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ALKUSANAT 

Näiden ohjeiden laatiminen on toteutettu tielaitoksen RAKE- projektin osaprojektina. 

RAKE-projektin päällikkönä on toiminut Mauno Forss tiehallituksesta. Ohjeet on laadittu 

tiehallituksen ja tiepiirien rakennuttamia talonrakennuskohteita varten. 

Ohjeet on tarkoitettu ennenkaikkea talonrakennustyömaiden valvojille, vastaaville työn- 

johtajille ja työnjohtajille. Ohjeet sopivat myös rakennuttajien ja suunnittelijoiden käyt-
töön sekä suunnittelu- että toteuttamisvaiheessa. Ohjeet voitaisiin liittää myöskin urakka-
sopimusasiakirjoihin. 

Näihin valvontaohjeisiin liittyvät erilliset LVI-töiden ja sähkötöiden valvontaohjeet. 

Työtä ohjanneeseen ohjausryhmään ovat kuuluneet DI Pekka Korhonen tiehallitus, 

rak.arkk. Arvo Sorsa tiehallitus, tark. Jorma Lahtinen tiehallitus, LVI-tekn. Jouko 

Hömppi tiehallitus, sähkötekn. 011i Mäntynen tiehallitus, tieins. Aulis Rintatalo Vaasan 

tiepiiri, rkm John Lasen Vaasan tiepiiri, Ins. Risto Huvila Keski-Suomen tiepiiri ja ins. 

Tapio Sarkola Hämeen tiepiiri. 

Nämä valvontaohjeet on laatinut Insinööritoimisto Juola ja Rantakokko Ky / ins. Tauno 

Siltala. LYI-töiden valvontaohjeet on laatinut Insinööritoimisto Seppo Vanhanen Oy! 
Seppo Vanhanen (k. 2.2.1990) ja DI Seppo Kettunen. Sähkötöiden valvontaohjeet on laa-

tinut Insinööritoimisto Sähkölux Oy / ins. Jukka Härkönen. 

Ohjausryhmä kiittää kaikkia ohjeiden laadinnassa mukana olleita ja toivoo korjaus- ja 

täydennnysehdotuksia seuraavan tämäntyyppisen julkaisun laadintaa varten, jotta se palve-

lisi mandollisimman hyvin tulevaisuuden tarpeita talonrakennustöiden valvonnassa. Ehdo-

tukset pyydetään ilmoittamaan tiehallitukseen tarkastaja Jorma Lah tiselle, Tiehalli tus/Tt/ 

taloryhmä, puh. 90-154 2960. 
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1. 	YLEISTÄ 

1.1 	Johdanto 

Laatujärjestelmien merkityksen korostuminen vaikuttaa myös työmaavalvontaan. Laatua 
ohjataan suunnittelulla ja toteutetaan rakentamalla. Laadunvalvonta kohdistuu laadun oh-
jaukseen, laadun toteutukseen ja laadun varmistukseen. Rakennuttajan valvonnalla, josta 
työmaavalvonta on osa, varmistetaan, että ohjaava ja toteuttava laadunvalvontajärjestelmä 
toimivat ja kaikki osasuoritukset täyttävät asetetut vaatimukset /1/. 

Työnjohdon ja valvonnan tehtävänä on huolehtia rakentamisen sujumisesta. Sen onnistu- 	1 
miseen vaikuttaa oleellisesti rakennuttajan työmaavalvonnan ja urakoitsijan työnjohdon 
välinen yhteistyö. Rakennuksen laadun tekeminen on tehokkainta silloin, kun työn johta- 
minen, itse työnteko ja sen valvonta ovat yhteistyössä virheiden ehkäisemiseksi. Paikallis- 	1 
valvoja on rakennuttajan edunvalvojana rakennuskohteessa. Rakennuttajaorganisaatio oh- 
jaa ja johtaa työmaavalvontaa. Tarvittaessa laaditaan valvontasuunnitelma. 

Tämä ohje esittää rakennuttajan työmaavalvonnalle asettamat tehtävät, eikä sillä muuteta 
rakennuttajan ja urakoitsijan välisiä sopimussuhteita. Valvojan on tunnettava rakennus- 
urakan yleiset sopimusehdot YSE 1983 /2/. Jäljempänä on viitattu eräisiin valvonnan 

kannalta tärkeisiin YSE:n kohtiin, jotka on erityisesti muistettava. 

1.2 	Valvonnan tavoitteet 

Rakennuttajan toimesta suoritettavalla rakennustyön valvonnalla halutaan varmistaa tuo-

tantolaatua siten, että urakkasuorituksen lopputuloksena syntyy haluttu, sopimuksen mu-
kainen tuote ja rakennustyö suoritetaan hyvää rakennustapaa sekä viranomaismääräyksiä, 

lakeja ja normeja noudattaen. 

1 
Rakennuttajan toimesta tapahtuva valvonta ei vähennä urakoitsijan vastuuta ja velvoitteita. 
Urakoitsijoiden suoritettaviksi määrätyt laadunvalvontatoimenpiteet sisältyvät velvoitteina 

urakka-asiakirjoihin. Valvonnan tehtävänä on varmistaa urakoitsijoiden laadunvalvonta-

järjestelmien toimiminen. 

Valvontatehtävissä voidaan erottaa työn yleinen laadunvalvonta, urakoitsijoiden laadunval-
vontajärjestelmän toimivuuden varmistaminen, materiaalien ja työn sopimuksenmukaisuu-
den valvonta, rakennuttajan edunvalvonta sekä rakennuttajan myötävaikutusvelvollisuu-

desta ja suoritusvelvollisuuksista huolehtiminen. 1 
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Jos urakoitsija osoittaa, että hänellä on esimerkiksi ISO 9000-laatujärjestelmä auditoituna, 

valvontaa voidaan oleellisesti vähentää. Tällaisessa tapauksessa urakoitsijan tulee ennen 
rakennustyön aloitusta, mielellään ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta, pyytää laatu- 

järjestelmän auditointia rakennuttajalta. 

1.3 	Rakennustöiden valvoja 

1.3.1 	PÄTEVYYS, JÄÄVIYS 
YSE 47 § 

Pätevyys 

- valvojalla on oltava tehtävän edellyttämä ammattipätevyys 
- erityisvalvonnan osalta noudatetaan tehtävälle asetettavia vaatimuksia soveltaen tarvitta-

essa rakennusvalvojan patevyysvaatimuksia 
- mikäli urakoitsija voi osoittaa, että valvoja on siinä määrin epäpätevä tai sopimaton, et-

tä urakkasuorituksen toteuttaminen siitä kärsii, tulee hänen ilmoittaa tästä kirjallisesti 
rakennuttajalle. Ellei asiaan tule korjausta, urakoitsijalla on oikeus vaatia rakennutta-
jaa korvaamaan valvoja toisella henkilöllä. 

Jäävlys 
- valvoja ei saa olla riippuvuussuhteessa rakennustyön urakoitsijaan 
- valvojana ei ilman urakoitsijan suostumusta saa olla samalla alalla urakoitsijana toi-

miva tai tämän palveluksessa oleva henkilö 

1.3.2 	VALVONTAOIKEUS JA VASTUU 

YSE 42 §, 47 

- rakennuttaja ilmoittaa kirjallisesti urakoitsijalle rakennuttajan edustajan samoin kuin 

valvojan tai valvojat sekä heidän valtuutensa 

- urakoitsija voi kääntyä rakennussuoritusta koskevissa asioissa rakennuttajan nimetyn 

edustajan puoleen yhtä pätevästi, kuin jos asiassa olisi käännytty suoraan rakennuttajan 

puoleen 
- valvojalla ei asemansa puolesta ole oikeutta määrätä tai sopia muutoksia urakkasuori-

tukseen 
- valvojalla on valtuuksiensa mukaisessa laajuudessa oikeus toimeksiannon aikana antaa 

sopimusasiakirjojen perusteella ja niiden selventämiseksi määräyksiä ja ohjeita, joita 

urakoitsijan tulee noudattaa 
- valvoja vastaa antamistaan määräyksistä ja ohjeista rakennuttajalle 
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Edelläolevat kohdat valvojan valtaoikeuksista ja vastuusta koskevat sellaista rakentamista, 
jolloin rakennushanke toteutetaan urakkatyönä. Jos rakennushanke toteutetaan piirin oma-
na työnä, valvoja voi ottaa vapaammin ja laajemmin kantaa rakentamiseen liittyviin kysy-
myksiin yhteistyössä rakennuttajan kanssa. 

1.3.3 	VALVONTATYÖN SUORITUSTAPA 

YSE 4O-43, 47-48 

- valvojan on ennakkoon hyvin perehdyttävä urakka-asiakirjoihin, jotta hänellä on selvä 
käsitys halutusta työn lopputuloksesta 

- valvoja ilmoittaa havainnoistaan ajoissa urakoitsijalle virheiden minimoimiseksi ja en-
nalta ehkäisemiseksi 

- valvoja antaa valtuuksiensa puitteissa urakoitsijalle ohjeita sopimusasiakirjojen selven-
tämiseksi ja niiden perusteella työn suoritukseen liittyviä ohjeita 

- neuvot ja välittömästi toteutettavat ohjeet valvoja voi antaa suullisesti. Dokumentoita-
vat ja merkittävät huomautukset annetaan kirjallisesti esim. merkinnällä rakentajan 
työmaapäiväkirjaan tai kirjaamalla omaan päiväkirjaan ja ottamalla siihen rakentajan 
kuittauksen 

- työtä koskevat huomautukset valvoja antaa urakoitsijan työnjohdolle. Valvoja ei johda 
työtä urakoitsijan puolesta 

- virheellisen työn estämiseksi valvojan on viivytyksettä käytettävä rakentamissopimuksen 

ja valvontaohjeiden mukaisia valtuuksiaan ja niistä johtuvaa harkintavaltaa 
- valvoja pitää rakennuttajan jatkuvasti tietoisena työmaan edistymisestä ja merkitykselli-

sistä tapahtumista. Valvoja kirjaa päivittäin antamansa ohjeet, luvat tai määräykset ja 
muut rakentamiseen liittyvät merkittävät seikat 

- valvojalla on oikeus milloin tahansa käydä rakennustyömaalla ja kohteissa, joissa urak-

kasuoritukseen kuuluvia töitä tehdään 

- urakoitsija kustantaa sellaiset rakennusaineiden, rakennustarvikkeiden ja rakennusosien 

sekä työn laadun toteamiseksi tarpeelliset kokeet, jotka on erikseen sopimusasiakirjois-
sa mainittu, tai jotka rakentamista koskevien säännösten ja normien mukaan säännölli-

sesti on otettava tai katsottava tavan mukaisiksi 

- rakennuttajalla on oikeus vaatia suoritettavaksi muitakin, kuin edellisessä kohdassa mai-
nittuja kokeita. Näistä kokeista aiheutuvista kustannuksista vastaa urakoitsija, jos työn 
tulos ei ole ollut sopimuksen mukainen, muussa tapauksessa rakennuttaja 

Valvontakäsittei tä 

- seuranta on havainnointia, mittausta ja kokeiden tekoa 

- dokumentointi on arkistointia, päiväkirjan pitoa, pöytäkirjojen ja muistioiden tekoa se-
kä valokuvausta ja muuta tallennusta 



1.4 	Valvojan tehtävät 

1.4.1 	AJALLINEN VALVONTA 
YSE l9, 2l-28, 62 

Ajallisen valvonnan tehtävänä on varmistua, että rakentaminen edistyy ja valmistuu sovi-
tussa ajassa. 

Valvojan tulee varmistaa, että urakoitsija hakee vastaavan työnjohtajan luvan riittävän 
ajoissa ennen rakennustöiden aloitusta. 

Ajalliseen valvontaan kuuluu: 

- työaikataulun, piirustusaikataulun sekä tarvittavien muiden sopimuksen mukaisten ura-
koitsijan laatimien aikataulujen saannin seuranta ja tarkastus 

- tarvittavien reikäpiirustusten kierron seuranta yhdessä rakennesuunnittelijan kanssa 

- työmaatilanteen vertaaminen hyväksyttyyn aikatauluun kaikkien urakoitsijoiden töiden 
osalta ja niiden vaikutusten arviointi 

- aikataulusta poikkeamien ilmoittaminen rakennuttajalle 

- urakoitsijan hankintojen toimitusaikojen vertaaminen urakoitsijan ilmoittamiin ajan- 
kohtiin ja työn edistymiseen 

- mandollisten rakennuttajan hankintojen ajallinen sovittaminen kokonaisuuteen ja toimi-
tusaikojen varmistaminen 

- osatarkastusten, toimintakokeiden, koekäyttöjen ja mandollisten välitavoitteiden aika-
taulun noudattamisen seuranta 

- viranomaistarkastusten ja katselmusten pitämisen seuranta 

- rakennuksen vastaanottoon ja käytön opastukseen liittyvien toimenpiteiden käynnistä-
minen ja ajallaan suorittamisen seuranta 

- LVI-ja sähkölaitteiden toimintakokeiden ajallaan suorittamisen seuranta 

- jos on mandollista, ennakoivan vastaanottotarkastuksen pitäminen urakoitsijoiden kans-
sa vähintään kaksi viikkoa ennen vastaanottotarkastusta. Tällä menettelyllä varmistetaan 
se, että rakennus on mandollisimman valmis vastaanottotarkastuksessa. 

1.4.2 	TEKNINEN VALVONTA JA LAADUNVALVONTA 

Teknisen ja laadunvalvonnan tarkoituksena on varmistua, että rakentaminen suoritetaan 
teknisesti oikein ja tarkoitettu kunnollinen lopputulos saavutetaan. 

Tekniseen valvontaan kuuluu: 

- rakennustyön tarvittavien lupien kunnossa olemisen varmistaminen ja osallistuminen ra- 
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kennuttajalle kuuluvien lupien hankintaan 

- rakennuttajalta tulevien piirustusten ja muiden suunnitelmien kirjaus, jakelu työmaalle 

ja tarvittavien kuittausten ottaminen 

- urakoitsijan ja toimittajien tekemien piirustusten vastaanotto, alustava tarkastus ja toi-

mitus rakennuttajalle 

- huolehtiminen siitä, että työmaalla on käytettävissä voimassa olevat piirustukset ja 

suunnitelmat ja seuranta ettei vanhoja suunnitelmia käytetä 

- osaltaan eri asiantuntijoiden suunnitelmien ja piirustusten tarkastaminen ja vertaami-

nen ristiriitaisuuksien poistamiseksi ja mandollisuuksien mukaan siten, että ne täyttävät 

viranomaisten, lakien ja muiden vastaavien säännösten vaatimukset ennen niiden luo-

vuttamista urakoitsijalle 

- piirustustilanteen seuranta ja harkinta yhdessä urakoitsijan kanssa, mitä detaljisuunni-

telmia työn suorittamiseksi olisi laadittava 

- tavaran toimittajien ja valmistajien asennusohjeiden noudattamisen ja tallentamisen 

seuranta 

- seuranta, neuvottelut ja sopiminen työnjohdon kanssa eri työvaiheiden suorittamisesta 

teknisesti oikeassa järjestyksessä 

- sopimuskumppanien, suunnittelijoiden ja muiden asiantuntijoiden kutsuminen työmaal-

le tilanteen vaatiessa 

- suunnittelusopimuksissa mandollisesti suunnittelijoiden tehtäväksi määrättyjen valvonta- 

toimenpiteiden seuranta 

- LVI- ja sähkötöiden valvonta yhteistyössä tiepiirin tai tiehallituksen LVI- ja sähkötöi-

den valvojien kanssa. 

Laadunvalvontaan kuuluu: 

- rakennustyön vertaaminen sopimusasiakirjoihin sen toteamiseksi, että rakennussuoritus 

on teknisesti ja laadullisesti urakka-asiakirjojen edellyttämää tasoa 

- erityinen huolehtiminen siitä, että piiloon jäävien rakenteiden, laitteiden, asennusten 

yms. tarkastukset tehdään ennen rakenteiden peittämistä. Tarkastuksista on aina tehtä-

vä kirjallinen merkintä urakoitsijan pitämään työmaapäiväkirjaan tai on pidettävä eril-

listä pöytäkirjaa 

- työmallien teettäminen, tarkastusten ja katselmusten pitäminen eri työvaiheissa 

- käytettävien suunnitelma-asiakirjojen sopimuksenmukaisuuden tarkastaminen 

- käytettyjen materiaalien tarkastaminen mandollisuuksien mukaan ennen tarvikkeiden ja 

rakennusosien kiinnitystä sekä valmisosien valmistuksen tarkastaminen tehtaalla erikseen 

sovitussa laajuudessa 
- työmenetelmien ja työolosuhteiden sopimusasiakirjojen ja hyvän rakentamistavan täyt-

tämisen seuranta 
- urakoitsijalle kuuluvan laadunvarmistussuunnitelman toteuttamisen seuranta 

varmistaminen, että erikoistyöt ja suurta ammattitaitoa vaativat työsuoritukset on huo- 
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leila valmisteltu ja tarvittavat ennakkokokeet on suoritettu sekä tarvittavat asiantun-

tijoiden lausunnot saatu 

- rakennuttajan sekä urakoitsijoiden huomion kiinnittäminen rakennuksen teknisten rat-

kaisujen toimivuuden ja kunnossapidon kannalta tärkeisiin asioihin sekä muutosesitys-

ten tekeminen työn suorittamisen edistämiseksi, lopputuloksen parantamiseksi tai kus-

tannusten alentamiseksi 

- suunnitelmien muutosesitysten tekeminen rakennuttajalle, mikäli muutokset työn suorit-

tamisen kannalta tai hyvään lopputulokseen pääsemiseksi sekä mandollisten kustannus-

ten alenemisen kannalta ovat perusteltuja 

- käytännön yhdyshenkilönä toimiminen rakennuttajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijan 

sekä käyttäjän välillä; rakennuttajalta ja suunnittelijoilta työn suorituksen kannalta tar -

peelisten tietojen ja päätösten hankinta 

Työmaan turvallisuuden valvontaan kuuluu: 

- työmaan järjestyksen ja siisteyden vaatiminen 

- paloturvailisuuden, työturvallisuuden ja vahingonteon estämisen seuranta 

1.4.3 	TALOUDELLINEN VALVONTA 

Taloudellisen valvonnan tarkoituksena on varmistua, että rakennuttajan maksettavat mak-

sut ovat sopimuksen mukaisia ja mandollisesti tilattavat lisä- tai muutostyöt ovat oikein ja 

kohtuudenmukaisesti hinnoiteitu eikä ennalta arvaamattomia kustannuksia synny. 

