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RAKENNUSHANKE  
 
KOHDE JA SIJAINTI  

 Kiinteistö Oy Sampaankallio, tuomolantie 13 , 26820 RAUMA   

 

RAKENNUSKOHDE  
 
Rakennuskohde käsittää kahden kolmeportaisen kolmekerroksisen 
asuinrakennuksen ( talo 1  A-B-C raput ja talo 2 D-E-F raput)  
48 asunnon parvekkeiden pystylinjojen ja kaiteiden sisä- ja ulkopuoliset  
rappaus- ja maalauskorjaukset sekä asuntojen parvekkeiden ( 48 kpl)  
lattioiden lattiapinnoituksen uusimisen tarvittavine töineen.  
Lisäksi parvekelinjojen pystypielisaumat uusitaan. 
Edellä pääkohtaisesti luetellut työt suoritetaan siinä laajuudessa, kuin ne on 
jäljempänä tässä ja tarjouspyyntöasiakirjassa yksilöity.  
 

RAKENNUTTAJA  
 
Rauman kaupungin tekninen virasto / Kiinteistöjen isännöinti  
Valtakatu 2A, 26100 RAUMA  
Puh. 02-834 11  
Fax. 02-822 9307 www.rauma.fi  
 
Rakennuttaja:  
Tekninen isännöitsijä Ismo Timonen  
Puh. 02-834 3701  
Gsm. 044-403 6002 ismo.timonen@rauma.fi  
 
Rakennusvalvoja:  
nimetään myöhemmin  
 

SUUNNITTELIJAT  

 
Arkkitehtisuunnittelu:  
Ei ole erikseen. 

 

VIITATUT YLEISET ASIAKIRJAT  
 
Rakentamista koskevat lait ja asetukset sekä niihin rinnastettavat julkisoikeudelliset 
määräykset, joita noudatetaan siinä laajuudessa kuin kohde ja eri asiakirjat edellyttävät, 
sellaisina kuin ne ovat voimassa sopimusta allekirjoitettaessa, ellei lain säädöksistä muuta 
johdu.  

 

HANKEKOHTAISET ASIAKIRJAT  
 

 

 

 

- ja erityisselosteissa mainitut RYL ja RT -kortiston kohdat tai muut     

    julkaisut joihin niissä viitataan.  

 

stukset  

mailto:ismo.timonen@rauma.fi
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valmistajien toimittamat piirustukset, selitykset ja ohjeet  

 
 

YLEISET OHJEET JA LAATUVAATIMUKSET  
 
PIIRUSTUKSET JA SELOSTUKSET  
 

Urakoitsijan tulee urakkasopimuksen puitteissa noudattaa asiantuntijoiden, tarvikkeiden 
valmistajien ja toimittajien sekä erityistöiden suorittajien laatimia piirustuksia ja selvityksiä.  
 
Muutokset asiakirjoissa esiteltyihin työtapoihin, selvityksiin ja ohjeisiin saa tehdä ainoastaan 
rakennuttajan luvalla.  
 
Asiakirjojen vertailuvelvollisuus on urakoitsijalla. Kaikista ristiriitaisuuksista tulee urakoitsijan 
ilmoittaa rakennuttajalle ja valvojalle.  
 
Asiakirjan esittämään työnsuoritukseen tai sen edellyttämään hankintaan ei saa ryhtyä ennen 
kuin rakennuttaja on kirjallisesti hyväksynyt kustannusmuutoksen.  
 
Sen lisäksi mitä YSE määrää sopimusasiakirjojen keskinäisestä pätevyysjärjestyksestä, tulee 
asiakirjoja tulkittaessa ottaa huomioon seuraavaa: 

 
Mahdolliset risti riitaisuudet on pyrittävä selvittämään hyvissä ajoin etteivät ne aiheuta 
välillisiäkään haittoja tai kustannuksia.  
 

YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET  
 

Kaikki sopimusasiakirjoissa mainitut aineet, tarvikkeet, työt ja velvoitteet kuuluvat urakkaan, 
ellei niistä nimenomaan ole muuta määrätty. Myös sellaiset aineet, tarvikkeet, työt ja 
velvoitteet, joita asiakirjoissa ei ole mainittu, mutta jotka yleisen tavan mukaan ovat 
tarpeellisia vaadittavan lopputuloksen saavuttamiseksi, kuuluvat urakkaan.  
 
