Reima Rakentaja rakentaa omakotitalon
Kuvitus & teksti: Ilpo Koskela 2003

Osa 1 – Uusi oma koti
Reiman perhe on astumassa seikkailuun. Rakennusseikkailu on hyvä aloittaa harkiten. Tärkeintä
alkuvaiheessa on käyttää reilusti aikaa omien suunnitelmien täsmentämiseen, miettiä miten ja
missä haluaa asua, millainen on omalle perheelle sopiva hyvä, kodikas koti myös parinkymmenen
vuoden päästä.
Kodikkuus ja viihtyisyys merkitsevät eri asioita perheestä ja pienrakentajasta riippuen. Hyvän
kodin luomisen perustana on toiminnallinen ja tekninen laadukkuus. Teknisen laadun arviointi
tavalliselle pienrakentajalle on hyvin haastavaa. Esimerkiksi rakennusvalvontavirasto auttaa
näissä asioissa mm. koulutusten avulla.

Reima Rakentaja ei monen pienrakentajan tai kotiaan kunnostavan tavoin tiedä juuri mitään
rakentamisesta. Tietoa kannattaa hakea useista eri lähteistä, tutustua erilaisiin palveluntarjoajiin
ja selvittää vaihtoehtoja. Kaikkeen tietoon on syytä suhtautua harkiten. Esimerkiksi Enska-Enolla,
hyvää tarkoittavalla, innokkaalla sukulaisella on paljon sanottavaa Reiman rakentamisesta ja
jatkossa nähdään kuinka sukulaissuhteet kehittyvät prosessin aikana.
PORAn neuvonnassa autetaan rakentajia ja talon korjaajia alkuvaiheessa selvittämään mitä
kaikkea projektissa tulee ottaa huomioon. Esimerkiksi Reimaa PORA voisi auttaa kertomalla
millaiseen suunnittelufirmaan seuraavaksi kannattaisi ottaa yhteyttä.

Osa 2 – Lastenhuoneita vois olla kaksi
Reima Rakentaja on päättänyt ryhtyä uudisrakentajaksi. Toisaalta hän olisi voinut kunnostaa
olemassa olevan rakennuksen. Parhaiten Reima kuitenkin olisi edennyt, jos aivan aluksi olisi
tehnyt tulevan kotonsa tarvekartoituksen. Tarvekartoituksella tarkoitetaan yksinkertaisesti omien
tarpeiden listaamista. Vasta tämän jälkeen otetaan kantaa siihen, millainen talo käytännössä
tarpeet toteuttaa, upouusi vai kunnostettu rakennus, omakotitalo, keskustan läheltä, montako
kerrosta? Ehkäpä nykyinen asumus onkin parhain.
Vasta tarvekartoituksen, rahoituksen, kaavoitussuunnitelmien ja asumuksen sijaintitoiveiden
selkiydyttyä pienrakentajalle itselleen kannattaa tutustua asunto- ja taloesitteisiin. Tässä
vaiheessa tarvitaan myös asiantuntija-apua. Esimerkiksi rakennusinsinööri tai arkkitehti neuvoo
pienrakentajaa hintavertailuissa ja projektin eteenpäin viemisessä.
Pienrakentajan on myös ymmärrettävä ryhtyvänsä kenties elämänsä laajimpaan projektiin, ja
käsitettävä oma asemansa siinä. Tärkeintä on suunnitelmallisuus ja kokonaisuuden hallinta, jotta
toteutus sujuu ja koti on realististen haaveiden täyttymys eikä aikataulun kiristämä kompromissi.
Rakennuksissa myös säilyy pysyvä jälkemme historiassa ja kulttuuriperinnössä.