Taloudelliseen valvontaan kuuluu: 

- maksuerien valmistumispäivämäärien 	merkintä ja maksukelpoisuuden toteaminen 

työn edistymisen mukaan 

- laskujen tarkastus indeksipäivämäärien, sovittujen pidätysten ja hyvistysten osalta sekä 

maksukertymän seuranta 

- jos työmaalle on nimetty LVI- ja sähkötöiden valvojat, näihin töihin liittyvien maksue-

rien laskut tarkastaa ensin ko. valvoja ja toimittaa sitten rakennustyön valvojalle 

- vakuutusten sopimuksenmukaisuuden tarkastaminen 

- ennakkomaksujen hyvittämisestä huolehtiminen ennen loppulaskua 

- taloudellisiin loppuselvityksiin sekä niissä tarvittavien selvitysten tekemiseen osallistu-

minen 

- lisä- ja muutostyötarjousten sisällön, määrien ja hintojen tarkastaminen 

- työhäiriöiden ja niiden kustannusten seuranta sekä esitysten tekeminen kustannusten 

minimoimiseksi 

- urakoitsijan taloudellisen tilanteen seuranta maksuhäiriöiden yms. osalta sekä tiedotta-

minen rakennuttajalle 
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- kustannuspohjaisissa urakoissa hankintamenettelyn seuranta, materiaalilaskujen vertailu 
kuormakirjoihin, tuntilistojen tarkastaminen ja alihankintojen laskutuksen seuranta, 
jolloin hintojen ja määrien tulee perustua tehtyihin hankintasopimuksiin, tilauksiin tai 
vuosisopimuksiin 

- työmaakustannusten seuranta ja kustannuksia alentavien esitysten tekeminen tavoitehin-
ta-, laskutyö- ja yksikköhintaurakoissa 

1.4.4 	DOKUMENTOINTI 

Dokumentoinnin tarkoituksena on asioiden tiedottaminen, yhteisesti hyväksytyn sisällön 
toteaminen ja tallentaminen myöhempää käyttöä varten. 

Dokumentointiin kuuluu: 

- työmaakokousten, vastaaottotarkastusten ja muiden rakennuttajan pitäminen kokousten 

sihteerinä toimiminen ellei toisin sovita 
- virhe- ja puuteluetteloiden laatiminen tarkastuksissa ja tarvittaessa ennakolta 
- pöytäkirjojen ja muiden asiapapereiden arkistointi 
- rakennuttajalle luovutettavien asiakirjojen tarkastus, arkistointi, vastaanottaminen ja 

niiden edelleenluovuttaminen työn valmistuttua rakennuttajan määräämällä tavalla 
- työmaatilanteen merkitseminen aikatauluun, päiväkirjaan tai muuhun asiakirjaan kah- 

den viikon välein 

- tärkeistä rakennusvaiheista kokeiden, näytteiden tai kuvien ottaminen 
- työmaapäiväkirjan pitäminen sovitulla tavalla 

- LVI- ja sähkötöiden valvontaohjeissa on esitetty omat dokumentoinnit. 

2. 	RAKENTEIDEN LAADUNVALVONTA 

2.1 	Työmaamittaukset 

2.1.1 	RAKENNUKSEN SIJAINNIN MÄÄRITYS TONTILLA 

Mittausviranomaiset, kaupungeissa kiinteistöviraston mittausosasto ja muissa kunnissa 
rakennuslautakunnan valvonnassa toimiva mittausviranomainen, merkitsevät rakennuspai-
kan rakennuslupapiirustuksiin kuuluvan hyväksytyn asemapiirustuksen perusteella. Yleen-
sä merkitään neljä nurkkapistettä. Tarvittaessa mittausviranomainen merkitsee lisäpistei - 

tä, mutta niistä peritään erillinen maksu. 
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2.1.2 	RAKENNUKSEN KORKEUSTASON MÄÄRITYS 

Merkitessään rakennuspaikkaa mittausviranomaiset määrittävät rakennuksen ensimmäisen 

kerroksen lattian korkeustason. Kun alue on raivattu ja pintamaa poistettu, valvoja poh-

tii, onko rakennuksen korkeustaso oikea pihan kallistusten ja ympäröivän maaston korke-
ustason suhteen. Valvojan tulee tehdä mandollinen muutosesitys välittömästi rakennutta-
jalle. Rakennuttaja tekee suunnittelijoiden kanssa neuvoteltuaan mandollisen muutosesi-
tyksen mittausviranomaisille. 

Suomessa on käytössä useita korkeusjärjestelmiä. Tämän vuoksi on varmistauduttava sii-
tä, että mittauksessa ja suunnittelussa käytetään samaa korkeusjärjestelmää. 

2.1.3 	RAKENTAMISTOLERANSSIT 

akentamistoleranssi on rakennuspaikalla oleva mittalinjojen suhteen määritetty tila, jonka 
rajojen sisällä kappaleen pisteen, kappaleen viivan tai kappaleen pinnan tulee sijaita. 

Valmistustoleranssi, paikalleenmittaustoleranssi ja asennustoleranssi muodostavat yhdessä 
rakentamistoleranssin. 

2.2 	Maa- ja pohjarakennus sekä atuetyöt 

2.2.1 	ENNAKOIMATTOMAT OLOSUHTEET 

Maa- ja pohjarakennustöiden aikana voi ilmetä ennakoimattomia olosuhteita, jotka aiheut-

tavat rakennustyön keskeyttämisen, kunnes työmaalle saadaan ohjeet työn jatkamisesta tai 

uudet rakennussuunnitelmat. Suunnitelmista poikkevissa tilanteissa valvoja informoi työ-
maaolosuhteet rakennuttajalle ja suunnittelijoille, jotka antavat ohjeet työn jatkamisesta. 

2.2.2 	POHJATUTKIMUKSET JA TARKASTUKSET 

Valvojan tulee varmistua siitä, että pohjatutkimukset kaikkine liiteasiakirjoineen ovat ura- 

koitsijan käytössä. Ennen rakennustöiden aloittamista rakennuttaja ja urakoitsija suoritta- 

vat urakka-alueella yhteisen tarkastuksen, jossa todetaan urakka-alueen tila, sen mandolli- 
set käyttörajoitukset sekä urakka-alueella olevat näkyvät rakenteet. Tarkastuksesta laad 1- 
taan pöytäkirja tai tiedot kirjataan työmaapäiväkirjaan. Kun rakennuksen paikka on mer- 
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kitty maastoon, valvojan tulee tarkastaa, että pohjatutkimukset on tehty rakennuksen lo-
pulliselta sijaintipaikalta. 

Ennen rakennustöiden aloittamista urakoitsijan on paikallistettava urakka-alueella mandol-
lisesti olevien maanalaisten rakenteiden sijainti. Kaapelit ja putkijohdot pyritään esittä-
mään pohjatutkimusasiakirjoissa, mutta rakenteiden tarkka paikallistaminen kuuluu ko. 
laitoksille. Jos yhtenäinen johtokartasto on olemassa, se löytyy yleensä kaupunkien ja 
kuntien mittausosastolta. Muussa tapauksessa on käännyttävä johtoja ylläpitävien laitosten 
puoleen (Sähkölaitos, Posti- ja telelaitos, Puhelinyhdistys). On tärkeätä selvittää etukäteen 

myös linjasulkujen esim. vesijohtoventtiilien sijainti. Valvojan tulee varmistaa, että ura-
koitsija on tehnyt tarpeelliset selvitykset maanalaisten rakenteiden paikallistamiseksi. 

2.2.3 	RAIVAUS JA PURKU 

Rakennuskohteen urakka-asiakirjoissa määritellään ja rajataan urakka-alueella säilytettä-

väksi tarkoitetut rakenteet ja puusto. Raivausalueelta poistettavien hyötymateriaalien 
omistusoikeuden määrittelevät YSE-83 ja urakka-asiakirjat. Valvojan tulee varmistaa, että 

- säilytettävien rakenteiden ja naapurikiinteistöjen katselmukset on suoritettu mandolli- 

sella raivaus- ja purkutöiden vauriovaikutusalueella 
- purettavien rakennusten putkijohtojen ja kaapeleiden linjasulut on suljettu 

- säilytettävä puusto on suojattu asianmukaisesti 
- penger- ja nollatasauksessa raivattavalta alueelta poistetaan kannot ja muu orgaaninen 

aines 
- pohjakallistukset ovat oikeat, tarvittaessa varmistetaan mittaamalla 

- rakennusalueelta mandollisesti rakennuttajan käyttöön tuleva hyötymateriaali varastoi - 

daan asianmukaisesti sovituille varastopaikoille. Erityistä huomiota on kiinnitettävä 

hyötypuun runkojen käsittelyyn ja varastointiin 

- purkuluvat ovat kunnossa 
- rakenteiden purkaminen tapahtuu suunnitelman mukaisessa järjestyksessä siten, ettei 

purkutyön missään vaiheessa pääse syntymään tahattomia ja hallitsemattomia sortumia, 

jotka voivat aiheuttaa työturvallisuusriskejä ja vaurioittaa säilytettäviä rakenteita. 
- Kaikissa saneerattavissa tiloissa joissa saattaa olla asbestipitoisia materiaaleja, on tehtävä 

asbestikartoitus hyvissä ajoin ennen työn aloitusta mielellään jo rakennuksen suunnitte-

luvaiheessa. Asbestitöiden osalta valvojan tulee tarkastaa, että 
- asbestipurkusuunnitelma on hyväksytty ja työn aloituslupa on saatu työsuojelupiiriltä 

- urakoitsija on työsuojeluhallituksen valtuuttama 
- työmaan työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu ovat tietoisia asbestipurkutyöstä 
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2.2.4 	KAIVU, KUIVANAPITO, TUENTA 

Ennen kaivutyön aloittamista valvojan tulee varmistaa, että kaivantojen sallitut luiskakal-

tevuudet otetaan huomioon tilantarvetta arvioitaessa. Jos luiskakaltevuuksia ei ole suunni-
telmassa esitetty, voidaan kitkamailla käyttää liitteen 1 kuvassa 2 esitettyjä ohjeellisia luis-
kakaltevuuksia. Muissa tapauksissa ne on aina selvitettävä pohjatutkijalta. Mandollisia 
tuettuja kaivantoja rakennettaessa tulee olla aina asialliset ja mitoitetut tuentasuunnitelmat. 

Kaivutöiden aikana valvoja 
- tarkastaa, että kaivutasot ovat suunnitelmien mukaiset 
- seuraa, että loppukaivu, väh. 200 mm perustamistason yläpuolella tehdään joko lapio- 

työnä tai konetyönä tasateräisellä kauhalla siten, että perustukset ja rakenteiden alle tu-

levat täytöt voidaan tehdä häiriintymättömän maapohjan varaan 
- varmistaa, että kaivannon pohja perustamistasossa pidetään sulana 
- valvoo, että häiriintymisherkällä maapohjalla ei kaivutyön jälkeen tarpeettomasti liikuta 

ennen täyttöä. Tällaisissa tapauksissa esim. salaojituskerros ja mandollinen suodatinker-
ros rakennetaan välittömästi kaivutyön jäljessä 

Kaivantojen työnaikaiseen kuivanapitoon liittyen valvoja 
- tarkastaa kaivukuopista tai pohjaveden havaintoputkista, että pohjavedenpinta on kai-

kissa työvaiheissa suunnitelma-asiakirjoissa esitetyllä tasolla 
- valvoo, että täyttöjä ei tehdä asiakirjojen vastaisesti veteen tai häiriintyneelle maapoh-

jalle 
- Jos vesi poistetaan pumppaamalla suoraan kaivannosta, tulee erityisesti valvoa, että hie-

norakeisessa maapohjassa pumppukuopat ovat riittävän kaukana perustusrakenteista ja 

että maapohja ei häiriinny 
- Jos kaivannosta johdetaan vettä salaojiin tai viemäreihin, on valvottava, että pumppaus- 

lietettä ei pääse putkistoihin. Salaojiin saa johtaa vettä vain salaojituskerroksen läpi. 

2.2.5 	LOUHINTA 

Ennen louhinnan aloittamista urakoitsijan tulee laatia louhintasuunnitelma, jonka valvoja 

hyväksyy. Louhintasuunnitelmaa hyväksyessään valvoja varmistaa, että 

- räjäytystyönjohtaja on nimetty 
- panostajilla on vaadittavat luvat 
- räjäytyksille on hankittu poliisiviranomaisten lupa 
- louhintasuunnitelmassa on otettu huomioon suunnitelma-asiakirjojen määräykset ja oh-

jeet 
- louhinnan vauriovaikutusalueella on suoritettu tarpeelliset katselmukset kaivojen tarkas-

tukset mukaan lukien. 
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2.2.6 	PAALUTUS 

Lyöntipaalutustyöt jaetaan paalutusluokkiin 1, Ilja III. Paalutusluokka esitetään suunni-
telmissa. Paalutusluokkien mukaiset paalujen ja paalutustyön vaatimukset ja ohjeet on 
esitetty Suomen Geoteknillinen Yhdistys ry:n laatimissa lyöntipaalutusohjeissa, LPO- 87 
/3/. 

	

2.2.7 	KUIVATUS- JA PUTKIJOHTORAKENTEET 

Materiaalien laadunvalvonta 

Rakennustarvikkeiden laatuvaatimukset esitetään joko yksilöimällä tarkat tekniset vaati-
mukset tai määräämällä materiaalin nimi, luokka- tai laatutunnus sekä mittatiedot tai viit-
tauksella hyväksyttyhin standardeihin tai tyyppihyväksyntäpäätöksiin. Kuivatus- ja putki-
johtorakenteissa tällaisia tarvikkeita ovat vesi- ja viemärijohdot tarvikkeineen, salaojat, 
kaivorakenteet sekä lämmöneristeet ja suodatinkankaat. 

- Valvojan tulee tarkistaa tarvikkeiden sopivuus tuotenimen ja siihen liittyvien luokka- 
ja laatutunnusten perusteella. Mittatiedoista tarkistetaan erityisesti putki- ja kaivokoot 
sekä eristeiden paksuudet ja suodatinkankaiden neliömetripainot. 

- Salaojarakenteissa on salaojasoran rakeisuuteen kiinnitettävä erityistä huomiota kts. liit-

teen 5 kuva 7. Materiaalin toimittajalta on syytä vaatia rakeisuuskäyrät ja ne on ai-

na vähänkin epäselvissä tapauksissa tarkistettava työmaalla näytteistä. 

- On valvottava, että kaivumaita käytetään täytteenä vain, jos ne on todettu tähän tarkoi-
tukseen sopiviksi joko pohjatutkimuksen yhteydessä tai työn aikana joko seulomalla tai 
silmämääräisesti. 

- Täyttömateriaalien rakeisuus tulee selvittää ennakkoon aina, jos rakeisuusvaatimus on 

annettu. 

Kuivatusrakenteiden työn suorituksen valvonta 

- kaivutöiden jälkeen tarkastetaan, että kalteviksi määrätyt pinnat viettävät oikeaan 

suuntaan oikeassa kaltevuudessa 
- jos perustuksiin on esitetty tehtäväksi läpiviennit veden pois johtamiseksi, on tarkastet-

tava jo laudoitusvaiheessa, että ne tulevat tehdyiksi 

- salaojaputkien asennuksessa on valvottava, että asennuspohja tiivistetään ja salaojitus- 

kerros on asiakirjojen mukainen 
- asennuksen jälkeen valvojan tulee tarkastaa putkilinjat kaivoväleittäin ennen peittämis- 
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tä. Putkien tulee olla kaivoväleittäin pysty- ja vaakatasossa suoraviivaisesti 

- salaojia asennettaessa kaivannot on pidettävä kuivana asennuksen ja työn ajan, vaikka 

sitä ei asiakirjoissa mainittaisikaan 

- jos suodatin on määrätty tehtäväksi, on valvottava, että suodatinkerros tai suodatin-

kangas asennetaan sekä pohjalle että sivuille 

- salaojatyön edistymisen mukaan tarkemittauksilla varmistetaan, että putket ovat suun-

nitelmien mukaisessa korkeustasossa ja kaltevuudessa 

- täyttötyön aikana tarkkaillaan, että täyttöön käytetään suunnitelmien mukaista materi-
aalia ja että putket eivät luku täytön alkuvaiheessa 

- ennen vastaanottotarkastusta pidetään salaojakatselmus, jossa tutkitaan salaojitustyö ko-
konaisuudessaan. Katselmuksessa tulee olla mukana sekä rakennuttajan, että urakoitsi-
jan edustajat, tavallisesti valvoja ja työmaan vastaava työnjohtaja. Katselmuksesta teh-
dään pöytäkirja. 

Vesi- ja viemärijohtojen rakentamisen valvonta 

- asennustyön alkaessa valvojan tulee tarkastaa, että asennusalustan sijainti, korkeusasema 
ja vietto ovat suunnitelmien mukaiset 

- viemärilinjojen suoruus ja eheys tarkastetaan ennen täyttöä. Tässä vaiheessa putkilinjat 
vaaitaan ja sijainti merkitään tarkepiirustuksiin. Täytön jälkeen putkien suoruus ja 
eheys voidaan tarkastaa peilaamalla 

- täyttötöiden aikana tulee valvoa, ettei putkien päälle tai viereen jää kiviä, jotka voivat 
rikkoa putken joko täytön aikana tai myöhemmin käytössä 

- kaivojen kansien korkeustaso sekä kansien oikea painoluokka tarkastetaan 
- tarkastetaan, että kaivoissa ja putkistoissa ei ole rakennusjätteitä 
- tarvittaessa putkien tiiviys mitataan painekokein 

- on huolehdittava, että paikallinen vesilaitos on suorittanut tarkastuksen ennen täyttötöi-
den aloitusta. 

