ten kannalta (Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999, 117 a-117 g §:ssä tarkoitetut olennaiset tek-
niset vaatimukset). CE -merkintä ei ole tuotehyväksyntä. 

Rakennustuotteiden kelpoisuuden toteaminen on varmennettava rakennustyön tarkastus- asiakir-
jaan kirjattavin merkinnöin. Rakennustuotteiden kelpoisuuden toteamisen varmentamiseen liitty-
viin rakennustyön tarkastusasiakirjan merkintöihin tulee sisältyä vähintään seuraavat tiedot: 

• rakennustuote 

• rakennustuotteeseen liittyvät rakennuksen olennaiset tekniset vaatimukset 

• rakennustuotteen kelpoisuuden osoittamismenettely 

• rakennustuotteen kelpoisuuden toteamisesta vastaavan henkilön nimi 

• varmennuspäivämäärä ja vastuuhenkilön nimikirjoitus. 

Rakennustuotteen kelpoisuuden toteaminen on varmennettava vastuuhenkilön nimikirjoituksella 
rakennustyön tarkastusasiakirjaan ennen rakennustuotteen asentamista rakennuskohteeseen. 
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Rakennustyön vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia siitä, että rakennustyömaalla on käytettä-
vissä ajan tasalla oleva rakennustyön tarkastusasiakirja (MRA 73§). 

Suunnittelijan suorittaman rakennustuotteiden kelpoisuuden toteamisen ja rakennusvalvonnan 
vaatiman vakuutuksen antamisen edellytyksenä on se, että urakoitsija kokoaa kaikki tarvittavat 
asiakirjat ja allekirjoittaa etukäteen vastaavan vakuutuksen, jossa toteaa, että tuote täyttää suun-
nitteluasiakirjoissa määritetyt, kansalliset rakennusmääräykset täyttävät tekniset vaatimukset. 
Rakennuskohdetta koskevat olennaisiin teknisiin vaatimuksiin liittyvät rakennustuotteet sekä nii-
den suoritustasot on ilmoitettu suunnitelmissa. Mikäli tuotteelle ei ole harmonisoitua tuotestan-
dardia, noudatetaan kansallista tuotehyväksyntämenettelyä.  

1.6.2 Rakennusmateriaalien päästöluokitus 

Kohteessa käytetään M1-luokiteltuja materiaaleja. Etenkin tuotteiden kiinnityksissä käytettäviä 
liimoja ja tasoitteita valittaessa on kiinnitettävä huomioita, että tuotteet täyttävät M1-
luokituksen. 

Materiaalivalinoja suoritettaessa on huomioitu päästöluokitusmääräykset. Mikäli jokin tuote ei 
täytä M1-luokitusta, tulee siitä informoida rakennuttajaa ja suunnittelijaa. 

1.6.3 Purkutyöt, terveydelle vaarallisten ja haitallisten aineiden esiintyminen kohteessa 

Korjauksen kohteena olevat tilat ovat valmistuneet arviolta vuonna 1994. Asbestin käyttö on kiel-
letty lailla kokonaan 1.1.1994 lähtien, joten on syytä olettaa, että purettavat rakennusmateriaalit 
eivät sisällä asbestia. Mikäli tilojen purku- tai korjaustöiden yhteydessä rakenteissa ilmenee mate-
riaaleja, joiden on mahdollista sisältää haitta-aineita, tulee ne tutkia viipymättä ennen töiden jat-
kamista.  

Haitta-aineiden purkutyöt, käsittelyt ja jätteenhävitys on tehtävä aina voimassa olevien viran-
omaismääräysten mukaisesti terveydelle haitallisen ja vaarallisen aineen purkutyönä. Urakoitsija 
on velvollinen esittämään rakennuttajalle todistuksen ongelmajätteen toimittamisesta jätteenkä-
sittelylaitokselle. 

1.6.4 Siivous ja jälkityöt  

Urakoitsija siivoaa kaikki rakennustyöstä syntyvät roskat sekä jätteet työmaa-alueelta ja kuljettaa 
ne kaatopaikalle. Työn valmistuttua tilaajalle ei saa jäädä mitään jälkisiivoustöitä eikä siivouksesta 
aiheutuvia kustannuksia. Rakennustyömaata varten laaditaan erillinen suojaus- ja puhtaussuunni-
telma, jonka pääurakoitsija laatii. Työselostuksessa on erillinen suojaus-, siivous- ja purkutyöohje, 
jossa on määritelty minimitaso toteutuksen aikaisille toimenpiteille. Purkutöiden jälkeen työmaal-
la tulee olla päivittäin imuripuhtaus. Viimeistelytöiden aikana tulee olla pölypuhtaus. 