Tarvelista ennen esitteitä
Moni, myös Reima, aloittaa projektin talopaketti- tai asuntoesitteistä. Näin ei tule tehdä, sillä
esitteet johdattavat ajatuksia turhiinkin asioihin. Aluksi tarvitaan vain tyhjä paperi, jolle listataan
perheen tarpeita. Houkuttelevat esitteet otetaan esiin myöhemmin.
Listaa kirjoittaessaan pienrakentajan tulee miettiä mitä kodissa todella tarvitaan nyt ja
tulevaisuudessa. Tuleeko taloon lisää lapsia ja tarvitaanko kaksi autoa? Riittääkö autokatos vai
tarvitaanko autotalli? Isovanhemmat ehkä muuttavat myöhemmin taloon ja tarvitsevat
esteetöntä liikkumistilaa.
Kodin laadukkuutta voi määritellä monin tavoin, mutta yksi moniarvoinen tekijä on talon
toiminnallinen laatu. Toiminnallinen laatu on talon monikäyttöisyyttä ja muunneltavuutta. On
helpottavaa tietää, että kotia voi muuntaa, ja korjata, luoda jotakin uutta, vaikkapa väliseiniä
suhteellisen helposti siirtämällä tai putkistojen saavutettavalla rakenteella. Muunnettavuuden ja
kunnossapidon kannalta kalliita taloja rakennetaan tänä päivänäkin kertakäyttöhengessä.
Tarpeiden listaa muokataan rauhassa. Huonekarttaa voi varovasti hahmotella. Kodin sijaintia
suhteessa
omiin
kulkureitteihin
on
mietittävä.
Alueen
kaavoitusta
tulkitsee
rakennusvalvontavirasto ja kertoo, onko talon viereen suunniteltu kuuden kaistan moottoritietä.
Myös rakentamisen ja ylläpidon rahoitus varmistetaan tässä vaiheessa.
Näiden pohjatietojen ja tarvelistan selkiydyttyä alkaa varsinainen suunnittelu ja nyt talo- ja
asuntoesitteet voi ottaa esiin. Tarjonnan tulvassa on helppo suunnistaa, kun omia todellisia
tarpeita ja mahdollisuuksia vastaamattomat vaihtoehdot voi suoraan karsia. Omia mieltymyksiä
tulee kuunnella, mutta tiettyyn rakennustyyliin tai alueeseen ei kannata juuttua. Kotia tulee
pohtia elämisen kannalta toimivana kokonaisuutena.
Huonot neuvot käyvät kalliiksi
Suunnittelun avuksi tarvitaan asiantuntijoita, kuten arkkitehtiä tai rakennusmestaria. Asiantuntija
ottaa huomioon uudisrakentajan ja kunnostajan tarpeet, vertailee hintoja, tuntee tekniset
ratkaisut ja osaa suunnitella pitkäikäisiä, kestäviä taloja. Myyjät tai hyvää tarkoittavat tuttavat
eivät asiantuntijasta aina käy, esimerkiksi Enska-Enon neuvot eivät kestä nykyisiä rakentamiseen
kohdistuvia vaatimuksia.
Asiantuntijat, jotka työskentelevät tiettyä tuotetta markkinoivassa yrityksessä, pyrkivät
pohjimmiltaan saamaan aikaan ostopäätöksiä eikä lähtökohtana aina ole asiakkaan tarpeet. Tämä
kannattaa muistaa talopaketteja tai asuntoesitteitä tarkasteltaessa. Mielipiteen kysyminen myös
kilpailijalta auttaa näkemään asiaa laajemmalti.
Hankaluutena pienrakentamisessa on aina sopivimpien yhteistyökumppanien löytäminen.
Puhelinluettelon sijasta parhaat neuvot ammattilaisista löytyvät alaa lähellä olevilta tahoilta,
kuten PORAsta tai kunnan rakennusvalvontavirastosta. Esimerkiksi Oulun rakennusvalvonta
panostaa asiaan voimakkaasti. Tekeillä on pienrakentajan käyttöön avoimia asiantuntijalistoja
pätevistä pääsuunnittelijoista ja vastaavista työnjohtajista. Rakennusvalvonta myös kouluttaa
heitä. Oulun rakennusvalvonnassa myös toivotaan pienrakentajien saapuvan neuvontaan heti,
kun omat tarvekartoitukset ovat kirkastuneet.