Maan alle jäävien kuivatus- ja putkijohtorakenteiden valvonta kuuluu rakennustyön vai-
vojalle. Tarvittaessa hänen tulee käyttää apunaan LVI- ja sähkötöiden valvojia. 

2.2.8 	MAARAKENTEET 

Materiaalien laadunvalvonta 

- Täyttömaa-aineksesta on yleensä tunnettava maalajin rakeisuus, vesipitoisuus ja routi-
vuus. Täyttömateriaalien ominaisuudet on selvitettävä ennakkoon ja todettava, että ne 
ovat suunnitelma-asiakirjojen mukaisia. Liitteen 6 kuvissa 9, JO ja 11 on esitetty 
kantavan, jakavan ja suodatinkerroksen rakeisuuden ohjealueet sekä liitteen 5 kuvassa 8 
sitomattoman kulutuskerroksen materiaalien rakeisuusohjealue. 
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- Maarakenteissa käytettävistä routasuojaus- ja lämmöneristysmateriaaleista tarkastetaan 
työmaalla levyeristeiden tuotenimi ja tiheys sekä rakeisista materiaaleista rakeisuus ja 

kuivatiheys. 

- Maahan asennettavien suodatinkankaiden on täytettävä VTT-GEO kuitukangasluoki-

tuksen (Valtion teknillinen tutkimuskeskus, Geotekniikan laboratorio) /43/ vaati - 
mukset. Työmaalle toimitettavasta suodatinkankaasta tarkastetaan tuotenimi ja 
neliömetripaino. Käytettävästä kankaasta tulee tarvittaessa olla saatavissa VTT:n tut-
kimusselostus. Suodatinkankaasta esitetään suunnitelmissa joko käyttöluokka 1 ...4 
tai vaadittu neliömetripaino. 

Täytteen rakentamisen laadunvalvonnassa on kiinnitettävä huomiota seuraaviin seikkoihin: 
- täytteen alla olevan maapohjan laatua tarkkaillaan ja verrataan pohjatutkimukseen 
- seurataan alustan tasaisuutta ja kaltevuutta 
- tarkkaillaan täytekerrosten paksuutta, leveyttä ja kaltevuutta 

- tarkastetaan käytettävä tiivistyskalusto, kerralla tiivistettävän kerroksen paksuus, tiivis-

tyskoneen ajonopeus ja ylityskertojen määrä 
- tarkastetaan valmiin pinnan tasaisuus ja korkeus 
- liitteen 1 kuvassa 1 on esimerkkinä esitetty tiivistysmäärän ja kerrospaksuuden riippu-

vuus tiivistystavasta ja täytemateriaalista pyrittäessä 90 %:n tiiviysasteeseen normaaleissa 
kesäolosuhteissa 

Tiivistetyn täytteen rakentaminen talvityönä on erittäin vaativa työ. Laadunvalvonnassa 

on seurattava, että 

- täytteen alle jäävä maapohja on sulaa ja lumetonta 
- täytemateriaali on kuivaa ja sulaa eikä pääse jäätymään tiivistämisen aikana ks. liitteen 

3 kuva 5 
- rakennettu täyte suojataan jäätymiseltä 
- mandollisesti jäätynyt täyte sulatetaan oikeilla manetelmillä. Jos on kysymyksessä vet-

täläpäisemätön tai huonosti vettä läpäisevä maa, sulatukseen ei saa käyttää höyryä vaan 
kuumaa ilmaa, infrapunasäteilylämmitystä tai lämmityskaapelimattoja. Jäätyneen maan 

sulatus on kallis ja aikaa vievä toimenpide. Lähes aina on edullisempaa pitää maapohja 

sulana suojauksen avulla. 

Liitteen 2 kuvassa 4 on esitetty suositus laaduntarkkailumenetelmän valinnaksi, jos suun-

nitelmassa ei ole laaduntarkkailumenetelmää määrätty. 

Maarakenteen laadunarviointimenetelmänä työtapamenetelmä 

- Työtapamenetelmässä ennakkokokeilla haetaan se menetelmä, jolla saavutetaan suun-
nitelmien mukainen lopputulos ts. määritellään käytettävä konetyyppi, kerralla tiivistet-

tävä kerrospaksuus ja yliajokertojen määrä. 
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- Liitteen 4 kuvassa 6 on esitetty malli lomakkeesta, jota voidaan käyttää työtapamenetel-

mään perustuvassa laaduntarkkailussa. 

Maarakenteiden laaduntarkkailumenetelmänä lopputulosmenetelmä 

- Lopputulosmenetelmässä mitataan rakennetun täytteen tiiviys ja kantavuus. 

- Yleisin valmiista rakenteesta tehtävä tiiviydenmittaus on volymetrikoe, jonka tuloksia 

verrataan laboratoriossa tehtävän Proctor-kokeen tulokseen. Vertailu antaa täytteen tii-

viysasteen joka on prosentteina ilmaistuna täytteen kuivatilavuuspainon suhde Proctor-
kokeella saatuun kuivatilavuuspainon maksimiarvoon. Volymetrikokeita tehdään jokai-

sesta tiivistettävästä kerroksesta 3 -5 kpl/l000 m2 . 

- Levykuormituskokeella tutkitaan maarakenteiden tiiviyttä ja kantavuutta. Koe tehdään 
yleensä karkeille materiaaleille, kuten kivinen sora, murske ja louhe, joiden tilavuus- 

painon määrittäminen volymetrikokeella on hankalaa ja epätarkkaa. 

- Levykuormituskokeen tulokset ilmoitetaan kimmomodulia vastaavina kantavuusarvoina 

Ei ja E2. 

Ellei suunnitelmassa erikseen anneta tiiviys- tai kantavuusvaatimuksia, ks. RIL 132 kohta 
7.92, noudatetaan eri täyttökohteissa RIL 132:n taulukkoa 8,(RIL 132 = Talonrakennuksen 

maatöiden työselitys 1987 /4/). 

2.2.9 	TONTIN PINTATYÖT 

Päällysrakennekerrosten rakentamisen valvontaan kuuluu seuraavat tehtävät: 
- Alusrakenteesta tulee tarkastaa, että sen yläpinta täyttää laatuvaatimukset tasaisuuden, 

korkeuden, kallistusten, tiiviyden ja materiaalien suhteen ja että vaadittavat laadunval-

vontakokeet alusrakenteesta on tehty. 

- Jos siirtymäkiiloja tarvitaan, tulee valvoa, että ne sijoitetaan ja rakennetaan suunnitel-

man mukaisesti. 
- Rakennekerroksiin käytettävien materiaalien laatua vaivotaan silmämääräisesti, sekä tar-

vittaessa seulontakokein. Materiaalien hienoaineksen osuus on ratkaiseva. 
- Työn aikana valvotaan kerrospaksuutta sekä tiivistämistapaa ja -määrää. Mikäli tiivi-

ys- ja kantavuusmittauksia suoritetaan, niiden suoritus valvotaan ja tulokset tarkaste-

taan. 
- Rakennekerrosten yläpinnan tulee täyttää laatuvaatimukset tasaisuuden ja kallistusten 

suhteen. Pinnan minimikaltevuudet eri päällystemateriaaleille on esitetty liitteen 2 ku-

vassa 3. 
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Päällystystöiden valvonta ja laadunarvostelu on esitetty asfalttinormeissa, RIL 170-1987 
/7/. 

Kasvualustan ja kasvien materiaalien ja työn suorituksen valvontaan kuuluu seuraavat teh-
tävät: 

- Kasvualustaan käytettävän muuan kelpoisuus ja lannoitustarve tulee tarkastaa mullasta 
tehdystä viljavuusanalyysistä. 

- Siemenien itävyystodistus tulee tarkastaa. 

- Tulee tarkastaa, että taimet täyttävät asetuksen mukaiset taimitarhatuotteiden kauppa-
kelpoisuusvaatimukset. 

- Multakerroksen riittävä paksuus tarkastetaan tiivistettynä. 

- Multakerroksen yläpinnan tulee täyttää tasaisuus- ja minirnikaltevuusvaatimukset pinta- 
vesien poisjohtamiseksi. 

- Puut ja pensaat tulee istuttaa suunnitelman mukaisiin istutuskuoppiin, jotka merkitään 
ennen pinnan tasausta. 

- Työn aikana tulee tarkastaa istutus- ja kylvösmäärät sekä riittävä viljavuusanalyysin 
mukainen lannoitus. 

- Lisäksi tulee varmistaa, että istutuksille suoritetaan suunnitelma-asiakirjojen mukainen 
jälkihoito. 

Pysyviä luiskaverhouksia rakennettaessa valvojan tulee tarkastaa, että 

- luiskien verhousmateriaalit ja ainepaksuudet ovat suunnitelman mukaiset 

- pintavesien poisto on hoidettu siten, ettei pintavesieroosiota pääse syntymään ja 
- jyrkkien luiskien verhoukset sidotaan alustaansa suunnitelmissa esitetyllä tavalla siten, 

ettei sortumavaaraa pääse syntymään. 

2.3 	Paikalla valetut betonirakenteet 

2.3.1 	TELINE- JA MUOTTITYÖT 

Betoninormien /8/ kohdan 4.2.2 mukaan muotteja ja tukirakenteita varten on laadittava 

suunnitelmat, ellei käytetä yleisesti hyviksi tunnettuja muotti- ja tukirakennejärjestelmiä, 
jolloin noudatetaan niihin liittyviä ohjeita. 

Valvojan tulee tarkastaa rakentajan laatimat teline- ja muottisuunnitelmat. Tämän vuoksi 
hänen tulee perehtyä julkaisuun "Tukitelineet RIL 147-1984" /9/, jossa on annettu ohjeita 
mm. telineiden ja muottien mitoituksessa käytettävistä kuormituksista. On muistettava, 
että valupaineen suuruuteen ja painekuvion muotoon vaikuttavia tekijöitä ovat betonin 
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notkeus, betonin lämpötila, valun nousunopeus, tiivistämistapa, mandollinen hidastimen 
käyttö betonissa ja mandollinen pumpun käyttö betonoinnissa. Tämän vuoksi varsinaisesti 
betonointisuunnitelmaan liittyviä asioita on käsiteltävä jo teline- ja muottisuunnitelmaa 

laadittaessa ja tarkastettaessa. 

Muottimateriaaleja valittaessa on aina otettava huomioon eri pintojen laatuluokat. Laatu- 

luokat esitetään suunnitelmissa esim. julkaisun "Betonipinnat luokitusohjeet BY13" /10/ 

mukaisina laatuluokkina 1 ...3. 

Jos telineitä tuetaan vanhojen tai aikaisemmin betonoitujen rakenteiden varaan, tulee vai-
vojan varmistua siitä, että nämä rakenteet pystyvät ottamaan niille tulevat kuormat ja tar-
vittaessa suoritetaan työnaikainen tuenta. 

Ennen betonointia valvojan tulee tarkastaa tehneet ja muotit. Tarkastuksessa on todettava 

mm., että 
- tehneet ja muotit on tehty teline- ja muottisuunnitelmien mukaan 
- tuennat ovat keskeisiä tai täyttävät tukitelineohjeiden toleranssivaatimukset 
- tehineiden kokonaisjäykistäminen on kunnossa 
- teiineille on annettu suunnitelmissa mandollisesti esitetyt kohotukset 
- muottimateriaahi ja muottien valmistustaso sekä käsittely ennen betonointia vastaavat 

valettavan pinnan laatuluokan vaatimuksia 
- työturvallisuusvaatimukset on täytetty ts. kulkutiet ja kaiteet ovat kunnossa 
- reikäpiirustuksien mukaisten reikien ja syvennysten muotit ovat paikallaan 
- betonoinnin yhteydessä kiinnitettävät putket ja laitteet esim. väestönsuojalaitteet ovat 

paikallaan 

Tukirakenteet saa purkaa, kun luotettavasti on todettu betonin kovettuneen niin paljon, 

että rakenteet kestävät niille tulevat rasitukset ja ettei niihin synny liian suuria muodon- 
muutoksia. Betoninormien mukaan betonin lujuuden tulee olla vähintään 60 % suunnitte-
lulujuudesta ellei suunnitelmissa ole toisin esitetty. Muottien ei-kantavat osat saadaan tar -
vittaessa purkaa, kun betoni on saavuttanut 5 MN/m keskimääräisen puristuslujuuden. 

Betonin lujuudenkehitystä seurataan hämpöastevuorokausien avulla, ks. liite 7. Lämpömit-
tareita sijoitetaan beonirakenteeseen siten, että betonin todelliset iämpötilat saadaan selville 

myös kriittisimmissä reuna- ja nurkkakohdissa. Betonin lujuudenkehityksen seurantaa 
varten lämpötilat on mitattava aina rakenteesta eikä ulkoilmasta. Lämpötilat kirjataan vä-

hintään kaksi kertaa vuorokaudessa. 

Urakoitsijan ja valvojan on aina kiireisenkin työvaiheen aikana syytä muistaa, että hyvällä 
työnsuunnittelulla, tässä tapauksessa teline- ja muottisuunnittelulla, sekä tekemällä työt 
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suunnitelmien mukaan, vältytään telineiden hallitsemattomilta painumilta, muottien perik-
siantamisilta sekä betonin pintavaurioilta ja samalla kalliilta piikkaus-, paikkaus- ja korja-
ustöiltä. 

Valvojan tulisi edistää sellaista menettelyä, että palaute työn tuloksesta menisi työnteki-
jöille. Kun muotteja on purettu, vastaava työnjohtaja, työntekijät ja valvoja tutkivat työn 
tulosta ja toteavat mandolliset virheet. Samalla urakoitsija voisi selvittää työntekijöille hy-
vän tai huonon työtuloksen kustannusseuraamuksia. Vastaavaa menettelyä tulisi käyttää 
muittenkin työnsuoritusten osalla. Tällä menettelyllä tulisi selväksi kaikille osapuolille, et-
tä hyvän ts. suunnitelmien mukaisen laadun tekeminen kannattaa aina. 

1 

	

2.3.2 	RAUDOITUSTYÖT 

1 
Suomalaiset ja muutamat ulkolaiset betoniteräkset ja raudoituselementit kuuluvat VTT:n 
kanssa tehdyn valvontasopimuksen piiriin. Jokaisesta toimituserästä tulee olla työmaalla 
sellaiset tiedot, joiden perusteella erää vastaava aineenkoetustodistus on löydettävissä. Be-

toniteräksissä on sellaiset valssausmerkinnät, joiden perusteella valmistaja ja teräslaatu voi-
daan tunnistaa. Jos urakoitsija haluaa käyttää sellaisia ulkolaisia betoniteräksiä tai raudoi-
tuselementtejä, jotka eivät kuulu valvontasopimuksen piiriin, todetaan kelpoisuus työmaal-
ta otetuista näytteistä. Kelpoisuus on todettava ennen betonointia mielellään ennen raudoi-

tustyön aloitusta. 

Raudoitustöiden yhteydessä valvojan tulee tarkastaa seuraavat asiat: 

- terästen lujuusluokka ja hitsattavuus 
- terästen mandolliset pintaviat, syöpymät ja ruosteisuus. Tarvittaessa kelpoisuus tode-

taan työmaalta otettavista näytteistä 
- terästen mitat, muoto, taivutussäteet ja lukumäärät 
- terästen oikea asema ja betonipeitteen paksuus. Sallitut mittapoikkeamat on esitetty be-

toninormien kohdassa 4.2.7 
- työterästen, välikkeiden ja raudoitustukien määrä ja terästen huolellinen sidonta. Te-

räkset on sidottava ja tuettava muotteihin siten, että ne eivät valun aikana pääse siirty-

mään 
- betonivaluun kiinnitettävien teräsosien ja tartuntojen lukumäärä, sijainti ja kiinnitys. 

	

2.3.3 	BETONITYÖT 

Valvojan tulee tarkastaa, että betonityönjohtaja täyttää betoninormien kohdan 1.2.3 mu- 

kaiset pätevyysvaatimukset. Lisäksi on huomattava, että valmisbetonin valmistuksesta vas- 



23 

taavalla henkilöllä tulee olla valmistettavan betonin rakenneluokan mukainen betonityön-

johtajan pätevyys. 

Betonitöitä varten urakoitsija laatu betonointisuunnitelman, jonka valvoja tarkastaa. Beto-
nointisuunnitelmasta tulisi ilmetä yleensä seuraavat asiat 
- betonin toimittaja ja toimitushäiriön sattuessa varatoimittaja 
- betonimassan notkeus, max. raekoko, lisäaineiden käyttö, betonin lämpötila valmistuk-

sessa ja betonoitaessa 

- betonin ennakkokokeiden suoritus lujuuden, vedenpitävyyden tai pakkasenkestävyyden 
ts. suojahuokossuhteen määritystä varten. Betonin jatkuvan valmistuksen yhteydessä 
valmisbetonilaitoksessa voidaan ennakkokokeiden sijasta käyttää tuotannosta saatavaa 
aikaisempaa tietoa vastaavasta betonista 

- betonin siirrot, betonointimenetelmä, tiivistäminen ja jälkitärytys 
- valun nousunopeus, työsaumat, työsaumojen käsittely, betonimenekki 
- työnjohto, henkilövahvuus, työvuorot, työaikataulu 
- koesuunnitelma työnaikaisia näytteidenottoja, mittauksia sekä koekappaleiden tekoa ja 

käsittelyä varten. On muistettava, että koekappaleiden vähimmäismäärät ja vertailulu-
juuden laskenta riippuvat siitä, onko betoniasemalla tarkastettu vai tarkastamaton val-

mistus ts. kuuluuko betonin valmistus Betoniteollisuuden laaduntarkastusyhdistyksen, 
BLT:n, laadunvalvonnan piiriin. BLT on ympäristöministeriön hyväksymä laadun-
tarkastusyhdistys 

- betonin jälkihoito. Jälkihoidon päätavoite on luoda sellaiset kosteus- ja lämpötilaolo-
suhteet, joissa betonin kovettuminen voi hallitusti ilman häiriöitä tapahtua ks. Betoni-
työohjeet RIL 149-1983 /11/ kohta 1.1 1.1. Yleensä jälkihoidon on kestettävä väh. 4...7 
vrk:n ajan 

- betonin lämpötilan ja samalla lujuuden kehityksen seuranta ks. liitteen 7 kuva 12 

- muottien ja telineiden purkamisajankohdat 

- talvibetonointi ja betonin lämpökäsittely 

- betonimassan kuormakirjojen vastaanotto, tarkastaminen ja vertaaminen toimitettuun 

massaan 

- betonointipöytäkirjan täyttäminen 
- tutkimustulosten tultua hyväksytyltä koetuslaitokselta tulosten seuranta ja betonin ver-

tailulujuuksien laskenta arvosteluerittäin. 