Kaikkien rakennusosien kohdalla on ennen työn aloittamista varmistauduttava siitä, että kaikki 
työnsuoritukseen vaikuttavat olosuhteet ovat sellaiset, että työ voidaan tehdä asiakirjojen ja 
annettujen ohjeiden mukaisesti.  
 
Urakoitsija vastaa kaikista rakennustöiden aiheuttamista vaurioista myös urakka-alueen 
ulkopuolella ja on velvollinen järjestämään kustannuksellaan ennakko- ja jälkikatselmukset.  

 

TYÖN SUORITUS  
 
Alkukesän 2018 aikana..  
 
Jos asiakirjoista puuttuu työsuorituksen määrittely jonkin osasuorituksen kohdalta, 
noudatetaan työssä rakentamisessa yleensä vastaavissa yhteyksissä käytettyä työtapaa tai 
suoritusta.  
 

RAKENNUSTARVIKKEET  
 

Työhön käytettävien rakennusaineiden ja -tarvikkeiden on oltava asiakirjojen mukaisia.  
 

Selostuksissa kauppa- ja valmistajanimikkeillä yksilöidyt tarvikkeet saa vaihtaa muihin 
vastaaviin tuotteisiin rakennuttajan luvalla. Vastaavuuden osoitusvelvollisuus kuuluu 
urakoitsijalle. Hyväksyminen ei siirrä asiakirjoissa urakoitsijalle määrättyä vastuuta 
rakennuttajalle.  
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TARVIKKEIDEN LAATUVAATIMUKSET  
 

Käytettävissä tarvikkeissa, niiden pakkauksissa tai toimitusasiakirjoissa on oltava merkintä, 
jonka perusteella tarvikkeiden laatu on todettavissa, tai nämä tiedot on ilmoitettava muulla 
tavalla.  
Mikäli tarvikkeiden muutos aiheuttaa suunnittelun lisäkustannuksia, korvaa 
muutosehdotuksen tehnyt urakoitsija ne suunnittelijoiden esittämien laskujen mukaisesti.  
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JULKISIVUT  
 
Parvekkeet 
 
 Nykyinen tilanne 

 
 Parvekkeet ovat pielielementtien varaan tukeutuvia betonielementtiparvekkeita  

betonikaitein.  
Parvekkeet ovat pinnoitekorjattuja ja maalattuja vuonna 1996 ja ovat siinä kunnossa. 

 Parvekkeen kaiteet ovat betonielementtejä ja maalauskäsiteltyjä. 
  

Lattiapinnoitteena on maali ja pintoja ei ole tasoitettu ennen maalausta ja pinnat ovat siksi 
huokoisia. 
Ulkopuolella parvekkeiden pieliseinissä ja kaiteissa on näkyvissä joitakin ruostuneita 
raudoitteita sekä halkeamia. 
 
Parvekkeiden katot, seinät, alapohja ovat käsitelty Kenitex Eh ja ovat pääosin hyvässä 
kunnossa. Värisävynä 831 
Parvekkeiden lattiat on käsitelty Epirex 300+50+teknodur+karhennus. Värisävy Epirex 113 

 
 

Korjaukset 
Parvekkeiden korjaukset sisältää 
- parvekelinjojen elementtien sekä kaiteiden sisä- ja ulkopuoliset korjaukset 

sekä pintakäsittelyn. Pystypielisaumojen uusimisen. 
- parvekelattian pinnoituksen 
 
 
Kaikki parvekkeiden pystypielin elastiset vaakasaumat ajetaan auki ja uusitaan 
ohjeen 1 mukaan.  
 
 
Maalattavilta ja korjattavilta pinnoilta poistetaan heikosti kiinni oleva  

 ruiskupinnoite ja maali painevesipesulla. Lisäksi rapautunut 
 halkeileva, kopiseva tai muuten vaurioitunut betoni poistetaan 
 mekaanisesta piikkaamalla. Rakenteiden pinnassa havaittavissa 
 teräskorroosiovauriokohdissa teräkset piikataan esille. Paljastettavan 
 raudoituksen ympäriltä poistetaan betonia niin paljon että raudoituksen 
 korroosionestokäsittely ja kolon täyttäminen voidaan tehdä hyvin. 
 Raudoituksien käsittely, paikkauskorjaukset, pinnoitukset sekä   

maalaukset tehdään liitteenä olevan ohjeen 2 mukaan. 
 
