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Työselitys, Kaisankodin ulkopuolen maalausurakka, 11.2.2021 

 

Tilaaja: Punkalaitumen kunta/tekninen toimi, Vesilahdentie 5, 31900 Punkalaidun. Yhteys-

henkilö kunnanrakennusmestari Kari Isokivijärvi, 040 641 2044, kari.isokivi-

jarvi@punkalaidun.fi 

 

Työ yleispiirteisesti: 

 Iso-Jaakkolantie 26:ssa Punkalaitumella sijaitsevan vanhainkotikompleksin Kaisan-

koti-nimisen osuuden julkisivujen, valokatekehikoiden, muutaman pienen pihara-

kennuksen ja räystäiden puuosien huoltomaalaus, vesikaton syöksytorvien kohdilla 

räystäällä olevien puulahovaurioiden korjaus ja sokkelien hionta ja paikkaus, sekä 

maalaus. Urakoitsija järjestää työssä tarvittavat nostimet ja materiaalit, sekä huoleh-

tii kustannuksellaan työssä syntyvistä jätteistä. Työ on suoritettava maalaukseen riit-

tävän lämpötilan aikana (T > +5 co) 

 

Maalaustyöt puupinnoille: 

 Puupintoja ovat valokateterassien puupalkit, pilarit, päätykolmiot, räystäänaluset, 

otsalaudat, smyygit puuosiltaan, ikkunoiden ja muurausten yläpuoliset ja viereiset 

osat ulkoseinässä. Lisäksi takapihalla oleva väestönsuoja maalataan ulkopuolisilta 

puuosiltaan. Painekyllästettyjä terassirakenteiden puuosia ei tämän urakan yhtey-

dessä käsitellä.  Kaisankotiin liittyvät puuaidat eivät tarvitse maalausta, mutta ura-

koitsijan on varauduttava irroittamaan osia aidoista nosturisiirtojen vuoksi, ja uudel-

leen kiinnittämään niitä. 

Alusta harjataan puhtaaksi irtonaisesta pölystä ja liasta. Tarvittaessa käytetään ho-

meenpoistoainetta valmistajan ohjeiden mukaisesti homeen ja levän poistoon. Kiil-

tävät kovat pinnat karhennetaan tarvittaessa hiekkapaperilla. Pohjastaan irti oleva 

maali kaavitaan mekaanisesti pois ennen maalauskäsittelyjä ja käsitellään sävytetyllä 

pohjamaalilla. Maalina käytetään Tikkurila oy:n Vinhaa, koska vanhatkin maalaukset 

on aikanaan tehty Tikkurilan tuotteilla. Maalaus tehdään pensselillä tartunnan var-

mistamiseksi. Maalauksessa käytetään vanhojen mukaisia värisävyjä, mutta mikäli 

esimerkiksi pohjan haalistumisen vuoksi lopputulos jää kuultavaksi/laikukkaaksi tois-

tetaan maalauskäsittely.  
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Mikäli urakoitsija havaitsee Vinhan olevan soveltumaton joillekin pinnoille, on ura-

koitsijan välittömästi otettava yhteyttä tilaajaan ja suunniteltava yhdessä tilaajan 

kanssa korvaava soveltuva maalivalinta.  

 

Maalaustyöt metallipinnoille: 

Katoslippojen pilarinjalat ja osa valokateterassien palkeista/pilareista on metallira-

kenteisia. Selvästi ruosteiset metalliosat puhdistetaan ruosteesta esimerkiksi kulma-

hiomakoneella mekaanisesti. Muilta pinnoilta pyyhitään epäpuhtaudet ja mahdolli-

set rasvatahrat pois ja tehdään kevyt karhennus. Paljaat metallipinnat käsitellään 

Rostex Super- ruosteenestopohjamaalilla, ja ylimaalaus pohjamaalatuille pinnoille ja 

muille pinnoille tehdään Panssarimaalilla. 

Mikäli urakoitsija haluaa käyttää muuta tuoteperhettä, vastaa urakoitsija pohjamaa-

lien ja pintamaalien yhteensopivuudesta. 

 

Sokkelin pinnoitus: 

Osa vanhainkodin rakennuskompleksin Kaisakodin osuuden sokkeleista on vuorattu 

liuskekivillä. Näille osille ei tehdä toimenpiteitä. Loppuosa on betonipinnalla. Beto-

nipinnalla olevasta osasta osa on terassirakenteiden alla. Terassirakenteiden alla ole-

vien osien katsotaan olevan sen verran paremmin sääsuojassa, että niihin ei vielä 

tehdä toimenpiteitä, vaan ne pinnoitetaan terassien korjauksien yhteydessä myö-

hemmin. Urakkaan kuuluu myös palvelukeskus Pakarin sokkelit, niiltä osin, kuin ne 

eivät ole liuskekivellä vuorattuja. (kts liite) Pakarin osalla sokkelit on maalattu.  