Liitteessä 8 on tällä hetkellä voimassa oleva luettelo ympäristöministeriön hyväksymistä 
betonin koetuslaitoksista testausoikeuksineen. 
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2.3.4 	TALVIBETONOINTI JA BETONIN LÄMPÖKÄSITTELY 

Kylmän sään betonoinnissa eli ns. talvibetonoinnissa betonin riittävä kovettumislämpötila 

ylläpidetään erillisellä lämmityksellä. Lämmitys suunnitellaan ja toteutetaan siten, että be-

tonin lujuudenkehitys tapahtuu koko rakenteessa hallitusti suunnitelmien mukaan sekä 

muotit ja tukirakenteet voidaan purkaa suunniteltuna ajankohtana. Betonin lämpötilan tu-

lee olla betonoitaessa vähintään +5°C. 

Talvibetonoinnissa voidaan erottaa tavallinen rakenteen lämmitys ja betonin lämpökäsitte-

ly. Betoni katsotaan lämpökäsitellyksi, jos 

- betonimassan lämpötila betonoitaessa on korkeampi kuin +40°C tai 

- lämpötilan nousu kovettumisvaiheen aikana on suurempi kuin 25°C tai 

- lämpötila kovettumisvaiheen aikana nousee korkeammaksi kuin +50 0C 

On muistettava, että lämpökäsittelyssä betonin luj uus pienenee. Betonointisuunnitelmassa 

määritellään lämpökäsittelymenetelmä ja lämpökäsittelyn aste sekä näillä perusteilla beto-

nin lujuuskato. Tällaisissa tapauksissa yleensä betoni tilataan lujuusluokaltaan parempana, 

jolloin betonin lujuus saavuttaa suunnittelulujuuden. 

Kun betonirakennetta lämmitetään kovettumislämpötilan ylläpitämiseksi, rakenne on aina 

lämpösuojattava. Lämpösuojaus vähentää lämpötilaerojen muodostumista eri rakenneosiin, 

estää veden liian nopean poistumisen rakenteesta ja pienentää energiakustannuksia. 

Talvibetonointiin ja betonin lämpökäsittelyyn liittyviä erityistoimenpiteitä on käsitelty tar-

kemmin betonityöohjeiden, RIL 149-1983, kohdassa 2. 

	

2.3.5 	BETONIRAKENTEIDEN TOLERANSSIT 

Betonirakenteiden toleranssit ryhmitellään luokkiin 1, 2 ja 3. Toleranssiluokka esitetään 

rakennepiirustuksissa tai rakennusselityksessä. 

Rakenneosien rakentamistoleranssit toleranssiluok ittain on esitetty RT- kortissa n:o RTO2 - 

10102 /12/. 
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2.4 	Betonielementtirakenteet 

2.4.1 	ELEMENTTIEN SUUNNITELMAT 

Tielaitoksen talonrakennuskohteissa on yleensä sellainen menettely, että rakennuttajan va-
litsemat suunnittelijat laativat teräsbetonielementtien mitta- ja raudoituspiirustukset sekä 

niihin liittyvät rakennelaskelmat. Tällöin elementtejä tilattaessa on käytössä hyväksytyt 
elementtisuunnitelmat. 

Jännitettyjen betonielementtien osalta menetellään yleensä siten, että suunnittelijat laativat 
elementtien mittapiirustukset ja ilmoittavat niissä kuormitustiedot. Näiden pohjalta ele-
menttien toimittaja laatu omaan jännemenetelmään soveltuvat raudoituspiirustukset. 

Toinen menettely elementtien suunnittelussa on se, että suunnittelijat esittävät suunnitel-
missaan elementtijärjestelmät sekä elementeistä ja liitoksista periaatepiirustukset. Tällöin 
elementtien yksityiskohtainen suunnittelu kuuluu elementtien toimittajalle. Tällaisessa ta-
pauksessa valvojan tulee vaatia elementtipiirustukset tarkastettaviksi ja rakennuttajan hy-
väksyttäviksi ennen elementtien valmistuksen aloitusta. Samoin tulee menetellä silloin, jos 
urakoitsija haluaa muuttaa paikalla valetuiksi suunniteltuja betonirakenteita elementtira-
kenteiksi. 

2.4.2 	ELEMENTTIEN VALMISTAMINEN 

1-rakenneluokkaan kuuluvien elementtien valmistajan tulee olla BLT:n tarkastustoiminnan 

alainen tai valmistajalla on oltava hyväksytyn koetuslaitoksen kanssa laadunvalvontasopi-
mus ks. Betoninormit /8/ kohta 1.2.1. 

Elementtien valmistusta koskevat soveltuvin osin samat ohjeet kuin muuta betonityön suo-

ritusta. 

Ennen elementtien valmistuksen aloitusta valvojan tulee tarkastaa elementtien valmistajan 

laatima toimenpidesuunnitelma, joka vastaa paikalla valettujen betonirakenteiden teline- ja 
muottisuunnitelmaa sekä betonoitisuunnitelmaa. 

Toimenpidesuunnitelmassa tulee esittää mm: 
- elementtien valmistusaikataulu 
- selvitys muoteista ja muottiöljysta 
- betonin materiaalit ja ainestodistukset 
- betonointi järjestys 
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- mandollinen lämpökäsittely 
- elementtien jälkihoito 
- elementtien valmistustoleranssien tarkastus 

- elementtien varastointi 

Jokaisessa elementissä tulee olla merkinnät, joista ilmenee 
- elementin tunnus, valmistuspäivämäärä ja valmistaja 
- elementin paino 
- elementin käsittelyasento, nostokohdat ja nostotapa, jos on olemassa väärinkäsityksen 

vaara 

Ulkonäöltään vaativien esim. julkisivuelementtien valmistusta aloitettaessa tulisi menetellä 
siten, että valmistaja tekee mallielementin, jonka valvoja arkkitehdin kanssa tarkastaa ja 
sellaisenaan tai muutettuna hyväksyy. Tällöin valmistajalla olisi koko valmistuksen ajan 
laatumalli käytössään ja valvojalla olisi elementtien ulkonäön suhteen selkeä linja hyväksy-
essään elementtejä. Jos tällaista menettelyä ei käytetä saattaa elementtejä hyväksyttäessä 

tulla erimielisyyksiä laatutasosta ja värisävyistä varsinkin profiloituja pintoja, väribetonia, 
hiekkapuhallusta tai erikoispinnoitteita käytettäessä. 

	

2.4.3 	ELEMENTTIEN VARASTOINTI JA KULJETUS 

Valvojan tulee mandollisuuksien mukaan tarkastaa, että elementtien alla käytetään niin ti-

heää ja tukevaa koolausta, että viruman johdosta ei synny pysyviä muodonmuutoksia. 

Betoninormien kohdan 4.2.5.1 mukaan betonin lujuuden on toimitettaessa oltava kuljetuk-

sen ja asennuksen aikaiset kuormitukset huomioon ottaen riittävä ja yleensä 70 % suunnit-

telulujuudesta. Lujuus saa olla pienempi, ei kuitenkaan alle 50 % suunnittelulujuudesta, 
jos elementtien kuljetuksen ja asennuksen aikaista kapasiteettia ei ylitetä ja varmistutaan 

lujuuden jatkokehityksestä. 

	

2.4.4 	ELEMENTTIEN ASENNUSSUUNNITELMA 

Elementtiasennusurakoitsijan on tehtävä asennustyöstään yksityiskohtainen asennussuunni-

telma, jossa tulee esittää mm: 
- asennuksen sovittaminen työmaan muuhun aikatauluun 

- vähimmäistukipinnat 
- rakennusaikaisen stabiliteetin toteuttaminen 

- kiinnityshitsaukset materiaaleineen 
- työnaikaisten tukien tarve ja poistaminen 
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- juotosvalujen valaminen ja lämmittäminen tai pakkasbetonin käyttö 

- elementtien suojaaminen. 

Asennussuunnitelman hyväksyy valvoja tai vaativammissa kohteissa rakennesuunnittelija. 

	

2.4.5 	ELEMENTTIEN VALMISTUS- JA ASENNUSTOLERANSSIT 

Elementtien toleranssiluokka esitetään elementtipiirustuksissa. Eri luokkien mukaiset ele-
menttien valmistustoleranssit ja valmiiden rakenteiden rakentamistoleranssit, joissa on mu-

kana asennustoleranssit, on esitetty RT-kortissa n:o RTO2-10102. 

	

2.4.6 	ELEMENTTIEN TARKASTAMINEN TYÖMAALLA 

Elementtien valmistukseen liittyvä mallielementtien tarkastusmenettely on esitetty kohdassa 

2.4.2 

Jos suunnitelmien mukaisia toleransseja ei täytetä tai kelpoisuuskokeiden tulokset eivät ole 
hyväksyttäviä, rakennuttajalla on oikeus hylätä elementit, jotka on korvattava uusilla, vir-

heettömillä elementeillä. 

Hylättyjen elementtien määrä saadaan vähenemään ja jopa kokonaan loppumaan, jos vai-
vojalla on mandollisuus käydä tarkastuskäynneiliä elementtitehtaalla elementtien valmistus- 

aikana. 

Erittäin tehokas tapa virheiden vähentämiseksi on se, että tarkastuskäynnistä tehdään 

muistio, johon kirjataan mandolliset virheet materiaaleissa, muottitöissä, raudoitustöissä, 

betonoinnissa, jälkihoidossa, pintojen laadussa, mittatoleransseissa ja varastoinnissa. 

Pöytäkirjan allekijoittaa valvoja ja elementtien valmistajan edustaja. 

Tällä menettelyllä ei vähennetä urakoitsijan vastuuta, mutta sillä parannetaan laatua ja vä-

hennetään kalliita jälkitöitä. 
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2.5 	Puurakenteet 

2.5.1 	RAKENNEPUUTAVARA 

Rakennepuutavaralla tarkoitetaan pyöreätä puutavaraa ja sahatavaraa. Sahatavara luokitel-

laan joko silmämääräisesti tai koneellisesti lujuusluokkiin T40, T30, T24 ja T18. Luokassa 

T40 käytetään runkorakenteissa ainoastaan lujuusleimattua puutavaraa. Pyöreä puutavara 

kuuluu luokkaan T30. Sahatavaran lujuuslajittelua koskevat ohjeet on esitetty puuraken-

teiden suunnitteluohjeiden, RIL 120-1986 /13/, liitteessä 1. 

Puumateriaali jaetaan rakennetta ympäröivän ilman suhteellisen kosteuden mukaan koste-

usluokkiin l...4, ks. puurakenteiden suunnitteluohjeen, RIL 120-1986, kohta 3.4. 

Suunnitelmissa esitetään käytettävän rakennepuutavaran lujuus- ja kosteusluokat. 	On 

muistettava, että kosteusluokkavaatimus on voimassa myöskin rakennustyön aikana, 

Puutavaran poikkileikkausmittojen sallitut mittapoikkeamat on esitetty standardissa n:o SFS 

2511, RT2I-10172 /14/. Sahatun puutavaran pokkileikkausmittojen sallittu mittapoikke-

ama on ± 1,0 mm, kun poikkileikkausmitta on enintään 100 mm ja ± 2 mm, kun poikki-

leikkausmitta on yli 100 mm. Mitallistetun ja höylätyn puutavaran paksuuden sallittu mit-

tapoikkeama on ± 0,5 mm, kun paksuus on enintään 20 mm ja ± 1 mm, kun paksuus on 

yli 20 mm. Mitallistetun ja höylätyn puutavaran leveyden sallittu mittapoikkeama on ± 

1,0 mm, kun leveys on enintään 100 mm ja ± 1,5 mm kun leveys on yli 100 mm. 

2.5.2 	SORMIJATKETTU SAHATAVARA 

Sormijatketun sahatavaran valmistuksen tulee kuulua Puurakenteiden laadunvalvontayhdis-

tyksen, PLY:n, virallisen laadunvalvonnan piiriin. Sormijatketussa sahatavarassa tulee olla 

laadunvalvontaa osoittava J-leima sekä lujuusluokkaa osoittava leima, esim. T30, jolloin 

sitä voidaan käyttää kuten jatkamatonta vastaavan 1ujuusluokan sahatavaraa. 

2.5.3 	LIIMAPUU 

Liimapuu on neljästä tai useammasta lamellista liimaamalla koottu puurakenne, jossa la-

mellien syyt ovat rakenteen pituussuuntaan. Liimapuun valmistuksen tulee kuulua PLY:n 

virallisen laadunvalvonnan piiriin, jolloin liimapuukannatteissa tulee olla L-leima. Ellei 

valmistus kuulu PLY:n virallisen laadunvalvonnan piiriin, tulee työmaalla olla ennen kan-

natteiden asentam ista hyväksyttävät tulokset VTT:n suorittamista toim ituserää koskevien 

näytteiden tutkimuksista. 
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2.5.4 	KERTOPUU 

Kertopuu on valmistettu sorvatuista havupuuviiluista liimaamalla siten, että viilujen syy- 

suunta on kaikissa viiluissa pitkittäinen. Kertopuu on tyyppihyväksytty tuote. Kertopuu-

kannatteissa tulee olla tyyppihyväksyntää osoittava sTF-leima. 

	

2.5.5 	KYLLÄSTETTY PUUTA VARA 

Kyllästetyllä puutavaralla tarkoitetaan standardissa SFS 3974 (RT 210.30) /15/ esitetyn 
luokituksen M-, A- ja B-luokan mukaan teollisesti kyilästettyä puutavaraa. Kyllästetyn 
puutavaran luokitus perustuu suoja-aineen tunkeuman syvyyteen puussa, suoja- aineen 
suojaustehoon ja määrään. Kestopuulla tarkoitetaan A-luokan mukaan kyllästettyä puuta-
varaa. 

Näkyviin jäävässä kyllästetyssä puutavarassa ei saa käyttää kreosoottiöljyä kyllästysaineena, 
koska kreosoottiöljyllä kyllästetty puutavara on väriltään tummaa, lähes mustaa. 

Puutavaran teollinen kyllästys kuuluu PLY:n virallisen laadunvalvonnan piiriin. Kylläste-
tyssä puutavarassa tulee olla laadunvalvontaa osoittava NTR-leima sekä kyllästysluokkaa 
osoittava leima, esim. NTR/A. 

	

2.5.6 	NAULALEVYRAKENTEET 

Naulalevyrakenteella tarkoitetaan naulalevyin tehdyin liitoksin koottua puurakennetta. 

Naulalevyjen tulee olla sinkittyjä tai kadmiumilla pinnoitettuja tai niiden tulee olla ruos-
tumattomasta materiaalista valmistettuja. 

Naulalevyrakenteiden valmistus kuuluu PLY:n virallisen laadunvalvonnan piiriin. Naulale-
vyrakenteissa tulee olla laadunvalvontaa osoittava NR-Ieima. 

	

2.5.7 	PUURAKENTEIDEN LIITOKSET 

Kosteusluokan 2 mukaisissa rakenteissa tulee RYL 90:n /16/ mukaan kiinnitystarvikkeiden 

olla vähintään sähkösinkittyjä tai syöpymiskestävyydeltään vastaavia. Koskeusluokkien 3 

ja 4 mukaisissa rakenteissa sekä kyllästetyssä puutavarassa (RIL 120-1986, kohta 2.41) 
kiinnitystarvikkeiden tulee olla kuumasinkittyjä tai syöpymiskestävyydeltään vastaavia. 
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Jos puurakenteiden liitoksissa käytetään liimausta, liimojen on oltava kosteusluokkien 2.. .4 
mukaisissa rakenteissa säänkestäviä, ks. RIL 120-1986 kohta 2.5. 

2.6 	Teräsrakenteet 

2.6.1 	TERÄSRAKENTEIDEN LAADUNVALVONTA, YLEISTÄ 

Uusimpien teräsrakenneohjeiden, Suomen rakentamismääräyskokoelma B7 Teräsrakenteet 
ohjeet 1988 tai Teräsrakenteet RIL 173-1988 /17/, mukaan teräsrakenteet jaetaan raken-
neluokkiin 1, 2 ja 3. Rakenneluokka esitetään teräsrakenteiden suunnitelmissa. Yleisin 
rakenneluokka on 2. Laadunvalvontatoimenpiteiden laajuus ja tarkkuus riippuvat raken-
neluokasta. 

Rakenteiden kelpoisuus arvostellaan aineiden, tarvikkeiden, valmisosien sekä rakenteiden 

suunnittelun ja valmistuksen laadusta käytettävissä olevan aineiston perusteella. 

Aineiden, tarvikkeiden, valmisosien tai rakenteiden ja niiden suojauksen kelpoisuus tode-

taan jollakin seuraavista menettelyistä 

- valmistuksen todetaan tapahtuneen hyväksytyn tarkastuselimen valvonnan alaisena (Te-
räsrakenteiden laaduntarkastusyhdistyksen toiminta on käynnistymässä) 

- ominaisuuksista varmistutaan kohtien 2.6.2...2.6.5 mukaisesti 
- ominaisuudet todetaan hyväksytyn testauslaitoksen toimesta tehtävin kokein. Tällöin 

näytteet valitaan ja kokeita tehdään siten, että niiden perusteella saadaan riittävän luo-
tettava kuva testattavasta tuote-erästä. 

2.6.2 	AINEET JA TARVIKKEET 

Valmiiden levyjen ja muotovalmisteiden laadunvalvontatoimenpiteet on esitetty taulukossa 

11.1, RIL 173-1988. 

Ruuvien, muttereiden ja aluslevyjen laadunvalvontatoimenpiteet on esitetty taulukossa 

11.2, RIL 173-1988. 