Ajotiet ja urakoitsijan käyttöön annettu alue on rakennustyön ajan pidettävä niin siistinä, ettei ra-
kennuttajalle, tilojen käyttäjälle tai naapureille aiheudu kohtuutonta haittaa. Työn jälkeen ura-
koitsijan käyttämät alueet on urakoitsijan kunnostettava entiseen kuntoon. 

Työmaalta purettavat materiaalit kerätään toisistaan erilleen hyötykäyttötarkoituksen mukaan. 
Keräysastioihin asennetaan selkeät opasteet, jäteasetus 179/2012. 
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2 KORJAUTÖIDEN LAAJUUS 

Korjaustyöt käsittävät Hartolan terveysaseman pohjakerroksen tiloja, joissa Polygon Oy ja Sitowi-
se Oy ovat havainneet tutkimuksissaan 2020 eri rakenteissa kohonneita kosteuspitoisuuksia.  

Korjaukset rajoittuvat pääasiassa alapohjarakenteisiin sekä osassa tiloja maanvastaisten ja kanta-
vien seinien alaosiin. 

3 SUOJAUS-, PURKU- JA KUIVAUSTYÖT SEKÄ UUDELLEEN VALU 

Urakoitsijalle kuuluu kaikkien suojaustöiden toteuttaminen siten, että säilytettävät pinnat sekä 
säilytettävät kalusteet, rakennusosat (ovet, kaapistot, yms.) eivät vaurioidu korjaustöiden aikana. 

Töiden vaiheistaminen sovitaan tilojen käyttäjän kanssa ennen töiden aloittamista. 

3.1 Suojaukset 

Urakoitsija vastaa urakan aikaisesta suojauksesta. Erityisesti urakka-alueen ulkopuolisten tilojen, 
läpivientien sekä kulkuaukkojen suojaukseen sekä tiivistämiseen tulee kiinnittää huomiota. Erityis-
tä huomiota on kiinnitettävä korjaustyöalueelle johtavien kulkureittien suojaamiseen. Urakoitsija 
vastaa rakenteisiin tai pintoihin aiheutuneiden vaurioiden korjaamisesta.  

Vaurioitumisalttiita ovat mm. ovet, lattia- ja seinäpinnat, ikkunapenkit, lämpöpatterit ja johdotuk-
set. Vaurioituneet pinnat korjataan urakoitsijan kustannuksella alkuperäiseen tasoon. Osittaisvau-
riokorjauksia ei hyväksytä eli esim. maalatun tai tapetoidun seinäpinnan vaurioituessa on koko 
seinä maalattava tai tapetoitava kauttaaltaan yli lähimpään nurkkaan.  

Urakoitsija asentaa huonetiloihin kosteudenkeräinlaitteet huoneilmankosteutta lisäävien työvai-
heiden ajaksi (esim. valutyöt). Huoneilman kosteuden ja lämpötilan on oltava koko työmaan ajan 
sellainen, että kyseisessä tilassa olevat pintarakenteet ja laitteet eivät vaurioidu. 

Kohteen ilmanvaihtokanavat tukitaan korjausalueella tiiviisti, jotta pöly tai muu rakennusjäte ei 
pääse tunkeutumaan kiinteistön muihin osiin. Työalue eristetään koko työmaan ajaksi muista ti-
loista alipaineistamalla. 

Rakennustarvikkeet on varastoitava ja suojattava asianmukaisesti kolhiintumiselta, kastumiselta 
yms. vaurioitumiselta. Erityistä huomiota on kiinnitettävä sääsuojaukseen rakennustarvikkeiden 
väliaikaisvarastoinnissa piha-alueella. 

3.1.1 Kalusteiden ja irtaimiston siirrot  

Tilojen käyttäjä poistaa korjattavista tiloista kaiken irtaimiston ennen töiden aloittamista. Vaihto-
ehtoisesti irtaimisto siirretään tiloissa sellaisiin paikkoihin, etteivät ne häiritse töiden suorittamista 
tiloissa. 

Urakoitsija siirtää kaikki kiintokalusteet pois tiloista ja asentaa ne takaisin paikoilleen töiden val-
mistuttua. 