 
Parvekkeiden ( 48 kpl)  lattiapintojen nykyinen maalipinta poistetaan, mahdolliset vauriot 
korjataan sekä lattiat pinnoitetaan uudestaan.. Muuten sisäpuoliset seinä ja kattopinnat 
korjataan ed. kohdan mukaan.  
Noudatetaan liitteen ohjetta 2. 
 
 
 
 
 

Raumalla 15.1.2018  
 
 
Ismo Timonen 
 

 



 6 

OHJE 1  
 
ELASTISTEN SAUMOJEN UUSIMINEN 
 
Työssä noudatetaan RT 82-10980 ohjekortin työtapoja 
 
Vanhan sauman poisto ja pintojen puhdistus 
 

Vanha saumamassa poistetaan huolellisesti niin että vanhaa massaa ei jää 
rakenteeseen. Kaikkien saumojen tartuntapinnat puhdistetaan koneellisesti hiomalla 
kulmahiomakonetta tms. käyttäen. Pintojen on oltava työn jälkeen puhtaat, pölyttömät 
ja kuivat. 

 
Saumojen betonipaikkaustyöt ja kapeat saumat  
 

Jos betonirakenteiden pielet vaurioituvat vanhan sauman poiston tai tartuntapintojen 
puhdistuksen yhteydessä korjataan ne ennen uusintasaumausta. 
Liian kapeiden saumojen kohdalla saumaa levennetään leikkaamalla ennen 
uusintasaumausta. 

 
Saumaus  

Saumaan asennetaan pyöreä umpisoluinen polyeteeni-pohjanauha, alusnauha tulee 
sijoittaa saumaan suorana ( ei kiertyneenä). Nauhan on oltava aina vähän isompi 
kuin sauma. Nauha asennetaan oikeaan syvyyteen ja saumamassan tartunnan 
varmistamiseksi tartuntapinnoissa käytetään aina tartunta-ainesivelyä. Tartunta-
aineen on oltava saman materiaalitoimittajan kuin saumausmassa.  
Tartunta-aine levitetään pinnalle pohjanauhan asennuksen jälkeen pensselillä siten 
ettei ainetta pääse julkisivupinnoille. Varsinainen saumaus tehdään kun tartunta-aine 
on kuivunut  riittävästi. 

 Saumausmateriaalina käytetään yksikomponenttista polyuretaanipohjaista massaa. 
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OHJE 2 
  
PARVEKESEINIEN JA PARVEKKEIDEN KORJAUS 
 
Rapautuneen betonin poisto, vauriokohtien piikkaus ja käsittely 
 
 Korjauksissa huomioidaan BY 32 betonirakenteiden säilyvyysohjeet ja  
 BY 41 betonirakenteiden korjausohjeet. 
 Korjaustyössä käytettäviä materiaali ja maalivaihtoehtoja on esitetty liitteenä olevassa  
 taulukossa A. 
 
 Parvekelaatoista ja betonipintaisista pieliseinistä/julkisivulementeistä poistetaan 

rapautunut, halkeileva, kopiseva tai muuten vaurioitunut betoni märkähiekka tai 
vesipesulla ja mekaanisesti piikkaamalla. 

 
 Parvekkeiden lattiapinnoite poistetaan mekaanisesti hiomalla. 
 
Betoniraudoituksen paljastus ja puhdistus 
 
 Vaurioituneiden raudoituksien paljastus tehdään piikkaamalla ja paljastetut teräkset 
 puhdistetaan ST 2 puhtausasteeseen teräsharjauksella. 

Paljastettavan raudoituksen ympäriltä poistetaan betonia niin paljon että raudoituksen 
korroosionestokäsittely ja kolon täyttäminen voidaan tehdä luotettavasti.  

 
Alustan esikastelu 
 

Laasti/betonikorjausta edeltävänä päivänä korjattava betonipinta kastellaan. 
Lämpimissä ja kuivissa olosuhteissa pinta kostutetaan vielä kevyesti sumuttamalla 
ennen korjauksen aloitusta, betonipinnassa ei kuitenkaan saa olla vapaata vettä. 