Hitsauksen lisäaineiden laadunvalvontatoimenpiteet on esitetty taulukossa 11.3, RIL 173-

1988. 

Pinnoitteiden laadunvalvontatoimenpiteet on esitetty taulukossa 11.4, RIL 173-1988. 
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2.6.3 	TERÄSOSIEN VALMISTUS 

Aineiden ja tarvikkeiden kasittelyn laadunvalvontatoimenpiteet on esitetty taulukossa 11.5, 

RIL 173-1988. 

Pulttiliitosten laadunvalvontatoimenpiteet on esitetty taulukossa 11.6, RIL 173-1988. 

Hitsausliitosten laadunvalvontatoimenpiteet on esitetty taulukossa 11.7, RIL 173-1988. 

Teräsrakenteiden valmistus- ja asennustoleranssit on esitetty kohdassa 9.5.3.2, RIL 173-

1988. 

2.6.4 	PINTAKÄSITFELYT 

Valmiiden pinnoitteiden ja pinnoitetöiden laadunvalvontatoimenpiteet on esitetty taulukos-

sa 11.8, RIL 173-1988. 

2.6.5 	ASENNUS 

Asennusten laadunvalvontatoimenpiteet on esitetty taulukossa 11.9, RIL 173-1988. 

2.7 	Muuratut rakenteet 

2.7.1 	MUURAUSTARVIKKEET 

Muuraustarvikkeiden kelpoisuus katsotaan hyväksyttäväksi, jos 
- ne ovat sovellettavien standardien tai voimassa olevien varmennettujen käyttöselosteiden 

mukaisia (muuraustarvikkeita koskevat standardit on esitetty RYL 90:n kohdassa 11.01) 

tai 
- valmistajan laadunvalvonta on ympäristöministeriön hyväksymän tarkastuselimen (esim. 

VT1':n) tarkastuksen alaista. 

Muussa tapauksessa kelpoisuus arvostellaan rakennuspaikalta otetuista näytteistä hyväksy-

tyssä koetuslaitoksessa (esim. VTT:ssä) tehtyjen kokeiden perusteella. 
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Sään vaikutukselle alttiiksi joutuviin rakenteisiin käytettävien tiilien ja laastin tulee olla 
säänkestäviä. Säänkestävyys osoitetaan ko. materiaalia koskevassa standardissa esitetyllä 
säänkestävyyskokeella. 

Kuorimuurin sitomiseen käytetään ruostumattomasta teräslangasta tai messinkiä Cu Zn 15 
olevasta harjalangasta taivutettuja siteitä tai ruostumattomasta teräksestä valmistettuja nau - 
loja. Alle viisi metriä korkeissa kuorimuureissa voidaan käyttää myös vähintään 50 im 
kerroksella kuumasinkittyjä terässiteitä. Siteiden koko ja määrä on esitetty suunnitelmissa. 

	

2.7.2 	MUURAUSTYÖ 

Ellei suunnitelmassa toisin mainita, päällekkäiset tulet limitetään toisiinsa nähden vähin-
tään 1/4 tulen pituuden ja vähintään 1/2 tulen korkeuden matkan. 

Rakenteet muurataan täysin saumoin tai suunnitelmien mukaisin erikoissaumoin. Täydeksi 
katsotaan sauma, joka on painettu enintään 3 mm sisään muurin pinnasta. Vaaka- ja pys-
tysaumojen nimellispaksuus on 12...15 mm ellei suunnitelmassa toisin mainita. Sään rasi-

tuksille alttiissa ja runkorakenteisiin kuuluvissa rakenteissa tulee kiinnittää erityistä huo-
miota saumojen tiiviyteen. 

Talviolosuhteiden katsotaan vallitsevan, kun ilman lämpötila ajoittainkin laskee alle 0°C. 

Talvimuurausohjeet on esitetty Suomen rakentamismääräyskokoelman B8 (Tiilirakenteet, 
Ohjeet 1989 /18/) kohdassa 4.4.6. 

	

2.7.3 	VALMIIN MUURAUKSEN TOLERANSSIT 

RakMK:n osassa B8 (Tiilirakenteet, Ohjeet 1989) muuraustyön tarkkuuden rakenteelliset 
vaatimukset ovat seuraavat: 

- seinän ja pilarin ylä- ja alapään keskipisteiden yhdyslinja saa poiketa luotilinjasta 

enintään H/200 ja yhdyslinjasta mitattu rakenteen käyryys saa olla enintään H/250, 
joissa H on rakenteen vapaa korkeus 

- tuilla saa seinän ja pilarin vaakasuora poikkeama suunnitellusta keskilinjasta olla enin-
tään ± 8 mm 

- vaakasauman paksuus saa poiketa nimellispaksuudesta enintään 3 mm ja pystysauman 
paksuus enintään 8 mm. 

RYL 90:n mukaan valmiit muuratut rakenneosat ryhmitellään toleranssiluokkiin 1, 2 ja 3. 
Toleranssiluokka valitaan rakennusosan vaatimusten mukaan ja määrätään suunnitelmissa. 
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Pilareiden ja seinien toleranssit on esitetty taulukossa 1 l:Tl RYL 90, varausten toleranssit 

taulukossa 1 l:T2 RYL 90 ja seinien aukkojen toleranssit taulukossa 1 l:T3 RYL 90. 

	

2.7.4 	VALMIIN PINNAN LAATULUOKAT 

Muuratut valmiit pinnat luokitellaan laatuluokkiin 1, 2 ja 3. Laatuluokka valitaan raken-

nusosan ulkonäkövaatimusten perusteella ja määrätään suunnitelmissa. 

Saumojen ja limitysten toleranssit on esitetty taulukossa 1 l:T4 RYL 90 sekä näkyviin jää-
vien sileäpintaisista tiilistä puhtaaksimuurattujen väliseinien ulkonäkötoleranssit taulukossa 
1 l:T5 RYL 90. 

	

2.7.5 	TARKASTUKSET MUURAAMISEN YHTEYDESSÄ 

Ennen muuraustyön aloittamista on todettava, että suunnitelmissa määrätty lopputuloksen 
laatu on mandollista saavuttaa. Tarvikkeiden ja olosuhteiden sopivuus ja asiakirjojenmu-
kaisuus todetaan ennen muuraustyön aloitusta ja jatkuvasti muuraustyön aikana. Kaikki 
muurattavien rakennusosien alustat on tarkastettava ennen töiden aloitusta. 

Työn aikana tarkastetaan muurauskivikerrosten vaakasuoruus ja limitys, saumojen oikea 
paksuus ja täysinäisyys, aukkojen oikeat mitat ja sijainti, peittyvien työsuoritusten kuten 
lämmöneristeiden ja siteiden asennuksen moitteettomuus. 

Kun rakennusosan muuraustyö on valmis, tarkastetaan, että kohdassa 2.7.3 esitetyt tole-

ranssivaatimukset ja kohdassa 2.7.4 esitetyt pintojen laatuvaatimukset on täytetty. 
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3. 	RAKENTAMISOSAKOHTAISIA ERITYISOHJEITA 

3.1 	Maa- ja pohjarakennus 

3.1.1 	PERUSTUSTEN JA ALAPOHJAN ALUSTÄYTTÖ JA TIIVISTYS 

Asiakirjoissa tulee yleensä määrätä ja valvonnassa tarkastaa seuraavat asiat: 
Täytön laajuus, täytön tiiviysaste tai kantavuus, perustusten alle rakennettavan täytteen 
vähimmäisleveys ja luiskien enimmäiskaltevuudet, rakeisuusvaatimukset, tiiviystarkkailu, 
tiivistettävien kerrosten enimmäispaksuudet sekä tiivistysohjeet, joita tarkistetaan tiiviys- 

tarkkailun perusteella. 

Maanvaraisten lattioiden alle tehdään aina vähintään 200 mm:n paksuinen veden kapillaa-
risen nousun estävä kerros, jonka materiaali on salaojasoraa, RYL 90 kohta 6.1, ellei 
suunnitelmassa ole muuta vaadittu. Salaojitussoran rakeisuusohjealueet on esitetty liitteen 

5 kuvassa 7. 

Maarakenteiden materiaalien laadunvalvonta ja tiiviyden laadunarviointimenetelmät on 

esitetty kohdassa 2.2.8. 

3.1.2 	PERUSTUSTEN VIERUSTÄYTTÖ JA TIIVISTYS 

Asiakirjoissa tulee yleensä määrätä ja valvonnassa tarkastaa seuraavat asiat: 
Perustuksen viereen tehtävän salaojituskerroksen paksuus, mandollisten routaeristeiden laa-

tu, paksuus, leveys js syvyys maanpinnasta sekä täyttömateriaalin rakeisuus ja täytön tiivi- 

ysaste. 

3.1.3 	JOHTOKAIVANTOJEN TÄYTTÖ JA TIIVISTYS 

Asiakirjoissa tulee yleensä määrätä ja valvonnassa tarkastaa seuraavat asiat: 
Liikennealueet, joilla täyttö tiivistetään asiakirjojen mukaiseen tiiviysasteeseen; tiivistä-

mättä jätettävät alueet, joilla täyttö jätetään sellaiselle korkeudelle, että se myöhemmin tii-
vistyessään saavuttaa ympäröivän maanpinnan korkeuden; täyttöjen rakeisuusvaatimukset. 

Kuivatus- ja putkijohtorakenteiden materiaalien ja työn suorityksen laadunvalvonta on 

esitetty kohdassa 2.2.7. 
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3.1.4 	LIIKENNEALUEIDEN TÄYTTÖ JA TIIVISTYS 

Asiakirjoissa tulee yleensä määrätä ja valvonnassa tarkastaa seuraavat asiat: 

Täytteen laajuus, täyttöjen rakeisuusvaatimukset, siirtymäkiilat tai muut toimenpiteet alu-
eilla, joissa kantavuus tai routivuus oleellisesti muuttuu, mandollisen routaeristeen laatu, 
paksuus ja routakiilan leveys sekä penkereen tiiviysvaatimus. Tiiviyden tulee olla vähin-
tään 90 %, vaikka sitä ei olisi suunnitelmassa mainittukaan, RYL 90 kohta 7.5. 

Rakennekerrosten materiaalien ja työn suorituksen laadunvalvonta on esitetty kohdassa 

2.2.9. 

	

3.2 	Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet 

	

3.2.1 	ANTURAT, PERUSMUURIT, PERUSPILARIT JA PERUSPALKIT 

Betonipeitteen paksuus on tärkein yksittäinen tekijä, joka vaikuttaa raudoituksen säilyvyy-
teen. Betoniyhdistyksen julkaisun BY32 (Betonirakenteiden säilyvyysohjeet ja käyttöikä-
mitoitus 1989 /19/) kohdan 3.2 mukaan teräsbetonirakenteissa betonipeitevaatimus koskee 

myös työraudoitusta. 

Anturoissa tulee muistaa, että maata vasten valettaessa ja vedenalaisessa valussa tulee beto-

nipeitteen paksuuden olla vähintään 50 mm, BY 32 kohta 3.4. 

Perusmuurit, peruspilarit ja peruspalkit kuuluvat BY 32:n taulukon 3.1 mukaan pakkasra-
situksen alaiseen ympäristöluokkaan E2b, jota vastaava betonin koostumus on esitetty tau-

lukossa 3.3, BY 32. 

Jos betonin lujuus on vähintään K30, ei betonin kosteuseristystä yleensä tarvita. 

Ennen polttoainemittareiden jalustan betonointia on tarkastettava, että suunnitelmat on 
tehty ko. kohteeseen hankittaville laitteille. Tällaisissa rakenneosissa voidaan nimittäin 

käyttää sellaisia tyyppipiirustuksia, joissa ei ole otettu huomioon kaikkien laitevalmistajien 

vaatimuksia. 
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3.2.2 	KANTAVAT ALAPOHJAT 

Jos on kysymyksessä tuuletettava alapohja, esim. puurakenteinen alapohja, on valvojan 
tarkastettava, että tuuletusaukot ovat kooltaan (vapaat aukot) ja sijainniltaan asiakirjojen 
mukaisia. Lisäksi on tarkastettava, että väliseinien perustukset tai virheelliset täytöt eivät 
muodosta tuulettumattomia alueita alapohjaan. 

	

3.2.3 	VÄESTÖNSUOJARAKENTEET 

Valvojan tulee tarkastaa, että väestönsuojan ovi, hätäpoistumisaukon luukku, ylipainevent-

tiiliputket, rauhanajan ilmanvaihdon lävistysholkit ja muut mandolliset suunnitelman mu-
kaiset lävistysholkit kiinnitetään betonoinnin yhteydessä. 

Valvojan tulee huolehtia, että väestönsuojan tarkastus suoritetaan kaikissa väestönsuojissa 
vaikka sitä ei virallisesti vaadittaisikaan. 

	

3.2.4 	MAANVARAISET LAATAT 

Maanvaraisten laattojen laatutekijät luokitellaan julkaisun "Betonilattiat luokitus-, päällys-
tettävyys-, suunnittelu- ja rakentamisohjeet 1989, BY31" /20/ mukaan seuraavasti: 
- tasaisuus ilmoitetaan kirjaimin Ao, A, B, C ja D, joista Ao on vaativin 

- kulutuskestävyys esitetään numeroin 1, 2, 3 ja 4, joista 1 on vaativin 

- muut laatutekijät ilmoitetaan betonin lujuusluokan vastaavina numeroarvoina 30, 40, 50 

ja 60, joista luokka 60 on vaativin. Muihin laatutekijöihin luetaan betonin lujuuden 

ohella kiinnitetyn lattian pintabetonin tartunta alustaan, lattian paksuusvaihtelut ja rau-
doituksen sijainnin vaihtelut. Betonin lujuusluokan tulee olla esimerkiksi laatuluokassa 

40 vähintään K40. Betonin lujuus arvostellaan betoninormien mukaan normi- tai ra-

kennekokein. On muistettava, että hiertobetonia ei lujuusluokitella, joten hiertobetonis-
sa voi olla suuri hajonta. Luokittelemattoman betonin käyttöä tulisi välttää. Jos kuiten-
kin hiertobetonia halutaan käyttää, sen käyttöön on saatava aina rakennuttajan lupa. 

Suunnitelmissa lattian luokka ilmoitetaan kirjain-numero-numero yhdistelmänä esimer -
kiksi B-3-40. 

Luokiteltujen laatuvaatimusten lisäksi lattialle on voitu asettaa luokittelemattomia laatu-
vaatimuksia kuten esimerkiksi: 
- kemiallinen kestävyys 
- säänkestävyys 
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- vedenpitävyys 

- karheus 
- sähköisyys 

- ulkonäkö, yleensä väribetoneilla. 

Jos lattioille on asetettu luokittelemattomia laatuvaatimuksia, on niitä koskevat selvitykset 
(laatuvaatimus ja laadun toteamistapa) sisällytetty suunnitelmiin. Jos näin ei ole, on asiat 

sovittava ennen lattiatyön aloitusta. 

Julkaisussa BY3I on esitetty luokiteltujen vaatimusten toteamiseksi suoritettavat mittaukset 
ja kokeet sekä kokeiden määrät. On huomattava, että luokitus määrittelee kunkin luokan 
minimilaatutason. Pyrkimyksenä tulee olla aina mandollisimman hyvä laatutaso. 

Ennen lattiatyön aloitusta tulee urakoitsijan ja valvojan selvittää suunnitelmissa esitetyt 
laatuvaatimukset ja urakoitsijan tulee esittää ne ko. olosuhteisiin soveltuvat työmenetelmät, 
joilla laatuvaatimukset pystytään urakoitsijan mielestä toteuttamaan. 

Hiontapölyä ei johdeta viemäriin tai jos johdetaan, viemärit on huuhdeltava kunnolla heti 
hionnan jälkeen. 

Betonilattioiden teossa on todettu yleisesti seuraavia virheitä: 
- loppuhierto on suoritettu liian aikaisin, BY31 kohta 3.2.3 
- puutteet jälkihoidossa, BY3I kohta 3.2.4 
- imubetonissa on liian paljon hienoja aineksia ja vettä, BY3I kohta 3.3.2.2 
- jalanjälkien kohdilla tapahtuu erottumista 

- puutteellinen hionta, BY3I kohta 3.2.5 
- lattiakallistukset puuttuvat tai ovat liian pieniä 

- ponttisaumassa puupontti on liian kuiva. Puuponttia on pidettävä märkänä väh. 2 vrk 
ennen betonointia tai käytetään teräsponttia 

- raudoitus siirtyy ja painuu betonoinnin yhteydessä varsinkin dumppereita käytettäessä. 
Betonin kuljetus ja kulkuteiden tuenta on suoritettava siten, että raudoitus pysyy pai-
kallaan 

- lattiaa kuormitetaan liian aikaisin ts. jälkihoidon aikana. Tällöin lattia halkeilee alapin-

nasta ja myöhemmin, kun lattia kutistuu, halkeamat tulevat yläpinnassakin näkyviin. 
Ensimmäisten kuormitusten alkamisajankohta tulee aina kirjata 

- lattiaa päällystettäessä betoni on liian kosteaa. 	Julkaisussa BY31 on esitetty kosteuden 

enimmäisarvot eri päällysteille sekä ohjeet kuivumisajan laskemiseksi. 	Kuivumisaika 
alkaa sen jälkeen, kun jälkihoito on lopetettu. Kuivumisaika tulee ottaa huomioon työ- 
aikataulussa, jotta sille jää riittävästi aikaa. Ennen päällystystyön aloitusta betonin kos-
teus on todettava aina lattiasta mittaamalla. 
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3.2.5 	ULKOPUOLISET RAKENTEET 

Tukimuurit, ajoluiskat, ulkolaatat ja ulkoportaat kuuluvat BY32:n mukaiseen pakkasrasi-
tuksen alaiseen ympäristöluokkaan E2b, jota vastaava betonin koostumus on esitetty taulu-
kossa 3.3, BY32. 

Ulkolaattojen ja ajoluiskien laadunvalvonnassa katso myös kohta 3.2.4. 