Kalusteiden ja irtaimiston väliaikaisesta varastoinnista rakennuksen sisätiloissa sovitaan töiden al-
kaessa. 
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3.1.2 Säilytettävien seinä- ja lattiapintojen suojaukset 

Kellarikerroksen tiloista korjataan vain osa ja osa jää ennalleen. Urakoitsija suojaa tarpeelliset lat-
tia- ja seinäpinnat huolellisesti ennen töiden aloittamista. 

3.1.3 Väliaikaiset suojaseinät  

Väliaikaiset suojaseinät rakennetaan ennen tilojen korjaustöiden aloittamista. Suojaseinien avulla 
estetään purku- ja korjaustöistä aiheutuvien epäpuhtauksien leviäminen niihin tiloihin, jotka säilyvät 
käytössä korjaustöiden ajan.  

3.1.4 Pölyävät työvaiheet 

Urakoitsijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota purkualueelta tulevan pölyn leviämisen estämi-
seen työalueelta pohjakerroksen muille alueille.   

Pölyävien työvaiheiden aikana työskentelyalueet tulee alipaineistaa. Alipaineistamisesta tehdään 
erillinen suunnitelma tiloittain. Suunnitelmassa esitetään käytettävien koneiden määrät ja sijainti 
sekä jäteilman poistoreitit. Alipaineistamisella estetään työssä syntyvän pölyn (hionta-, leikkaus-, 
piikkaus- ja sahaustyöt) leviäminen purkutyöalueen ulkopuolelle. 

Purku- ja rakennustöissä käytettävät sahat, jyrsimet, hiontalaiteet, yms. tulee olla kohdepoistoimu-
rilla varustettuja. 

3.2 Purkutyöt  

3.2.1 Yleistä 

Purkutöiden aikana ennalleen jäävät tilat ovat normaalissa käytössä. Määritellyt korjaustyöt poh-
jakerroksen eri alueilla vaiheistetaan kahteen osaan. Vaiheistuksella pyritään minimoimaan kor-
jaustyöstä aiheutuvat haitat tilojen käyttäjälle. 

Korjaustöiden vaiheistuksesta, purkutöistä aiheutuvista häiriöistä ja rajoituksista neuvotellaan / 
sovitaan tilojen käyttäjien kanssa ennen töiden aloitusta.  

Kaikki vanhojen rakenteiden ja rakennusosien purkutyöt toteutetaan kuten haitta-aineiden purku-
työt. Purkutöissä noudatetaan viranomaismääräyksiä. Tämä siksi, että rakenteissa tai rakennus-
osissa saattaa esiintyä piileviä ympäristölle tai terveydelle haitallisia aineita.  

3.2.2 Lattioiden purkutyöt 

Avattavat maanvaraiset lattiat: 

Alapohjarakennetta uusitaan pohjakerroksen pohjapiirustukseen merkityiltä alueilta (liite).  

Nykyisen alapohjalaatan reunat sahataan vesijäähdytteisellä timanttisahalla. Sahauksessa synty-
nyt betoniliete imuroidaan sitä mukaa pois, kuin sitä sahauksen aikana syntyy. Ennen sahaustyötä 
tulee urakoitsijan huolehtia siitä, ettei sahauslietteen valuma-alueella ole materiaaleja, jotka voi-
vat pilaantua tms. betonilietteestä. Sahatut lohkot viedään jätelavalle välittömästi sahaustyön jäl-
keen, työmaalla varastointia ei sallita. Ulosvientireitillä tulee varoa ympäröiviä seinäpintoja, latti-
oita, ovia ja ovien karmeja. Reitin varrella ne pinnat, jotka ovat vaarassa rikkoutua, tulee suojata 
huolellisesti.  
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Vanhojen lattiapinnoitteiden poisto maanvaraisista lattioista: 

Vanhat lattiapinnoitteet, niiden ylösnostot ja jalkalistat poistetaan kokonaisuudessaan jäljempänä 
tässä työselostuksessa kerrotuista huonetiloista tai niiden osista. Nykyisenä lattiapinnoitteena 
huonetiloissa on osin muovimatto, osin linoleumimatto.  

Pinnoitteet, niiden kiinnitysaineet ja tasoitteet puretaan huolellisesti pois ennen uusien raken-
nusmateriaalien asennusta. 

