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B.1 RAKENNUSHANKE 
Rivitalon, julkisivujen ulkomaalaus. 

 Rakennuskohde ja sen sijainti 

 Kohteen nimi: Rauman kaupunki, isännöintitoimisto / Kiviniemenkatu 12 (Vanha Rauma) 

 Rakennus on vanha puurakennus. 

 Rivitalossa 4 huoneistoa. 

 Kohteen kuvaus 

Urakka käsittää rakennuksen ulkomaalaustyöt pohjatöineen.  

B.2 Rakennuttaja / tilaaja 

 Rauman kaupunki 

 Isännöintitoimisto 

 Valtakatu 2 A, 26100 Rauma 

 Tekninen Isännöitsijä: Ismo Timonen 

  Puh.044 4036002 

  ismo.timonen@rauma.fi 

B.3 Suunnittelijat   

 Pääsuunnittelija / rakennesuunnittelija 

 Insinööritoimisto Harri Peltonen Ky 

 Karhusuontie 491B, 27820 Säkylä 

 Suunnittelija: Harri Peltonen  

Puh: 0440595654 

  info@instoharripeltonen.fi 

TUTUSTUMINEN RAKENNUSPAIKKAAN 

Rakennuttaja edellyttää että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ennen tarjouksen 

antamista 

1 RAKENNUSTYÖSSÄ NOUDATETTAVAT OHJEET 

1.1 Yleiset asiakirjat 

Rakennustyössä noudatetaan voimassa olevia rakennustöitä koskevia lakeja, asetuksia, 

määräyksiä, rakennusjärjestystä sekä paikallisten viranomaisten määräyksiä siinä laajuudessa 

kuin kohteen urakka edellyttää. 

Laatutaso määräytyy, Rakennustöiden yleisten laatuvaatimukset 2000 mukaisesti,  

Runko RYL 2010, Sisä RYL 2013 ja Maalaus RYL 2012. 

1.2 Hankekohtaiset asiakirjat 

Rakennustyössä noudatetaan urakkasopimukseen liittyviä asiapapereita sekä edellä 

mainittujen suunnittelijoiden ja muiden rakennuttajan nimeämien erikoisasian- 

tuntijoiden laatimia piirustuksia. 

Muut sopimusasiakirjat ja ohjeet: 

- Rakennustöiden yleiset sopimusehdot YSE 1998 
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1.3 Työmaan hallinto ja järjestelyt 

Urakkaan sisältyvät työmaan johtovelvollisuuksien lisäksi, työkohteen pienimuotoiset 

rakennustekniset työt saatettuina valmiiksi kaikkine töineen ja tarvikkeineen. 

 

Urakoitsija huolehtii eri aliurakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. 
 

Urakoitsija siivoaa päivittäin työalueet. 

1.4 Urakkamuoto ja laajuus 

Urakat suoritetaan kokonaishintaurakkana ilman indeksi- tai valuuttasidonnaisuutta. 
Urakka käsittää työselostuksen mukaiset työt. 

1.5 Työturvallisuus 

Urakoitsijan tulee huomioida, että talot ovat asumiskäytössä ja huomioida turvallisuustekijät. 
 

Tilaajalle tai rakennuttajalle ei siirry tämän asiakirjan tai muiden urakka-asiakirjojen kautta 

mitään työmaata koskevia velvoitteita. 

 

Urakoitsijan tulee huolehtia työntekijöiden ja asukkaiden turvallisuutta koskevia määräyksiä 

ja huolehtia, että asetuksen (Rak VNA 205/2009) mukaiset turvallisuus tekijät täyttyvät. 

 

Asukkaita tiedotetaan aina työvaiheen aloituksista riittävän ajoissa ennen työn alkua. 

 

1.6 Rakennusjätteet 

• rakennusjätteen poiskuljetus sisältyy urakkaan  

• rakennusjätteet lajitellaan määräysten mukaisesti, sekajätettä on vältettävä 

• ulkopuolinen loppusiivous sisältyy urakkaan 
 

1.7 CE- merkintä 

 

Työhön käytettävien rakennusosien ja tarvikkeiden on oltava CE- merkittyjä. 

Euroopan unionin rakennustuoteasetus 305/2011 (RT 20- 11125). 
 

1.8 Suojaus ja kosteuden hallinta 

 

Purkutyöstä ja purkujätteistä ei saa aiheutua ympäristölle pölyhaittaa. 

Urakoitsijan on suojattava rakennustyömaa asiamukaisella tavalla. 

Urakoitsijan tulee huolehtia, että kulkutiet rakennusalueella ovat turvalliset ja vapaat liikkua. 

 

Työmaasuunnittelussa on otettava huomioon materiaalien varastointialueet. 

Varastointipaikan pitää kestää varastoitavaksi tulevien rakennusmateriaalien kuormat ja 

sadevedet pitää johtaa hallitusti pois paikalta. 

Rakenteiden suojaaminen sisältää valmistuvan rakennuksen riskialttiiden ja kosteudesta 

vaurioituvien rakennusosien suojaamisen sekä varastoinninaikaisen materiaalin suojaamisen. 
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2 ULKOMAALAUS TYÖSELOSTUS 

 

2.1 Julkisivumaalaus 
 

Rivitalon julkisivujen seinäpintoihin tehdään perusteellinen ulkoseinämaalaus sekä vesikaton 

maalaustyöt. Myös taloon liittyvät aidat käsitellään uudestaan. 