3.3 	Runko- ja vesikattorakenteet 

3.3.1 	KANTAVAT VÄLISEINÄT JA PILARIT 

Valvojan on perehdyttävä rakennepiirustuksiin siten, että hänelle selviää pystysuora kan-

tava rakennejärjestelmä ts. mitkä seinistä ja pilareista ovat kantavia. 

Jos kantavia väliseiniä tai pilareita tuetaan lattiarakenteista, on työaikatauluun ja -järjes-
tykseen kiinnitettävä erityistä huomiota. Mikäli urakoitsija ei voi tai ei halua tehdä joita- 

km erillisiä perustuksia esim. ulkokatoksien perustuksia ennen runkorakenteita, tulee ura-
koitsijan esittää vaivojalle työnaikainen tuentasuunnitelma. 

Rakenteiden laadunvalvonta suoritetaan kohdassa 2 esitettyjen materiaalikohtaisten laadun-
valvontaohjeiden mukaan. 

3.3.2 	LAATAT JA PALKIT 

Valvojan tulee perehtyä rakennepiirustuksiin siten, että hänelle selviää vaakasuora kantava 
rakennejärjestelmä. Rakenteiden laadunvalvonta suoritetaan kohdassa 2 esitettyjen mate-
riaalikohtaisten laadunvalvontaohjeiden mukaan. 

3.3.3 	ULKOSEINÄT 

Valvojan tulee selvittää rakennepiirustuksista, mitkä ulkoseinät tai ulkoseinän osat kuulu- 

vat pystysuoraan kantavaan rakennejärjestelmään. Työaikataulussa on kiinnitettävä huomi- 

ota tällaisten seinien rakentamisajankohtaan tai jos on kysymyksessä elementtirakenne, 
elementtien toimitus- ja asennusajankohtaan. 
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3.3.4 	ULLAKKO- JA KATTORAKENTEET 

Kattorakenteiden työnaikaiseen vakavuuteen on kiinnitettävä huomiota. Jos palkki- ja 

ristikkorakenteiden nosto- tai tukipisteissä tai nurjandus- tai kiepandustuennoissa on epä-

selvyyttä, on otettava välittömästi yhteyttä rakenneosien toimittajaan tai rakennesuunnitte-

lijaan. 

Naulalevyristikoiden suunnittelussa on yleensä käytössä sellainen menettely, että rakenne- 

suunnittelija laatu ristikoiden mittapiirustukset ja merkitsee niihin kuormitustiedot. Niiden 

perusteella ristikkotoimittaja laatu omaan naulalevyjärjestelmään soveltuvat piirustukset. 

Naulalevyristikoissa saattaa olla sellaisia puristussauvoja, jotka vaativat nurjandustuennan. 

Tästä on merkintä valmistajan laatimissa ristikkopiirustuksissa. Ristikkopiirustuksissa on 

myöskin esitetty ristikon vaadittu tukipituus. Nykyään ristikoiden valmistajat käyttävät 

niin kapeita alapaarteita, että varsinkin suuremmissa ristikoissa vaadittu tukipituus saattaa 

ylittää kantavan seinän paksuuden. Tällöin tukipintaa on levitettävä esimerkiksi naulaa-

malla ristikon sivuille lisäpuut. Jos puristussauvojen nurjandustuentoja tai tukipintojen 

levityksiä tarvitaan, on niistä aina neuvoteltava ristikoiden toimittajan ja rakennesuunnit-

telijan kanssa. Valvojan on syytä muistaa, että kaikki ristikoiden toimittajat eivät lähetä 

laatimiaan piirustuksia rakennesuunnittelijalle, vaikka näin pitäisi menetellä. 

3.3.5 	RUNKO- JA VESIKATTORAKENTEIDEN LÄMMÖN- JA ÄÄNEN- 

ERISTYKSET 

Lämmön- ja äaneneristyksien paksuudet ja tyypit esitetään aina suunnitelmissa, yleensä 

rakennetyypeissä. 

Mineraalivillojen tyypit esitetään koodimerkinnöillä. Ryhmä 01 käsittää sellaiset eristyk-

set, joita ei kuormiteta, esim. koodi 01.041. Koodin loppuosa on tyyppihyväksyntäpäätök-

sen mukainen, eristyksen normaali lämmönjohtavuus Än(W/m-°C). Ryhmä 02 käsittää sel-

laiset eristykset, joita kuormitetaan, esim. koodi 02.008. Koodin loppuosa on eristyksen 

suurin suositeltava staattinen kokonaiskuormitus (kN/m 2 ). 

On muistettava, että suunnitelmissa esitetään eristyksen nimellispaksuus myöskin käytet-

täessä puhallettavaa eristystä. Puhalluspaksuutta määrättäessä painuman osuus otetaan 

huomioon lisäämällä eristyksen nimellispaksuutta tyyppihyväksyntäpäätöksen mukaisesti. 

Muiden eristyksien tyypit esitetään suunnitelmissa yleensä tuotenimikkeillä. Nimikkeet 

ovat vain esimerkkejä. Muita vastaavat ominaisuudet omaavia tuotteita voidaan käyttää. 
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Ennen eristystyön aloitusta ja eristystyön aikana todetaan eristystarvikkeiden asiakirjojen 
mukainen laatu ja virheettömyys sekä se, että olosuhteet sallivat työn. Ennen valmiin eris-
tyksen peittämistä tarkastetaan, että eristys on moitteeton ja paksuus on suunnitelmien 
mukainen. 

Jos urakoitsija haluaa muuttaa yläpohjan eristeet puhallettavaksi eristeeksi, koko yläpohjan 
eristys on harkittava uudelleen. Ts. alimmaiseksi on asennettava kova mineraalivilla sitten 
puhallettava eriste ja sitten reunoille tuulensuojalevyt. 

3.3.6 	RUNGON JA VESIKATTORAKENTEIDEN VEDEN- JA KOSTEUDEN- 
ERISTYKSET 

Kermikatteet ja vedeneristykset luokitellaan julkaisun "Rakennusten veden- ja kosteuden-
eristysohjeet RIL 107-1989" /21/ mukaan käyttöluokkiin A, B, C ja D. Käyttöluokka il-
moitetaan suunnitelmissa. Jiirin käyttöluokka määräytyy jiirin kaltevuuden mukaan. 
Mandollisen jiirivahvistuksen leveytenä käytetään kolmea (1,0 m:n lev. kermejä) kermin 
leveyttä. 

Kohdassa 2.633, RIL 107-1989, on esitetty eri luokissa vaaditut kermien lukumäärät ja 

tyypit käytettäessä joko bitumikermejä tai kumibitumikermejä. On huomattava, että käyt-
töluokissa A ja B bitumikermejä käytetään vain käännettynä rakenteena. Tämä johtaa sii-

hen, että tavallisen katon tai jiirin kaltevuuden ollessa loivempi kuin 1:40, on käytettävä 
kumibitumikermejä. Muutoinkin tulisi pyrkiä siihen, että kermeinä käytettäisiin vain ku-
mibitumikermejä. 

Kohdassa 3, RIL 107-1989, on esitetty ohjeet alimmista lämpötiloista ja muista olosuh-
teista, joissa eristystyötä saadaan suorittaa. 

3.4 	Täydentävät rakenusosat 

3.4.1 	IKKUNAT 

Ikkuna- ja heloitustyypit esitetään yleensä rakennusselityksen liitteinä olevissa ikkunase-
losteissa. Standardin SFS 3304, RT41-10027 /22/, mukaan ikkunat luokitellaan 

käyttökohteiden mukaan luokkiin 1, 2 ja 3. Standardissa on esitetty myöskin vaatimukset 
ikkunoiden toiminnallisista ominaisuuksista eri luokissa, esim, ilman- ja sateenpitävyys, 
tuulenpaineen kestävyys ja ääneneristävyys. Ikkunoiden lämmöneristysvaatimukset on esi- 
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tetty RakMK:n osassa C3 /23/. Helojen pintakäsittelylle asetettavat vaatimukset on esitetty 

ohjekortissa RT45-10204. Ohjekortissa RT4I-10096 /24/ on esitetty puuikkunoiden helo-

jen esim. saranoiden lukumäärä ja sijoitus eri ikkunatyypeissä. 

Urakoitsijan tulee hyväksyttää rakennuttajalla ikkunoiden valmistaja ennen tilausta sekä 
valmistajan heloitus, tiivistys ja pintakäsittely ennen valmistusta. Rakennuttajalla on oi-
keus vaatia tarvittaessa urakoitsijaa esittämään ikkunasta mallikappale heloituksineen, tii-

vistyksineen ja pintakäsittelyineen ennen hyväksymistä. 

Ohjekortissa RT4I-10095 /25/ on esitetty puuikkunoiden karmien kiinnityskohtien luku-

määrä ja sijainti eri ikkunatyypeissä. 

Karmin ja seinän tai kanden karmin välisen sauman tilkitsemiseen käytettävän tilkkeen 
tulee olla tarkoitukseen valmistettua. Käytettäessä polyuretaanivaahtoa sen tulee olla kutis-
tumatonta. Ennen listoitusta valvojan tulee tarkastaa ikkunoiden tilkitsemiset. 

3.4.2 	OVET 

Ovi- ja heloitustyypit esitetään yleensä rakennusselityksen liitteinä olevissa oviselosteissa. 

Oviselosteissa esitetään myöskin osapiirustusten numerot tai osapiirustuksina toimivien 

RT-ohjekorttien numerot. 
Standardin SFS 4487, RT42-10274 /26/, mukaan ovet luokitellaan kestävyydeltään 

luokkiin 1, 2 ja 3 sekä annetaan ohjeet siitä, mihin luokkaan kussakin käyttökohteessa 
oven tulisi kuulua. Standardissa on esitetty myöskin vaatimukset ovien toiminnallisista 
ominaisuuksista eri luokissa. Helojen pintakäsittelylle asetettavat vaatimukset on esitetty 
ohjekortissa RT45-l0204 /27/. Ohjekortissa RT42-l0084 /28/ on esitetty puuovien helo-

jen esim. saranoiden lukumäärä ja sijoitus eri ovityypeissä. 

Urakoitsijan tulee hyväksyttää rakennuttajalla ovien valmistaja ennen tilausta sekä heloi-
tus, tiivistys ja pintakäsittely sekä erikoisovien piirustukset ennen ovien valmistusta. 

Standardissa SFS 4590, RT29-10103 /29/, on esitetty puusepänteollisuudessa suoritettavan 

maalauksen laatuluokat, niiden soveltaminen pintakäsittelyyn ja valmiin pinnan arvos-

teluperusteet. 

Ohjekortissa RT42-l0083 /30/ on esitetty tavallisten puuovien ja kortissa RT42-10122 
/31/ osastoivien puuovien karmien kiinnityskohtien lukumäärä ja sijainti eri ovi- ja kar- 

mityypeissä. 
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Valvojan tulee kiinnittää erityistä huomiota nosto-ovien säätöön sekä siihen, että tiivisteet 
säilyvät ehjinä työn aikana. 

3.4.3 	KEVYET VÄLISEINÄT 

Kevyillä väliseinillä tarkoitetaan kantamattomia väliseiniä. Ne tehdään yleensä valmiin lat-
tiarakenteen päältä. Kevyiden väliseinien yläpää liitetään väli- tai yläpohjaan siten, että 
väli- tai yläpohjan taipuma ei vahingoita väliseinää. Liitoksen tulee olla joustava, eikä se 
saa muodostaa äänisiltaa. Jos liitoksissa on epäselvyyksiä, valvojan tulee ottaa yhteyttä 
arkkitehtiin tai rakennesuunnittelijaan. 

3.4.4 	KAITEET, HOITOTASOT JA HOITOSILLAT 

Käytettäessä kaiteissa, hoitotasoissa tai hoitosilloissa teräsrakenteita on valvonnassa kiinni-
tettävä eristyistä huomiota pintakäsittelyihin. Lisäksi käytettäessä valmiiksi maalattujen 
teräsosien liitoksissa jälkihitsauksia on huolehdittava, että hitsausalueita maalattaessa pin-
nan puhdistusaste, maalauskertojen lukumäärät ja kerrospaksuudet täyttävät maalausjärjes-
telmän mukaiset vaatimukset. 

3.5 	Pintarakenteet 

3.5.1 	VESIKATE 

Vesikatemateriaalit ja niille asetettavat vaatimukset esitetään yleensä rakennetyypeissä ja 

rakennusselityksessä. Rakennusselityksessä esitetään myöskin ko. katemateriaalia koskevan 
RT-ohjekortin numero. Ohjekorteissa esitetään eri materiaalien limitys-, tiivistys- ja sau-
maus- sekä kiinnitysohjeita. 

Valvojan tulee kiinnittää erityistä huomiota vesikatteiden kiinnityksiin. On muistettava, 
että kiinnikkeiden määrä riippuu rakennuksen sijaintipaikasta ja kyseessä olevasta katon 

osasta. Sijainnin perusteella rakennusalueet jaetaan luokkiin A, B ja C. (A = manneralue, 
B = rannikkoalue ja C = ulkosaaristo). Tarvittava kiinnikkeiden määrä on suurin alueella 

C. Rakennuksen katto jaetaan osiin 1, Ilja III (1 = 'katon nurkkaosa, II = katon reunaosa 
ja III = katon keskiosa). Tarvittava kiinnikkeiden määrä on suurin osassa 1. 
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Sileän peltikatteen kiinnitystiheys on esitetty ohjekortissa RT85-10381 /32/. 	Kermikat- 

teiden valvontaohjeet on esitetty kohdassa 3.3.6. Valvojan on syytä tutustua myöskin ka-
temateriaalien valmistajien asennus- ja kiinnitysohjeisiin. On kuitenkin muistettava, että 

suunnitelmissa voi olla valmistajan ohjeista poikkeavia vaatimuksia. 

3.5.2 	SISÄSEINIEN JA SISÄKATTOJEN PINTARAKENTEET 

Sisäseinien ja -kattojen pintarakenteet esitetään rakennetyypeissä, rakennusselityksessä ja 
liitteenä olevassa huoneselityksessä. Rakennusselityksessä viitataan ko. materiaalia koske-
vaan RYL 90:n kohtaan (RYL9O = Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset 1990). Niitä 
RYL9O:n kohtia, joihin rakennusselityksessä on viitattu, käytetään ko. pintarakenteen val-
vontaohjeina. Valvojan on syytä tutustua myöskin materiaalin valmistajien asennus- ja 

kiinnitysohjeisiin. 

3.5.3 	ULKOSEINIEN PINTARAKENTEET 

Ulkoseinien pintarakenteet esitetään rakennetyypeissä ja rakennusselityksessä. Rakennus-
selityksessä viitataan ko. materiaalia koskevaan RYL9O:n kohtaan, jota voidaan käyttää ko. 
pintarakenteen valvontaohjeena. Betonielementtirakenteiden valvontaohjeet on esitetty tä-
män valvontaohjeen kohdassa 2.4 ja muurattujen rakenteiden valvontaohjeet kohdassa 2.7. 

3.5.4 	LATTIAN PINTARAKENTEET 

Lattian pintarakenteet esitetään rakennusselityksessä ja rakennusselityksen liitteenä olevas-
sa huoneselityksessä. Rakennusselityksessä viitataan ko. materiaalia koskevaan RYL9O:n 

kohtaan, jota voidaan käyttää ko. pintarakenteen valvontaohjeena. 

Ohjekortissa RT84-l0364 /33/ on esitetty lattianpäällysteiden luokitus, jolla määritetään 

päällysteiden ominaisuuksia ja sopivuutta eri käyttökohteisiin. Ohjekorteissa RT34-10340 

/34/ ja RT34-10341 /35/ on esitetty keraamisten laattojen ominaisuuksia ja työohjeita. 

Ennen päällystystyön aloitusta on valvojan aina todettava, että lattia on päällystettävissä. 
Toisin sanoen valvojan tulee huolehtia, että kohdassa 3.2.4 esitetyt valvontatoimenpiteet on 

suoritettu. 
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3.5.5 	MAALAUSTYÖT 

Maalaustyöt esitetään erillisessä maalausselityksessä ja värisävyt värityssuunnitelmassa. 
Maalaustöiden yleiset laatuvaatimukset on esitetty RYL9O:n luvussa 28. 

Maalausselityksessä eri rakennusosien käsittely-yhdistelmät esitetään nurmerotunnuksilla, 
esim. 1 4 3 08.4. Ensimmäinen numero (1) on käsiteltävän rakennusosan tunnus. Maala-
uksen kannalta tyypilliset rakennusosat jaotellaan ryhmiin 0...9. Toinen numero (4) tar-
koittaa maalausalustaa. Maalausalustat ryhmitellään rymiin l...9. Kolmas numero (3) on 
viimeiseen käsittelyyn käytettävän maalaustarvikkeen pääryhmän tunnus. Maalaustarvik-
keet ryhmitellään käyttötarkoituksen perusteella ryhmiin 0...9. Neljäs ja viides numero 
(08) muodostavat yhdessä numeroparina tunnuksen järjestysnumeron. Se yksilöi käsittely-
yhdistelmän siten, että ko. käsittely-yhdistelmässä on otettu huomioon ympäristöolosuhde-

luokka (luokat 1...8), maalauksen laatuluokka (luokat Pl...P3, Kl...K3 ja Vl...V3), alustan 
ja maalityypin tarkennukset sekä käsittelykertojen lukumäärät. Käsittely-yhdistelmän 
tunnuksen perään voidaan lisätä valmiiksimaalaukseen käytettävän kiiltoryhmän tunnus 
(esim. 4), joka erotetaan muusta tunnuksesta pisteellä. Maalit ja lakat jaetaan 
kiiltoryhmiin l...6. Tavalliset talonrakennuksessa käytettävät käsittely-yhdistelmät on se-

lostettu RT-käsikirjassa Maalaus 90 /36/. Käsittely-yhdistelmien tunnusjärjestelmä on 
esitetty ohjekortissa RT29-10344 /37/, ympäristöolosuhteiden luokitus ohjekortissa RT29-

10325 /38/ ja maalauksen laatuluokat ohjekortissa RT29-l0326 /39/ sekä kandella eri vä-

risävyllä maalattavien vierekkäisten pintojen rajausohjeet ohjekortissa RT29-10363 /40/. 