Osa 3 – Tästä se lähtee rallattaan
Pienrakentamisen ammattilaissarja
Pienrakentamiseen
ja
kodin
kunnostamiseen
tarvitaan
avuksi
liuta
asiantuntijoita.
Asiantuntijoiden käyttö maksaa ja varsinkin ennen asioista pyrittiin sopimaan kossupullon
hintaan. Hinta kuitenkin nousee korkeaksi, jos myyntitilanteessa tai vakuutusyhtiön
tarkastuksessa rakenteet ja asiakirjat havaitaan puutteellisiksi.
Huolehtimisvelvollisuus
asettaa
pienrakennuttajan
ensisijaiseen
vastuuseen
hankkeen
rakentamismääräysten mukaisesta toteuttamisesta. Vastuuta voi perätä urakoitsijoilta. Pimeä
piipunmuuraaja tuskin enää on maisemissa. Ammattitaitoa kannattaa arvostaa ja muistaa, että
työn toteuttaa lopulta aina Reijo tai Raija. Firmojen komeat mainosilmeet eivät vielä takaa
taitavaa työjälkeä.
Pienrakentamiseen tai pientalon kunnostamiseen osallistuu useita suunnittelijoita. Maankäyttö- ja
rakennuslain mukaan pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan mukanaolo hankkeessa on
pakollista. Vanhempaa, kulttuurihistoriallisesti merkittävää rakennusta kunnostuksessa tulee
huomioida kohteen arvojen säilyttäminen. Maakuntamuseon rakennustutkija otetaan mukaan
hankkeen varhaisiin suunnitteluvaiheisin. Aina omistajalle ei ole selvää, onko rakennus
kulttuurihistoriallisesti merkittävä, apua mm. tällaisiin kysymyksiin antaa myös PORA.

Vasen ja oikea käsi
Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja ovat rakennuttajan ja kunnostajan vasen ja oikea käsi
läpi projektin viidakkomaisten vaiheiden. Pääsuunnittelija johdattaa suunnitteluvaiheissa ja
vastaava työnjohtaja kaitsee rakennusvaiheessa. Rakennustyötä valvovat myös kunnan
rakennustarkastaja, joka huolehtii kohteen luvanvaraisesta toteuttamisesta lakeja ja määräyksiä
noudattaen. Rakennuttajan on syytä palkata myös valvoja valvomaan omia etujaan työmaalle,
mikäli vastaava työnjohtaja on talotehtaan tai urakoitsijan edustaja.

Osa 4 – Nyt alkaa tietoa löytyä
Kiltit kaameat tarkastajat
Reima on löytänyt kodinsuunnittelussaan oikeille raiteille ja palkkaa ammattisuunnittelijan. Kodin
kunnostajan ja uudisrakentajan kannattaa pääsuunnittelijan valinnan jälkeen sopia aika kunnan
rakennusvalvontaan. Kun rakennusvalvonta ohjaa ennakkoon talosuunnitelmaa, lupakäsittely
sujuu jouhevasti ja asiantuntijoilta saa arvokasta tietoa – ilmaiseksi.
Moni pyytää neuvoja Pohjois-Pohjanmaan korjausrakentamiskeskushanke PORAsta ja
rakennusvalvontavirastosta myös ennen tontin tai kunnostettavan talon ostopapereiden
allekirjoitusta. Rakentamisen ja kunnostamisen reunaehtoina ovat asemakaavamääräykset ja
rakennustapaohjeet, jotka määrittävät rakennuksen laajuuden, kerrosluvun, sijainnin tontilla ja
ehkä myös kattomuodon, materiaalit ja värin.

Suunnittelun sudenkuopat
Tyyppitalojen rakentaminen ei pidemmän päälle välttämättä tule halvemmaksi kuin yksilöllisesti
suunniteltu talo. Pätevän suunnittelun avulla tilat saadaan tehokkaaseen käyttöön ja vähennetään
rakennus- ja käyttökustannuksia. Pintamateriaalien vaihtaminen ei taloa juurikaan halvenna,
mutta turhan tilan lämmittäminen maksaa vuosien kuluessa mansikoita.
Rakennusvalvonta
testaa
talosuunnitelmien vastaamista
asumisen
haasteisiin,
kuten
ilmansuuntiin ja talon sisäiseen toimintaan. Keittiössä mukava puuhailla aamuauringossa ja illalla
oleskella länteen avautuvassa olohuoneessa. Yleensä rakentaja lähtee miettimään kotiaan
pohjapiirustukseen tuijottamalla. Saatetaan juuttua rungoltaan liian leveään ratkaisuun ja talosta
muodostuu möhkälemäinen. Keskelle jää pimeitä liikennetiloja ja turhia, kalliita neliöitä. Hyvä
runkoleveys olisi noin kahdeksan metriä, mikä mahdollistaa valoisat asuintilat. Vaikka aluksi talo
olisikin pienempi, hyvässä suunnitelmassa varaudutaan laajennuksiin, kuten ullakon tai autotallin
muuttamiseen asuintilaksi.