 
Paikkauskorjaukset 
 

Paikattaviin kohtiin levitetään tartuntalaasti. Laasti harjataan voimakkaasti  
esikasteltuun alustaan siten, että kaikki pienet kolot ja onkalot täyttyvät. Ensimmäinen 
täyttökerros tehdään tartuntalaastin päälle sen riittävästi jäykistyttyä, mutta ennen 
kuin laasti on ehtinyt kuivahtaa pinnasta, märkää märälle –menetelmällä. Paikattavat 
kohdat tehdään ympäröivän pinnan tasoon siten, että paikkauskohdat eivät erotu.  
 
Paikkaukset tehdään valitun materiaalitoimittajan ohjeita noudattaen, ja 
kerrospaksuuden eivät saa poiketa ohjeista. Tarvittaessa täyttö on tehtävä 
useampana kerroksena. Paikkaus ja laastipintoja ei saa päästää kuivumaan liian 
nopeasti. 

 
Karkeiden pintojen tasaus ja ylitasoitus 
 

Tämän kohdan mukaan käsitellään sellaiset betonipinnat, joista alustan 
puhdistuksessa on tullut muuta pintaa selvästi epätasaisempia tai pinnasta on 
irronnut piikkauksen tai märkähiekkapuhalluksen ja pakkasrapautumisen 
seurauksena laajemmalta alalta t > 5 mm betonia. 

 
 Tasauslaasti ruiskutetaan ja työstetään laastalla voimakkaasti  

painaen alustaan siten, että kaikki pienet kolot ja onkalot täyttyvät 
 
Ylitasoitus tehdään kaikkiin hiekkapuhallettuihin sekä ylitasoitettuihin pintoihin. 

 Ennen tasoitusta pyöristetään rakenteiden terävät kulmat hiomalla. 
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Tasoituslaasti levitetään aikaisintaan täyttöä seuraavana päivänä, jolloin 
täyttökerrokseen mahdollisesti syntyneet kutistumat saadaan myös täytettyä. 
 
Tasoituslaasti levitetään kahtena kerroksena, ensimmäinen kerros levitetään pintaan 
ruiskulla tai lastalla ja työstetään voimakkaasti alustaan painaen.  
Pinnan kovetuttua poistetaan lastan aiheuttamat piirrot yms. kevyesti hiomalla. 
Toinen laastikerros ruiskutetaan valittuun pintastruktuuriin, ruiskusumupinta. 
 
Tasoituksen pintastruktuurin on vastattava ympäröiviä pintoja. 
 

 Laastipintojen jälkihoito tehdään siitä annetun ohjeen mukaan. 
 
 
Betonipintojen suojapinnoitus ja pintakäsittely 
 
 Korjatut ja puhdistetut betonipintaiset pieliseinät, julkisivu- ja parvekekaide-elementit 
 pintakäsitellään vesihöyryä läpäisevällä ei silloittavalla akrylaattidispersioperustaisella 
 suojapinnoitteella. 
  

Pintakäsittely tehdään kahteen kertaan pohjustus + pintamaalaus, noudattaen 
tuotteiden valmistajan ohjeita. 

 
Parvekelaattojen lattiapintojen pinnoitus 
 
 Parvekelattiat käsitellään kaksikomponettisella polyuretaanipinnoitteella. 
 

Alustan tulee olla ylitasoitettu, puhdas ja pölytön eikä siinä saa olla tartuntaa 
heikentäviä aineita. Pinnassa ei saa näkyä työstöjälkiä sekä kallistukset on 
tarkistettu. 
 
Pinnoitustyö tehdään seuraavasti; 
- pohjustuskäsitettely (primerointi) tehdään laskevaan lämpötilaan kuplimisen 

estämiseksi. 
- vedeneristyspinnoitteen levitys pystypinnoilla kahteen kertaan 
- pystypinnat käsitellään ennen lattiapinnoitusta 
- tarvittaessa pinnoitteen piikkitelaus 
- tuoreeseen pintamaaliin siroitellaan tasainen mosaiikkihiutalointi. Hiutaleiden 

väri,koko ja määrä sovitaan ennen käsittelyä. 
- vedenerityksen väri sovitaan samoin ennen käsittelyä. 
 
Kaikissa kuivumisajoissa on noudatettava materiaalitoimittajan ohjeita. 
 
Valmiille vedeneristykselle asetetaan mm. seuraavia laatuvaatimuksia; 
- paksuuden on oltava vähintään 1, 5 mm ja ylösnostoissa vähintään 0,5 mm. 
- pinnoissa ei saa esiintyä kuplia, kraatereita tai muita selkeitä virheitä. 

 
 
 