Teräsrakenteiden pintakäsittelyt ks. kohta 2.6.4. 

3.6 	Kalusteet, varusteet ja laitteet 

3.6.1 	KALUSTEET 

Kalusteisiin kuuluvat rakennuksen sisäpuoliset kiinteät kalusteet kuten komerot, kaapit, 

hyllyt, työpöydät, pesupöydät ja penkit sekä niiden verhoukset, koteloinnit ja listoitukset. 

Kalusteet esitetään pohjapiirroksissa tai huoneselityksessä kalusteyhdistelmien tunnuksilla. 
Tunnuksien mukaiset kalusteet esitetään rakennusselityksen liitteinä olevissa kaluste-eritel-
mälomakkeissa. Lomakkeissa esitetään yleensä myöskin kalusteiden tuotenimikkeet. Jos 
urakoitsija haluaa käyttää muita kuin nimikkeiden mukaisia tuotteita, on urakoitsijan hy-
väksytettävä kalusteiden valmistaja rakennuttajalla ennen tilausta. Kalusteiden ja niiden 
asentamisen yleiset laatuvaatimukset on esitetty RYL9O:n luvussa 51. Valvojan tulee val-
voa, että kalusteiden materiaalit, mitat, pinnoitteet ja laatu ovat suunnitelmien mukaisia. 
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3.6.2 	VARUSTEET 

Varusteisiin kuuluvat mm. naulakot, koukustot, peilit, opastetaulut, verholaudat, verho- 

kiskot, sälekaihtimet, saippua-annostelijat ja käsipyyhekaapit. Varusteet esitetään huone-
selityksessä varustetunnuksien avulla. Tunnuksien mukaiset varusteet ja niiden tuoteni-
mikkeet on esitetty rakennusselityksessä. Tuotenimikkeet ovat esimerkkejä ts. muita vas-
taavat ominaisuudet omaavia tuotteita voidaan käyttää. 

Varusteiden ja niiden asentamisen yleiset laatuvaatimukset on esitetty RYL9O:n luvussa 52. 

Valvojan tulee valvoa, että varusteiden materiaalit, pinnoitteet ja laatu ovat suunnitelmien 

mukaiset. 

	

3.6.3 	LAITTEET JA KONEET 

Laitteisiin ja koneisiin kuuluvat mm. siltanosturi laitteineen, huoltokuilun suojus ohjaus-
laitteineen ja kuilunostin sekä huonekohtaiset laitteet kuten esim. liesi, jääkaappi, pakastin 
ja kivas. Laitteita ja koneita voi kuulua rakennus-, LVI- tai sähköurakkaan tai raken-
nuttajan omaan hankintaan. Valvojan tulee selvittää, mihin urakkaan mikin laite kuuluu. 

Laitteista ja koneista on selityksissä esitetty yleiset laatuvaatimukset sekä tuotenimikkeet. 
Jos urakoitsijat haluavat käyttää muita kuin nimikkeiden mukaisia tuotteita, on valmistajat 
hyväksytettävä rakennuttajalla ennen tilausta. 

Valvojan tulee tarkastaa ennen nosturipalkkien asennusta, että nostinkiskot soveltuvat va-
littuun nosturityyppiin. Samoin tulee tarkastaa ennen huoltokuilun rakentamista, että kui-

lun reunaterästen välimatka, korkeus ja muoto soveltuvat kuilunsuojuksen ja kuilunosti-

men rakenteisiin. 

Valtioneuvoston päätös n:o 1037 nostureista ja niiden tarkastuksesta 23.11.1989 /41/ mää-

rää mm. seuraavaa 
- päätös koskee nostureita, joiden suurin sallittu kuorma on yli 500 kg 
- nosturi ja sen rata tulee tehdä standardien SFS 4020, SFS 4028 ja SFS 4696 mukaan. 
- ennen nosturin käyttöönottoa nosturille on tehtävä käyttöönottotarkastus, johon kuuluu 

standardin SFS 4261 mukainen koekuormitus. 

3.6.4 	VÄESTÖNSUOJAN VARUSTEET 

Väestönsuojan erikoislaitteet ja varusteet kuten suojaovet, suojaluukut ja sulkulaitteet sekä 

tikkaat, käymälät ja vesisäiliöt on esitetty pohjapiirroksissa, rakennusselityksessä ja osapii- 



46 

rustuksissa. Osapiirustuksina voivat toimia myöskin RT-ohjekortit, joihin on viitattu ra-
kennusselityksessä. 

3.7 	Konetekniset työt 

3.7.1 	KONETEKNISISTÄ TÖISTÄ AIHEUTUVAT RAKENNUSTEKNISET TYÖT, 

YLEISTÄ 

Koneteknisistä töistä aiheutuvat rakennustekniset työt on esitetty rakennusselityksen 
urakkarajaliitteessä ja töiden yleiset laatuvaatimukset RYL9O:n luvussa 53. 

Tielaitoksen talonrakennuskohteissa suunnittelijat laativat reikäpiirustukset. Kun LVI- ja 
sähköurakoitsijat on valittu, valvojan tulee huolehtia, että reikäpiirustukset toimitetaan ko. 

urakoitsijoille tarkastettaviksi ja allekirjoitettaviksi. Jos urakoitsijat haluavat tehdä reikä-
piirustuksiin muutoksia, niihin on saatava rakennesuunnittelijan hyväksyminen. Valvojan 

tulee tarkastaa, että reiät ja syvennykset tehdään hyväksyttyjen reikäpiirustusten mukaan. 
Jos valmiiseen teräsbetonirakenteeseen tarvitaan reikiin muutoksia tai lisäreikiä, käytetään 
timanttiporausta tai -sahausta ts. piikkausta tulisi välttää. Ennen muutoksien tai lisäreiki-
en tekemistä on niille saatava aina rakennesuunnittelijan hyväksyminen ja valvojan tulee 
kirjata, kenen vaatimuksesta muutokset tai Iisäreiät tehdään. 

Valvojan tulee kiinnittää huomiota kannakkeiden ja niiden kiinnitystarvikkeiden mittoi-

hin, määrään, laatuun ja pintakäsittelyyn. Sellaiset kannakkeet, joita ei ole mainittu 
suunnitelmissa, on urakoitsijoiden esitettävä valvojan hyväksyttäviksi. 

3.7.2 	LÄMPÖ-, VESI- JA VIEMÄRITÖISTÄ AIHEUTUVAT RAKENNUS- 

TEKNISET TYÖT 

Valvojan tulee valvoa, että: 
- Kaikissa kohdissa, missä putket lävistävät kiviaineisia rakenteita, putket suojataan me-

tallisilla tai muovisilla hylsyillä. Hylsyt ja asennettavat putket eristetään sopivalla tilk-

keellä siten, että ne ovat täysin erillään toisistaan. Kosteissa tiloissa putkihylsyt ulottu-

vat vähintään 50 mm lopullisen lattiapinnan yläpuolelle. Eristettäviksi määrätyissä put-
kissa on suunnitelmien mukainen eristys ja että lävistykset täyttävät lämmön-, äänen- 

ja vedeneristävyyden sekä palonkestävyyden vaatimukset 
- Sisäkattoihin, roiloihin tai lattiohin tehdään tarpeelliset huolto- ja tarkastusluukut. 

Luukut on oltava puhdistusyhteiden, venttiilien, tuntoelimien yms. kohdalla 
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- Putkien ja laitteiden maalaustyöt tehdään suunnitelmien mukaan 
- Viemäreiden ja tuuletusjohtojen kattolävistyksissä ovat tiiviit juuripellitykset 
- Lattiaan ja seinään kiinnitettävien kalusteiden alustat ja WC-istuimien lattialiitos on 

saumattu 
- Pintavesikourujen kallistukset ovat oikeat 
- Rakennusurakoitsijan asentamien sadevesikattokaivojen asennus on tehty oikein 

- Maahan asennettavien putkien ja viemäreiden routaeristykset ovat kunnossa ennen kai-

vannon täyttöä. 

	

3.7.3 	ILMANVAIHTOTÖISTÄ AIHEUTUVAT RAKENNUSTEKNISET TYÖT 

Valvojan tulee valvoa, että: 
- Alaslaskettuihin kattoihin ja kuiluihin tehdään huoltoluukut puhdistusluukkujen säätö-

ja palopeltien yms. kohdille 
- IV- konehuoneen äänenvaimennus tehdään 
- Säleiköt, venttiilit ja luukut ja niihin liittyvät kehykset muihin rakenteisiin kuin pelti-

kanaviin kiinnitetään asianmukaisesti 
- Vesikatolle tulevien ilmanvaihtolaitteiden ja kanavien tukirakenteet rakennetaan 
- Puhaltimien ym. kojeiden alle tarkoitetut betonialustat tehdään suunnitelmien mukaan 
- Paloverhoukset muihin rakenteisiin kuin peltikanaviin tehdään 
- Maalattavien kanavien ja laitteiden maalaustyöt tehdään 

	

3.7.4 	SÄHKÖTÖISTÄ AIHEUTUVAT RAKENNUSTEKNISET TYÖT 

Valvojan tulee valvoa, että: 
- kaapeliojien louhinta-, kaivu- ja täyttötyöt tehdään hyväksyttäviä työtapoja noudattaen 

- kaapelikourut ovat oikean tyyppisiä ja että kaapelikourujonoja on suunniteltu määrä se-

kä merkkinauhat asennetaan ennen ojien täyttöä 
- asennettavien pylväiden valmisperustukset ovat standardisoituja tai perustukset tehdään 

piirustuksien mukaisesti 
- kaapelioj ien tarkka sijainti mitoitetaan asennuksia vastaavaksi asemapiirustukseen tai 

erilliseen kaivantopiirustuksen 

- perusmuureihin tulevat kaapeleiden läpivientiputket (ø 50 mm) asennetaan hyväk- 

sytyn suunnitelman mukaisesti ja, että kaikki johtoläpiviennit tiivistetään 

- betonirakenteisiin tulevat rakennusaineiset lattiakanavat, aukot ja urat sekä kojeiden ja 

laitteiden perustukset tehdään reikä- ja erikoispiirustuksien mukaisesti 
- elementtitehtaalla tehdään elementteihin tulevat reiät, tartunnat sekä rasioinnit ja put-

kitukset elementti- ja erikoispiirustusten mukaisesti 
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- työmaalla pidetään tarvittavat LVIS-tilankäyttöneuvottelut ennen varsinaisten asennus-
töiden aloittamista; neuvotteluissa sovitaan asennusjärjestyksestä ja tilankäytöstä 

- kaikki yksittäisetkin kanava- ja johtoläpiviennit tiivistetään 
- rasioiden upotukset eivät heikennä ääneneristävyyttä eivätkä palonkestävyyttä 
- valaisimien ja rasioiden kiinnitysalustat ovat kunnolla kiinnitetyt 
- sisäkattoihin tehdään kaapelihyllyjen ja rasiaryhmien kohdille huoltoluukut osoitetussa 

laaj uudessa 

- ovi- ja ikkunarakenteisiin tehdään tarvittavat varaukset asennettavia laitteita varten 
- uppoasennusta käytettäessä tehdään muurattuihin rakenteisiin putkitukset ja rasioinnit 

ura-, osa- tai erikoistiiliä käyttäen; saneerauskohteissa putkiurat ja rasiatilat tehdään 
tavallisesti jälkityön 

- rasiat asetetaan seinä-/kattopinnan tasoon 

- johtoteiden läpimenoaukot suljetaan vähintään Itäntäeristävästi ja paloalueittain vi-
ranomaisten hyväksymällä tavalla 

- vesikaton ja vesieristettyjen rakenteiden läpiviennit ja tartunnat tehdään huolellisesti ja 
määriteltyjä työtapoja moudattaen 

- kiinteisiin kalustoihin asennettavien rasiaryhmien kiinnitysalustat ja aukotukset sekä 
asennustilat tehdään piirustusten mukaan 

- sähkö- ja puhelintilat tehdään riittävän ajoissa valmiiksi asennustöitä varten 
- rakenteisiin jätetään riittävät asennus ja kuljetusaukot 

- sähkö- ja puhelintilojen oviin asennetaan oikein sarjoitetut lukot ja tarvittavat kilvet 
- pinta-asennustyönä tehtävissä tiloissa tehdään vähintään kaistamaalaukset valmiiksi en-

nen asennustyön aloittamista. 
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LIITE 1/TAVO-90 

KUVA 1. Tiivistys pyrittäessä 90 %:n tiiviysasteeseen normaaliolosuhteissa kesällä /4/. 

Tiviistyskorie tai tapa Kerrospaksuus m 
Taytemateriaali 

Paino kN tai Tiivistysajo- Louhe. 	kar Hiekka. Hiekkamo- Siltti. 	kuiva 
staaitisen kertojen 	va kea murske sora, some reeni, 	sora kuori ja kov 

Nimitys 
viivakuor- himmais- kivet ro 	ja 	hien moreeni sam. 	suitti 
man 	suu 
'-uus 

maära murske moreeni 

kNIm 

Kasijuntta 0.15 kN 31 - 0,15 0,10 0,10 

Konejuntta 0,80 kN 31 - 0,30 0,25 020 
Taryjuntta 0.50 kN 3'  - 0.30 0,25 0.20 

Tärylevy 0,50 kN 41 - 0,15 - - 

Tarylevy 1.00 kN 4'  - 0,20 0,10 - 

Tarytevy 4,00 kN 4 0,40 0.35 0,25 0.15 
Pienjyrat 5-20 kNJ 6 0,40 0,30 0,20 - 

Traktori- 
vetoinen 30 kN 6 0,70 0,40 0,30 0,20 

taryjyra 50 kN 6 1,00 0.55 0,45 0,30 
80 kN 6 1,20 0,60 0.50 0,35 

Tetaketlu- 
traktori 100 kN 6 - 0,25 0,20 0.20 
Varahtelevä 
2-valssijyra 5 kN/m 6 - 0,15 0,10 - 

20 kN/m 6 - 0,30 0.25 0,15 

30 kN/m 6 - 0,45 0,35 0,25 

Staatt unen 
3-vaissujyra 50 kN/m 6 - 0,25 0,20 0,20 

Kumipyorajyra 150 kN 6 - 0,20 0,20 0,20 
250 kN 6 - 0,30 0,25 0.25 

Kaytetaari Vleer'.i viri puenissa la  ahtaussa kohtessa seka taycientamaafl muita tneistySdiuneuta 

KUVA 2. Tukemattoman, lyhytaikaisen, kapean kaivannon luiskan kaltevuus moreeni-
maissa, karkearakeisissa maissa ja karkeissa silttimaissa pohjavedenpinnan 
yläpuolella /6/. 

Löyhä ja keskitiivis siltti seka hiekka 
Loyha sora seka löyha moreeni 

JJ 
maan laadusta 
ja ominaisuuk-
sista riippuen 

II 	Tiivis siltti sekä tiivis hiekka 
Keskititvis sora sekä keskituivis moreeni 

III 	Tiivis sora sekä tiivis moreeni UyJl\f 



LIITE 2/TAVO-90 

KUVA 3. Pinnan minimikaltevuuksia eri päällystemateriaaleilla /5/. 

Paallyste Kayttökohde Sivukaltevuus Viettokalte-
Vuus 

Asfaltti Ajorata 0,025-0,03 
Jalkakäytävä 0,020-0,025 
Piha-alue o,oi —0,03 

Kiveys, laatoitus Ajorata 0,003-0,04 
Jalkakäytävä 0,025-0,03 
Piha-alue 0,02-0,04 

Sora, öljysora Ajorata 0,04-0,05 
Piha-alue 0,02-0,04 

KUVA 4. Suositus laaduntarkkailumenetelmän valinnaksi /6/. 

Tayttöiapaus 

Laadun 

lattian 
aiiiniaytto 

Maanva,asen, 

kN/mi 

Dynaaminen 
kuomutus 
iaftai 
q>4kNm,a 

Pe,usiusien 
alustaytio 

1 

Putk,johto 
kaivannon 
ja taytio 
l,,kenneaiueiita 

Muut 
ilinistettavat 
iayiot 

A 8 A, A, 8 A ,  A, 8 A A, 8 A A 8 
ta,kkaitumeneteirna 

• 1 Tyotavan tarkkailu (ja poyta- • • • • • • • kirjan tyttö) 

II Materiaalin lampotilan tark- . . . . o o o kailu 

III Kairaukset täytteen rakeri- 
tamisen aSteen o o 
IV Tiiviysasteen maaritys 1 työn aikana 

V 	evykuormituS-/muodori- 
muutosmoduulin 	maäritys 0 
työn aikana 

VI Ennakkokokeet kentalla tai 
tayttötyori 	alussa 	laboratori- 
ossa (koetiivistys) - - - - 

A-tason tarkkailu tetxjään talviaikana 
A-tasoa kaytetaän vaativissa kohteissa, joissa täyte on paksu ja/tai kiilamainen jne. 
A,-tasoa kaytetaan kotiteissa. joissa tayte on alle 1 m paksu 
B-tason tarkkailu tehdaän kesSaikana 
q lattialle tuleva tasainen kuorma 
• valttämatön toimenpide 

tarpeellinen toimenpide, suositellaan ensisilaisena 
( vaihtoehtoinen toimenpide eijelliselle () 

o Kayltö tapauskohtaista. taydentaa muita tarkkailumenetelmia 

50 
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iI 
ri 

E 
z 

•0 

o 

ci 
a 
vi 

> 
ci 

> 

[;1 
24 

22 
E 
z 
-x 

o2O 
c 

4-,  

vi o 0. 
vi 

vi 

> 

18 
80 

16 13 
u 

Materiaalin 
lampötilO 

\: ___ 

1', 	 1E 
VesipitOiSuUS w, i. VesipitOiSUU.S w1. 

0 

0 

KUVA 5. Vesipitoisuuden ja lämpötilan vaikutus hienon hiekan (a) ja hiekkaisen soran (b) 
tiiviyteen laboratoriokokeiden perusteella /42/. 



52 

LIITE 4/TAVO-90 

KUVA 6. Tiiviystarkkailupöytäkirja /6/. 