3.2.3 Seinäpintojen purkutyöt 

Muovimattojen ylösnostot (tilat 019, 020 ja 021):  

Seinärakenteista poistetaan kaikki muovimatto-, maali- ja tasoitekerrokset puhtaaseen betonipin-
taan. Nykyiseen seinän pintamateriaaliin (lasikuitutapetti/maali) tehdään selkeä suora raja noin 
20 cm lattiapinnasta, tästä ylöspäin pintamateriaalit suojataan huolellisesti, etteivät ne pääse va-
hingoittumaan korjaustöiden aikana. 

3.2.4 Lattia- ja seinäpintojen tarkastus ennen pinnoitustöitä 

Purkutöiden jälkeen lattia- ja seinäpinnat puhdistetaan ja tarkastetaan kosteusmittaamalla, että 
betoni on riittävän kuivaa päällystämiseen (RH alle materiaalivalmistajien antamia viitearvoja). 
Mittauksessa löytyneet ohjearvot ylittäneet rakenteet kuivatetaan. Kuivaustyö tulee suorittaa 
omakustannusperiaatteella, yleiskulu näissä 12 %. 

3.2.5 Lattioiden uudelleen valaminen 

Avattavat maanvaraisten lattioiden osuudet: 

Olemassa oleva sora-/sepelikerros tasataan. Avatulle alueelle asennetaan uusi lämmöneriste 
esim. Thermisol EPS 100 lattia (eristepaksuus 100 mm ja eristeiden sijainti kuten vanhassa raken-
teessa). Eristeen päälle asennetaan suodatinkangas laakerikerrokseksi. Anturan ja uuden betoni-
lattiavalun väliin asennetaan kumibitumikermi detaljin DET 1 mukaisesti, kumibitumikermi noste-
taan seiniä vasten noin 80mm. Lisäksi seinien viereen asennetaan lattiavalun irrotuskaista, solu-
muovi, paksuus 10 mm. 

Sahattuihin reunoihin asennetaan tartuntateräkset 12 mm k 300 detaljin DET 1 mukaisesti. Tar-
tuntateräkset porataan n. 100 mm:n syvyyteen ympäröivään betonilaattaan.  

Uusi lattia raudoitetaan detaljin DET 1 mukaisesti. Avatut lattiarakenteet betonoidaan kutistumat-
tomalla ja nopeasti kovettuvalla betonilla esim. webervetonit 6000 pikamassa. 

 

4 POHJAKERROKSEN TILOJEN KORJAUSTYÖT 

4.1 Huonetilat 009, 010 ja 011 

4.1.1 Lattiat 

− Nykyiset jalkalistat JL70 poistetaan varovasti seinärakenteita rikkomatta. Jalkalistat liimattu 
kiinni seinärakenteisiin ja niitä purettaessa on varottava, ettei niiden yläpuolella olevia lasi-
kuitutapetoituja seiniä vaurioiteta. Tarvittaessa ennen purkua on lasikuitutapetti katkaista-
va jalkalistan päältä. 
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− Nykyiset lattiapäällysteet (linoleumi) ja -tasoitteet poistetaan noin 1 metrin leveydeltä poh-
japiirustukseen merkittyjen seinien kohdilta. 

− Nykyinen alapohjalaatta eristeineen poistetaan noin 60 cm leveydeltä pohjapiirustukseen 
merkittyjen seinien kohdilta (Kun linoleumimatto on poistettu tasoitteineen, voidaan kos-
teusmittauksin ja silmin havainnoimalla päättää uusittavan alapohjalaatan kokonaismää-
rä. Urakkaan tulee laskea uusittavaa seinävieruslaatan uusimista 30 metriä). 

− Uusittava alapohjarakenne tehdään tämän työselostuksen kohdan 3.2.5 mukaan 

− Betonilattiat (uusi valettu betonilattiakaista ja niiden viereiset osuudet, joista on lino-
leumimatto ja lattiatasoitteet poistettu) tasoitetaan nopeasti kovettuvalla ja päällystettä-
vällä lattiatasoitteella, esim. webervetonit 4400 pikatasoite. Tasoitus suoritetaan niin, että 
uusi linoleumi voidaan liittää saumattomasti vanhaa lattiapinnoitteeseen (linoleumi). 

− Tasoitettu lattia päällystetään linoleumimatolla, Forbo Oy Marmoleum Real, väri 3075, pak-
suus 2,5 mm 

− Uusi lattiapäällyste hitsataan saumattomasti kiinni vanhaan lattiapäällysteeseen 

− Uudet jalkalistat MDF-listoja. Kiinnitys Kiilto Masa liima- ja tiivistemassalla tai Kiilto Pre-
mium Voimaliimalla. 