Sokkeleista hiotaan sementtiliima ja maali pois. Hionnassa tulee käyttää imurillista 

hiontakonetta pölyämisen estämiseksi, koska laitos on koko ajan käytössä. Urakoit-

sija voi esittää vaihtoehtoisen tavan, jossa pölyämisen esto on otettu huomioon. 

Mahdollisesti löytyvät kolot paikataan polymeerimodifioidulla sementtipaikkauslaas-

tilla, joka soveltuu yhteenkäytettäväksi Tikkurilan Yki Sokkelipohjusteen ja Yki Sokke-

limaalin kanssa. Paikkausten jälkeen pohjustetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti 

Yki Sokkelipohjusteella ja maalataan sokkeli Yki Sokkelimaalilla. Kaikki käsittelyt ulo-

tetaan n. 10 cm maantason alapuolelle, tai jos patolevy tulee vastaan ennen sitä, pa-

tolevyyn asti. 
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Käytettävät värisävyt: 

- Sokkelit 570X sokkelivärikartan mukaan (Tikkurila) 

- Räystäät, otsalaudat, pilarit ja palkit, katosten ruoteet X168 

- Panelipintavärisävyjä on neljä, X068, X040, X002 ja Y133. Vanhasta pohjasta 

erottaa paikan päällä, mikä väri mihinkäkin kohtaan menee. 

 

Puuräystäiden korjaukset: 

Kaisankodin kaikki vanhat lotokoiden kohdalla olevat suppilot on asennettu virheel-

lisesti. Suppiloiden taakse on jäänyt paljasta otsalautaa alttiiksi roiskevedelle liian 

matalalle tehdyn asennuksen vuoksi. Suurimman osan kohdalla otsalauta on vaurioi-

tunut ja monin paikoin vaurio on ulottunut jopa 20-30 cm päähän räystäällä sen etu-

reunasta mitattuna. Katon rakenteena räystäällä on heti konesaumapellin alla pont-

tilauta, joka on naulattu kattotuolien yläpaarteeseen. 

Vanha suppilo otetaan irti. Sen takana olevat otsalaudat uusitaan, mikäli ne ovat vau-

rioituneet. Ne paikat, jossa lahovaurio on ulottunut pidemmälle räystäälle toteute-

taan seuraavasti: Lahot ruoteet leikataan pois pellin alapuolelta esimerkiksi monitoi-

mityökalulla kattokannattajien kylkeä pitkin. Leikkaus tehdään niin varovasti, että 

peltikate ei vaurioidu.  Kootaan kattokannattajan yläpaarteen korkuisesta lankusta ja 

ponttilaudoista leikatulle osalle uusi räystäs, joka kiinnitetään viereisiin kattokannat-

tajiin pitkillä puuruuveilla. Lankkujen tulee ulottua otsalaudasta ulkoseinään asti. Nä-

kyvät pinnat räystäskorjauksen puuosista maalataan kahdesti Vinhalla. Vanha sup-

pilo laitetaan takaisin. Niihin liittyvät korjaukset tehdään erillisenä työnä maalausura-

kan jälkeen. 

 

Muut työt ja aputyöt: 

Urakkaan kuuluu omista jätteistä huolehtiminen asianmukaiseen vastaanottopistee-

seen. Työn suorituksen tiellä olevat istutukset urakoitsija poistaa kustannuksellaan. 

Uusia ei tarvitse kuitenkaan asentaa. Poistettavat istutukset katselmoidaan yhdessä. 

Osa maalattavista ulkopinnoista sijaitsee aidatun alueen sisäpinnoilla. Aitaa irroite-

taan tarvittava määrä nostimen siirtojen tieltä ja ne asennetaan takaisin urakkaan 

kuuluvana. Urakoitsija huolehtii työmaan turvallisuudesta. Kulloinenkin työskentely-

alue rajataan lippusiimoin tai tarvittaessa aidoin.  Työturva-asioista on erillinen tur-

vallisuusasiakirja. Nurmikkoalueille tulevat vauriot urakoitsija korjaa ja istuttaa nur-

mikonsiemenellä varsinaisten töiden jälkeen. 

 