TIIVIYSTARKKAILUPÖYTÄJ<IRJA rlenrakennustyhrnaa 

Rakenta)a ________________________________ 	Rakennustyö 

1'eollisuushailj 0 	Pientalo 0 Kerrostalo 0 Muu 0 
Lattxatayttö 0 	Perustusten alustayttö 0 Perusmuurin vierustayttö 0 
Putkikaivannon täyttö 0 Pihan liikennealue 0 Muu täyttö 0 ___________________ 
Täyttokohde sateelta suojassa 0 	Suojaamaton 0 
*Mp 	sula 0 Jaassä 0 

Tayttömaterjaalj Ms 0 Sr 0 hkSr 0 Mli 0 srffk 0 Muu 0 ____________ 
tyomaalle tuotaessa sula 	Jaassa o lumjnen 

5 	Vesipitoisuus w = 	% 	% 	% 	% 

Prtorkoe 	= 	t/m3 ________t/m) _______t/m3 _______t/m3 	t/rn3 

Levitystapa 
•1 

Kerrospaksuus rn 	 _______m2 	p 

Levityskone 	 Koneen paino ________________kN 

Pvrn _________ 	Tiivistyskone _______________ 	Paino - 	kM 

Saa poutainen 0 sateinen fl 
Materiaaij sula 0 osittain jäässa 0 jaassä 0 lurninen 0 
Tayternateriaaisrt iuonnontjiajnen vesipjtojsuus W 

Täyternaterraaira kasteltiin työn aikana 0 ei kasteltu 

Tiivietys h/rnin levityksen jälkeen 

Kerralla tiivistettävän kerr. paksuus 
' 	1-tila tjivjstettäessä 

1) 
- 	Materiaaiin i-tila tiivistettäessa > 

Yl lajokerrat/kerros 

Kerros 1 Kerros 2 Kerros 3 Kerros 4 

hirnin ---- h/rnin ---- 	h/rnin ---- h/rnin 

oc
m m m  

0,. 

oc 

- 

- 
0,. 

- 

o 

----

--e---0C 

kpl 

- 

-kpl 

- 

-kpl -- ----kpl 

Tarkkaxlutapa1 Tiiviyden tarkkailu 0 Työtavan tarkkailu 0 Molemmat 0 
Tiiviysvaatimus 0% 	Maksimikuivatiheys (Proctor-koe) 1'drnax= 	tim 3  
Levykuormstusmoduu1jv8j5 E 	_____Mpa 	E2 	Mpa 

Kerros 1 

Mitattu kuivatiheys 1'd t/m3 

 Saavutettu tiiviysaste 0 % 

Mitattu vesipjtojsuus w 

>' 

	

	Levykuormjtuskoe Ej, E2 Mpa 

Tiiviys riittävä on/ei 

0 
5 
5: 

Poytakirjan iayttäJu lilekir-joitus 	/ 	19 

1 	ser k t y t 1 	r 	 1 .-, , rn vai o talvella 	, kenne t t ae ssa 
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LIITE 5/TAVO-90 

KUVA 7. Salaojituskerroksen materiaalien rakeisuusohjealueet (RIL 126). 1. Lattian sa-
laojituskerros normaalitapauksissa. 2. Seinän salaojituskerros: Lattian salaoji-
tuskerros, jos pohjavesi selvästi salaojitustason alapuolella /4/. 

• • 	 -- - 	 :r'i. 	 '•i• 	uII 
!J'lIlUISJ.Ii)'iJJ._.__.,p,J. . 

UUuIi UUUUiWUV4 I 

• •UuIUuI IU ULSrU 

• ir• 	 !.lt. 

KUVA 8. Sitomattoman kulutuskerroksen materiaalin rakeisuusohjealue (Kadunrakentami-
sen yleinen työselitys) /4/. 

- 	- 
II.!. 	;IIi3. ui _________ _______ • 4_• 	1 

- 

- 

- 

-__ 

- _____________ 
.ocs 001 002 0.0 	0.10.125 0,25 05 	1 	2 	1. 	8 	16 	32 	61. 

Raekokoiz mm 

00 

90 

80 

7 0 

6) 

50 
0 

1.0 

30 

20 

10 



[TE 6/TAVO-90 

liikennelabora- 

1II 
•1a 

Ii- 
iW1I 

1I 

ui• 

15 	32 	61. 

iikennelaborato- 

E!J1iW 1ETntTT 1 lIt. 
iii;. 	•1s1. 	1fl11:. 	 'I•". 	 1I 

J.III•I ,J*L. '1,  •W•1. • 

0001 0,002 0.005 0,01 0.02 0,0/. 	0.10.125 0,25 0,5 	1 	2 	1. 	6 	5 	32 	51. 
Roe/oka 	mm 

KUVA 11. Suodatinkerroksen materiaalin rakeisuusohjealue (VTT, tie- ja liikennelaborato-
rio, tiedonanto 13). Pohjamaan ollessa savea tai silttiä, saadaan viivoitetun alu-
een materiaalia käyttää vain kerroksen yläosassa /4/. 

L1N(T11UL 
IIl. 	 'III. 	 '.ig• 

J*I'I !JIlI. 	IX• 	 W11. 	 • 

__iUIII•I!J' 

__iu•iu•i•rrrnuiui 

- 
Uul U,UUL U,UU 	UUl U.0 	U.U1. 	U.1U.15 U/5 U. 	1 	2 	4 	8 	16 	32 	61. 

Roekoko mm 

.0 

1.0 

30 

20 

fl ,  

100 

90 

80 

70 

60 

50 
0 

/.0 

30 

20 

10 

0 
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LIITE 7/TAVO-90 

KUVA 12. Betonin lujuudenkehityksen ohjekäyrät lämpöastevuorokausien (N) funktiona 
a) yleisportlandsementille, b) nopeasti kovettuvalle portlandsementille /11/. 

- 

1 

HH 1±- 

K 20 
K30 
K 40 
K50 

Joat misluuus 
III 

1 

7,5 	15 	30 60 90 150 300 600 840 

N (Cd) 

100-

K / 

80 

4. 

öJ 

100 
b) 

K 7/O 

80 

40 

20 

[II 

- 

- 

- __-. 

K20 

K40t 

H 
Jootymislujuus 

- 

// 

5 	15 	30 60 90 150 300 600840 
210 	N(Cd 

N = jTb + 1O)\t, 
jossa 	N 	Iämpöastevuorokausisumma 

Tb 	betonin lämpötila °C (vain lämpötilat yli O°C) 
\ t 	kovettumisaika vuorokausina (d) ko. lämpötilassa. 
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LHTE 8/TAVO-90 

LUETTELO HYVPKSYTYIST KOETUSLAITOKSISTA (RakMk A1:4.3) 

(Suluissa hyväksymispäätöksen pvm.) 

Valtion teknillinen tutkimuskeskus, Espoo, Tampere, Oulu 
- hyväksytty RakMK A1:4.3-kohdan nojalla 
- kaikki testaukset 

Oy Partek Ab, Kehityskeskus, Parainen (1.11.1976) 
- betonin puristuslujuus, taivutusvetolujuus, vesitiiviys, suojahuokos-
suhde, dilaatio 

- betonirenkaiden ja -putkien lujuus 
- oikeus suorittaa kelpoisuuskokeita ei koske Oy Partek Ab:n tai sen sisar- 
yhtiöiden valmistamaa betonia 

Suomen Rakennustutkimus Oy, Vaasa (1.11.1976) 
- betonin kelpoisuuden toteamiseksi koekappaleilla tehtävät kokeet 
- oikeus ei koske yhtiön itse valmistaman betonin testaamista 

Imatran Voima Oy, betoni- ja maalaboratorio, Vantaa (16.9.1983) 
- betonin, betonirakenteiden, betoniterästen, betoniteräsjatkosten, betonin 

lisäaineiden ja rakennussementtien kelpoisuuskokeet 

Pohjois-Suomen Betoni- ja Maalaboratorio, Rovaniemi (16.3.1984) 
- betonin kelpoisuuden toteamiseksi koekappaleilla tehtävät kokeet 
- oikeus ei koske yhtiön itse valmistaman betonin testaamista 

Kuopion teknillinen oppilaitos, rakennusiaboratorio, Kuopio (7.5.1985) 
- betonin kelpoisuuden toteamiseksi koekappaleilla tehtävät kokeet 

Wärtsilän teknillinen oppilaitos, Joensuu (16.12.1986) 
- betonin kelpoisuuden toteamiseksi koekappaleilla tehtävät kokeet 

Porin teknillinen oppilaitos, Pori (15.2.1989) 
- betonin kelpoisuuden toteamiseksi koekappaleilla tehtävät kokeet 

Oy Lohja Ab, sementtitehtaan laboratorio, Virkkala (./Ö.l989) 
- betonin kelpoisuuden toteamiseksi koekappaleilla tehtävät kokeet sekä 

betonikokeita betonin lisäaineiden kelpoisuuden toteamiseksi 
- oikeus ei koske Oy Lohja Ab:n tai sen sisaryhtiöiden valmistamaa betonia 
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LIITE 9/TAVO-90 
1(7) 

KOHDE: 

OSOITE: 

RAKENNUSTYÖN VALVOJk 

Rakennustyön valvolan muistilista: (Tarpeettomat kohdat yliviivataan) 

ASIA 
____________________________________________ 

ASIA KUN- 
NOSSA 

HUOM! 
______ 

1. Valvoja on perehtynyt urakka-asiakirjoihin 

2. Valvoja on perehtynyt valvontaohjeisiin 

3. Rakennusajan vakuudet on annettu rakennuttajalle 

4. Rakennusajan palovakuutus on kunnossa 

5. Muut mandolliset urakkasopimuksen mukaiset vakuutukset 
ovat kunnossa 

6. Rakennuslupa on myönnetty 

7. Vastaava työnjohtaja on hyväksytty 

8. Urakka-alueen tarkastus on suoritettu ennen töiden aloitusta 

9. Työaikataulu on laadittu 

10. Piirustusaikataulu on laadittu 

11. Työmaapäiväkirjaa pidetään sovitulla tavalla 

12. Työnjako LVI-töiden valvojan kanssa on sovittu 

13. Työnjako sähkötöiden valvojan kanssa on sovittu 

14. Rakennuksen korkeustaso tarkastettu ympäröivän maaston 
korkeustason suhteen 

15. Työmaalla ja suunnitelmissa on sama korkeusjärjestelmä 

16. Pohjatutkimukset on tehty rakennuksen oikealta sijainti- 
paikalta __________ ________ 

17. Maanalaiset johdot ja rakenteet on paikallistettu ennen kai-
vutöiden_aloitusta ___________ 

18. Säilytettävien rakenteiden ja puuston sekä naapurikiinteistö-
jen katselmus on suoritettu 

19. Purettavien rakennusten putkijohtojen ja kaapeleiden linja-
sulut_on_suljettu ___________ _________ 

20. Asbestipurkusuunnitelma on hyväksytty ja aloituslupa on 
saatu 
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LIITE 9/ TAVO-90 

2(7) . 

ASIA 
____________________________________________ 

ASIA KUN- 
NOSSA 

HUOM! 
______ 

21. Reikäpiirustukset on hyväksytty ja allekirjoitettu 

22. Kaivutöiden aikana on todettu, että pohjatutkimukset pitävät 
paikkansa ___________ _________ 

23. Tuettujen kaivantojen tuentasuunnitelma on hyväksytty 

24. Louhintasuunnitelma on hyväksytty 

25. Lyöntipaalutus suoritetaan LPO-87 ohjeiden mukaan 

26. Kaivantojen tasojen korkeudet ja kaltevuudet ovat suunni-
telmien mukaiset ____________ _________ 

27. Putki- ja kaivorakenteet ovat suunnitelmien mukaiset 

28. Salaojasoran rakeisuuskäyrä on ohjealueella 

29. Salaojakatselmus on pidetty 

30. Eri maarakennekerrosten rakeisuuskäyrät ovat ohjealueilla 

31. Suodatinkangas on suunnitelmien mukaista 

32. Maarakennuskerrosten tiiviys ja/tai kantavuus täyttävät 
vaatimukset ____________ _________ 

33. Tontin pinta vaaitustulosten perusteella täyttää vaatimukset 

34. Kasvualusta ja kasvit ovat suunnitelmien mukaiset 

35. Teline- ja muottisuunnitelma on hyväksytty 

36. Betonointisuunnitelma on hyväksytty 

37. Betonointisuunnitelman mukaiset ennakkotoimenpiteet on 
tehty ____________ _________ 

38. Raudoitustyöt on tarkastettu ennen betonointia, valuosat 1, 
II jne. ____________ _________ 

39. Muotit ja tehneet on tarkastettu ennen betonointia, valuosat 
1, II jne. ____________ _________ 

40. Betonin suojaus, lämmitys, lämpötilan seuranta ja jälkihoito 
ovat kunnossa, valuosat 1, II jne. ____________ _________ 

41. Betoni on saavuttanut muottien ja telineiden purkulujuuden, 
valuosat 1, II jne. ___________ _________ 

42. Betonirakenteet täyttävät toleranssivaatimukset 

43. Beonielementtien suunnitelmat on hyväksytty ennen valmis-
tusta, rakenneosat 1, II jne. ____________ __________ 

44. Mallielementti on hyväksytty 

45. Betonielementtien asennussuunnitelma on hyväksytty 

46. Betonielementit täyttävät suunnitelmien mukaiset toleranssi-
ja laatuvaatimukset, rakenneosat 1, II jne. ___________ _________ 
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47. Rakennepuutavara täyttää suunn. mukaiset lujuus-, mitta- ja 
laatuvaatimukset ___________ _________ 

48. Sormijatketussa puutavarassa on J-leima 

49. Liimapuussa on L-leima 

50. Kertopuussa on STF-leima 

51. Kyllästetyssä puutavarassa on NTR-leima 

52. Naulalevyrakenteissa on NR-lelma 

53. Teräsrakenteiden aineet ja tarvikkeet täyttävät suunn. mu-
kaiset laatuvaatimukset ___________ _________ 

54. Puittilhitokset täyttävät suunnitelmien mukaiset laatuvaati-
mukset ___________ _________ 

55. Hitsaajat ja hitsiliitokset täyttävät suunn. mukaiset luokka- 
ja laatuvaatimukset ___________ _________ 

56. Teräsrakenteiden pintakäsittelyt täyttävät suunn. mukaiset 
laatuvaatimukset ___________ _________ 

57. Teräsrakenteet täyttävät valmistus- ja asennustoleranssien 
vaatimukset ____________ _________ 

58. Muuraustarvikkeet ovat suunnitelmien mukaisia 

59. Muuraustyö täyttää toleranssi- ja laatuvaatimukset 

60. Maanvaraisten lattioiden alla on väh. 200 mm salaojasoraa 

61. Perustusten routaeristeet on tehty suunnitelmien mukaan 

62. Tuuletettavan alapohjan tuuletus on suunnitelmien mukainen 

63. Väestönsuojan tarkastus on suoritettu ja tarkastuspöytäkirja 
tehty ___________ _________ 

64. Maanvaraisten laattojen jälkihoitoaika on riittävän pitkä 

65. Maanvaraisten laattojen kuivumisaikaan on varattu riittävästi 
aikaa ___________ _________ 

66. Maanvaraiset laatat täyttävät suunn. mukaiset toleranssi- ja 
laatuvaatimukset ___________ _________ 

67. Ennen lattian päällystystä betonin kosteus on mitattu 

68. Kattorakenteiden työnaikainen vakavuus on selvitetty 

69. Naulalevyristikoiden piirustukset on lähetetty rakennesuun-
nittelijalle ____________ __________ 

70. Limmöneristeet täyttävät koodin mukaiset vaatimukset 

71. Yläpohjan reuna-alueille on asennettu tuulensuojalevyt 

72. Yläpohjan tuuletus on kunnossa 
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73. Vesikaton materiaalit täyttävät suunn. mukaiset vaatimukset 

74. Työolosuhteet vesikatteen teossa täyttävät materiaalin mu-
kaiset vaatimukset 

75. Vesikate täyttää käyttöluokan mukaiset vaatimukset myös 
jiirien kohdilla 

76. Ikkunatoimittaja on hyväksytty 

77. Ovitoimittaja on hyväksytty 

78. Erikoisovien piirustukset on hyväksytty 

79. Maalaukset täyttävät kaikilta osiltaan käsittely-yhdistelmien 
mukaiset vaatimukset 

80. Kalusteiden toimittaja on hyväksytty 

81. Varusteet ovat suunnitelmien mukaiset 

82. Laitteiden ja koneiden toimittajat on hyväksytty 

83. Nostureiden tarkastus on suoritettu ja tarkastuspöytäkirja 
tehty ___________ _________ 

84. LVI- ja sähkötöiden toimintakokeet on suoritettu 

85. Ennakoiva vastaanottotarkastus on pidetty 

86. Viranomaistarkastukset on suoritettu 

87. Laitteiden ja koneiden käytönopastus on suoritettu 

88. Laitteiden ja koneiden käyttöoppaat ja takuutodistukset on 
luovutettu_rakennuttajalle ____________ _________ 

89. Työnaikana tehdyistä muutoksista on tehty muutospiirustuk-
set_tai_tarkepiirustukset _____________ __________ 

90. Vesikaton materiaaleista ja työstä on luovutettu kirjallinen 
takuu rakennuttajalle ___________ _________ 

91. Vastaanottotarkastus on pidetty 

92. Takuuajan vakuus on jätetty rakennuttajalle 

93. Ilmoitus rakennuttajalle urajcoitsijan työnaikaisen palovakuu-
tuksen_päättymisestä ___________ _________ 

94. LYI-töiden loppupiirustukset on luovutettu rakennuttajalle 

95. Sähkötöiden loppupiirustukset on luovutettu rakennuttajalle 

96. Vastaanottotarkastuksen jälkitarkastus on pidetty 

97. Rakennusteknisten töiden takuutarkastus on pidetty 

98. Sähkötöiden takuutarkastus on pidetty 
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Rak.tekn. ja s-töiden takuutarkastusten Jälkitarkastus on 

100. LVI-töiden takuutarkastus on pidetty 

1101. LVI- töiden takuutarkastuksen jAlkitarkastus on pidetty 
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