4.1.2 Seinät 

− Seinien alaosista jalkalistan korkeuteen (noin 70 mm) saakka poistetaan kaikki liimatut jal-
kalistat, lasikuitutapetti-, maali- ja tasoitekerrokset puhtaaseen betoni- tai levypintaan. 
Muut seinäpinnat suojataan huolellisesti vaurioitumista vastaan 

− Puhdistetut seinäpinnat tasoitetaan noin 70 mm korkeuteen kuivan tilan tasoitteella, esim. 
weber 

− Tasoitetut seinäpinnat maalataan lattian sävyyn, esim. Remontti-Ässä, Tikkurila Oy, valmis-
tajan ohjeiden mukaisesti 

− Uudet jalkalistat JL 70, kiinnitys kontaktiliimalla valmistajan ohjeiden mukaisesti, väri enti-
sen mukaan 

TAI 

− Uudet jalkalistat MDF-listoja. Kiinnitys Kiilto Masa liima- ja tiivistemassalla tai Kiilto Pre-
mium Voimaliimalla. 

4.1.3 Katot 

− Ei toimenpiteitä.  

4.2 Huonetilat 019, 020 ja 021 

4.2.1 Lattiat 

− Nykyiset lattioiden pintamateriaalina olevat muovimatot ylösnostoineen, niiden liimaukset 
ja tasoitteet poistetaan kokonaisuudessaan 

− Puhdistetut betonilattiat tasoitetaan nopeasti kovettuvalla ja päällystettävällä lattiatasoit-
teella, esim. webervetonit 4400 pikatasoite 
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− Uusiksi lattiapinnoitteiksi tiloihin asennetaan mattalasitteinen porcellanato-laatta Cello As-
sen harmaa 45x45, K-Rauta Oy tai vastaava. Kiinnitys isojen klinkkerilaattojen kiinnitykseen 
tarkoitetulla kiinnityslaastilla, esim. weber flow fix lattialaasti 

− Laattalattioiden saumaus sementtipohjaisella saumalaastilla, esim. weber rapid grout sau-
malaasti, väri laatan värin mukaan 

− Lattioiden ja seinien rajakohtiin homesuojattu silikonisauma, esim. weber neutral silicone 
silikoni, väri laatan värin mukaan 

− Ovien kynnykset uusitaan tarvittaessa lisätyönä 

4.2.2 Seinät 

− Seinien alaosista n. 0,3 m korkeuteen saakka poistetaan kaikki mattojen ylösnostot, lasikui-
tutapetti-, maali- ja tasoitekerrokset puhtaaseen betoni- tai levypintaan. Muut seinäpinnat 
suojataan huolellisesti vaurioitumista vastaan 

− Puhdistetut seinäpinnat tasoitetaan n. 0,3 m korkeuteen kuivan tilan tasoitteella, esim. we-
ber 

− Tasoitetut seinäpinnat maalataan lattian sävyyn, esim. Remontti-Ässä, Tikkurila Oy, valmis-
tajan ohjeiden mukaisesti 

− Seinäpintoihin, n. 0,3 m korkeuteen asennetaan korjatun ja vanhan seinäpinnan rajakoh-
taan vakiovalkoinen peitelista mäntyä koko 12x42 mm 

4.2.3 Katot 

− Ei toimenpiteitä.  

5 TYÖNAIKAINEN SIIVOUS JA LOPPUSIIVOUS  

Siivous työmaa-alueella kuuluu koko rakentamisen ajan rakennusurakkaan. Siivous ao. tiloissa on 
suoritettava päivittäin. 

Urakkaan kuuluu kaikkien korjaustöiden alaisina olleiden tilojen loppusiivous yhteen kertaan töiden 
valmistumisen jälkeen. Loppusiivous käsittää myös korjattujen tilojen ikkunoiden sisäpuolisen pesun 
sekä kalusteiden puhdistamisen. Loppusiivouksessa pintamateriaalien puhdistus tehdään materiaa-
lien toimittajien ohjeiden mukaan. 

Mikäli tilaaja joutuu loppusiivouksen heikon tason vuoksi siivoamaan tilat uudelleen, laskutetaan 
nämä siivous kustannukset urakoitsijalta. 

 
Mikkelissä 7.12.2020 
Sitowise Oy  
 
 
 

 
 
Petri Anttonen, RI RAP   
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