Osa 5 – Ei tää niin yksinkertaista ollutkaan
Reima on siirtymässä suunnitteluvaiheesta toteutukseen. Suunnitteluvaiheessa, ennen
lupahakemuksen jättämistä myös naapurustolle tiedotetaan rakennussuunnitelmista ja
luvanvaraisista peruskunnostussuunnitelmista, jolloin he voivat tutustua suunnitelmiin. Tontille
pitää myös pystyttää kyltti, jossa rakentamisesta kerrotaan. Taloyhtiön osakkeessa tapahtuvaan
luvanvaraiseen ja/tai meluisaan kunnostamiseen on saatava yhtiön suostumus.
Kun rakennuslupa on myönnetty, voivat rakennussuunnitelmiin tutustuneet naapurit tarvittaessa
valittaa myöntämispäätöksestä. Syyksi ei kuitenkaan riitä, ettei uudesta talosta tai ulkomuodon
muutoksesta tykkää, vaan perusteiden on liityttävä esimerkiksi kaavapoikkeamiin, kuten
rakennusalan ylityksiin, tulkintakysymyksiin.
Seuraavassa
Reima
Rakentajassa
Reima
selvittelee
mm.
sopimusasioita
työnantajavelvollisuuksiaan rakennusmiehille. Enska-Eno tarjoaa houkuttelevia neuvoja.

ja

Korot ja katot kohdalleen
Lupahakemuksen
hyväksymisen
yhteydessä
määrätään
pidettäväksi
aloituskokous.
Aloituskokouksessa on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan oltava läsnä vähintään
pienrakentaja, rakennusvalvontaviraston tarkastaja, pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja.
Aloituskokouksessa käydään tarkastajan johdolla läpi mm. lupaehtoja, piirustuksia, tulevia
katselmuksia, perustamisasioita. Myös työmaan turvallisuudesta ja rakennusmateriaalien
suojauksesta keskustellaan.
Tarkastaja tiedustelee, kuinka suunnitelmat on käytännössä aiottu toteuttaa, ja neuvoo ja ohjaa
valinnoissa sekä teknisissä kysymyksissä. Jos suunnitelmista poiketaan, pitää aina hakea lupa
ennen toimeen ryhtymistä.
Aloituskokouksen pitäminen edellyttää, että kaupungin mittausosasto on käynyt merkitsemässä
tontille tulevan lattiatason korkeuden, ”koron”. Kokouksessa todetaan onko suunniteltu korko
hyvä vai pitääkö sitä muuttaa. Tontille tulee tehdä ennakkoon kuivatussuunnitelma, jotta maatyöt
voidaan tehdä kerralla valmiiksi koneiden ollessa työmaalla. Työt tontilla saa aloittaa vasta
aloituskokouksen jälkeen.
Talon arvo kiinni dokumenteissa
Vaikka kunnostaja ja pienrakentaja voi, ja hänen tulee luottaa palkkaamansa väen
ammattitaitoon, ei koskaan kannata heittäytyä aivan vietäväksi. On muistettava, että rakentaja
on lopulta yksin vastuussa rakentamisestaan ja lopputuloksesta. Urakoitsijoiden kanssa tehdyt
sopimukset ovat siviilioikeudellisia. Työskentelyä kannattaa seurata ja kysellä myös
aloituskokouksessa miksi mitäkin tehdään, jos jokin arveluttaa. Virheitä tai toiveita
vastaamattomia ratkaisuja on vaikeampaa korjata valmiissa kodissa.
Aloituskokouksessa täytetään pientalotyömaan valvonta- ja tarkastuskirjaa aloituskokouksen
osalta. Kirjaa käytetään pöytäkirjana tulevien katselmuksien yhteydessä ja se toimii talon koko
eliniän
ajan
arkistoitavana
dokumenttina
sekä
rakentajalle
että
osittain
rakennusvalvontavirastolle. Jos taloa ostettaessa ei tätä kirjaa myyjältä löydy, pitää
hälytyskellojen soida, kaikki ei ole silloin välttämättä kunnossa. Kannattaa muistaa kerätä
kansioihin myös materiaalitoimitusten kuitit, jotta jälkeenpäin voidaan todeta materiaalien
kelpoisuus.