Käsiteltäväksi tulevat pinnat tulee olla kuivat, puupintojen kosteus max.17 % ennen 

maalausta. Rakennuksen maalikerrokset poistetaan kokonaan puupinnoiksi. 

 

Seinäpintojen työn suoritus: 

 

1. Puretut seinälaudoitukset uusitaan vastaavan tyyppisellä lautatyypillä pohjamaalattuna 

2. Lahonneet rajalistat uusitaan vastaavan tyyppisellä listalla pohjamaalattuna 

3. Poista vanha irtoava kalvopinta kaavinraudalla 
4. Poista tiukassa oleva maali infrapunalämmittimellä ja käytä kaavinrautaa 

5. Poista pihka oksakohdista teräslastalla 

6. Poista hiontapöly pölyharjalla 

7. Uusi huonokuntoiset puuosat 

8. Poista hiontapöly pölyharjalla 

9. Pohjusta puupuhtaat pinnat 

10. Suojaa naulankannat ja muut ruostuvat metallipinnat Rostex ruosteenestomaalilla 

11. Pintamaalaus suoritetaan UULA- petrooliöljymaalilla, peittävällä kertamaalauksella 

 

Julkisivujen seinälaudoitukset: 8409 Minttu 
Ikkunoiden ja ovien peitelaudat: 1001 Pouta 

Räystäslaudoitus ”otsalaudat”: 1001 Pouta 

Räystäiden aluslaudoitus: 8409 Minttu 

 

Jokaisesta värimaalista tehdään värimallit ja hyväksytetään ne tilaajalla. 

 

Kattopintojen työn suoritus: 

 

1) Lahonneet räystäslaudat uusitaan, pinta maalataan UULA- petrooliöljymaalilla. 

2) Poista katolle kertyneet epäpuhtaudet 
3) Poista mahdollinen ruoste teräsharjalla tai hiomalla 

4) Suojaa ikkunat ja kasvit sekä muu tarpeellinen 

5) Huuhtele katto ja piiput vedellä ja anna kuivua 

6) Pohjamaalaa pinnat kertaalleen ruosteenestomaalilla Rostex Akva tai Rostex Super Akva 

7) Anna kuivua pohjamaalaus mieluummin seuraavaan päivään 

8) Pintamaalaus peltikattomaalilla Panssali Akvalla kertaalleen 

 

Kattopinnat, ovikatokset, piiput / läpiviennit, sekä kattovarusteet värisävy ”musta”. 

 
Portaat ja kaiteet työn suoritus: 

 

a. Portaiden ja tason päälipintoja ei käsitellä 

b. Portaiden paneelipinnat ja kaiteiden puupinnat kaavinraudalla puhtaaksi 

c. Portaiden paneelipinnat UULA- petrooliöljymaali, värisävy 8409 Minttu 

d. Kaiteet käsitellään UULA- petrooliöljymaalilla, värisävy 1001 Pouta 

e. Portaiden katoksen aluslaudoitukset ja puupilarit UULA- petrooliöljymaali värisävy 1001 

Pouta 
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Syöksytorvet ja talotikkaat työn suoritus: 

 

� Pese  teräspinnat Panssaripesulla 

� Kuivaa puhtaalla siivousliinalla 

� Poista mahdollinen ruoste teräsharjalla tai hiomalla 

� Poista hiontapöly pölyharjalla 

� Pohjamaalaa pinnat kertaalleen ruosteenestomaalilla Rostex Super Akva, värisävy RR22- 

RAL 7001. 

� Pintamaalaus Miranol tai Miranol metallack, värisävy RR22 – RAL 7001 

 

Aitapintojen työn suoritus: 

 

A. Poista vanha irtoava kalvopinta kaavinraudalla 
B. Poista hiontapöly pölyharjalla 

C. Pintamaalaus suoritetaan UULA- petrooliöljymaalilla 

 

Aitojen seinälaudoitukset: 8409 Minttu 

Listoitukset ja peitelaudat: 1001 Pouta 

 

• Kiviniemenkadun puoleinen aidan pätkä maalataan molemmin puolin. 

• Vänninvaheen puoleinen aita maalataan niin, että portti ja taloon ulottuva aita 
maalataan molemmin puolin. 

 

HUOMIOITAVAA: 

 

� Rakennuksen nimikyltit tai vastaavat, irrotetaan ja asennetaan takaisin, sisältyy 

urakkaan 

� Ulkovalaisimet säilytetään ja peitetään maalauksen ajaksi 

� Ulkosäleiköt ja ritilät irrotetaan ja asennetaan takaisin, sisältyy urakkaan 

� Ulko-ovia ei käsitellä, niiden suojaus sisältyy urakkaan 
� Kivisokkeli suojataan maalauksen ajaksi 

 

 
 

Säkylässä 9.2.2018 

 

Insinööritoimisto Harri Peltonen Ky 

  

Harri Peltonen RI (amk) 

Rakennuttajakonsultti 