Osa 6 – Tanssii verokarhun kanssa
Aikaisemmissa Reima Rakentaja -sarjan jutuissa on painotettu suunnitelmallisuutta
kunnostamisessa ja pienrakentamisessa. Hyvä tai huono suunnitelmallisuus alkaa tuntua tässä
vaiheessa, tarjouspyyntöjä vertailtaessa. Hyvissä suunnitelmissa tiedetään mitä tilataan, jolloin
tarjouspyyntö on täsmällinen ja tuottaa vertailukelpoisia vastauksia. Ympäripyöreät
tarjouspyynnöt johtavat vastausten kirjavuuteen eikä lopputuloksen edullisuudesta voi olla
varma.
Palkatessaan ammattilaisia kotiaan rakentamaan Reima asettuu työnantajan asemaan ja erilaisiin
velvollisuuksiin verottajaa kohtaan. Reima pidättää palkoista ennakonpidätyksen ja maksaa
vakuutusmaksuja. Tämän jutun neuvot ovat karkeita pääohjeita rakennuttajan velvollisuuksista
työnantajana. Verokarhu ohjaa mielellään kodin kunnostajaa ja rakentajaa kädestä pitäen,
neuvontaa saa verotoimistosta. Tiedot perustuvat verovuoden 2003 oppaisiin.
Pienrakentaja-työnantajan veroviidakossa voidaan nähdä kaksi keskeistä polkua; 1) palkatun
työsuhteen verotus ja 2) ennakonperintärekisteriin kuulumattoman yrityksen tai yksityisen
ammatinharjoittajan tekemän työn verotus. Kuuluminen ennakonperintärekisteriin tarkistetaan
nykyään
aina
joko
verotoimistosta
tai
internet-osoitteesta
www.ytj.fi.
Ennakonperintärekisteriotteet poistettiin käytöstä noin vuosi sitten. Jos taas työn suorittaja on
merkitty ennakkoperintärekisteriin, maksajan ei tarvitse pidättää veroja.

Palkollinen vai ennakkoveroton yrittäjä
Tavallista palkkaa maksettaessa työnantaja osallistuu lukuisten vakuutusten maksamiseen. Työn
luonteen perusteella maksetaan joko TaEl (17,8 %)tai LEL (22,2 %) eläkevakuutusmaksua.
Suluissa on työnantajan maksun osuus prosentteina palkasta. Lisäksi tulee Sotu –
sosiaaliturvamaksu
(2,96
%),
mahdollisesti
tapaturmavakuutusmaksu
(määräytyy
vakuutusyhtiössä), työttömyysvakuutusmaksu (0,6 %) ja ryhmähenkivakuutusmaksu (noin 0,081
%). Ennen palkanmaksua työnantaja vielä pidättää palkasta tekijän verokortin mukaisen
prosentin sekä työntekijän osuuden vakuutuksista, joka vuonna 2004 on yhteensä 4,85 %.
Työnantajan ei tarvitse maksaa ennakonpidätystä ja sotua, jos samalle työntekijälle vuoden
aikana maksettu palkka jää alle 1500 euron. Muut työnantajamaksut kuitenkin huolehditaan ja
verot maksaa työntekijä.
Kun työn tekee ennakonperintärekisteriin kuulumaton yritys, pidätetään ennakkoa aina 13
prosenttia. Tämä kuitenkin vasta siitä summasta joka jää, kun loppulaskusta on ensin vähennetty
arvonlisäveron
määrä.
Jos
työn
taas
tekee
ennakonperintärekisteriin
kuulumaton
ammatinharjoittaja,
pidätetään
verokortin
mukaista
ennakonpidätystä,
mutta
ei
vakuutusmaksuja.

Verottajan lahja kunnostajalle
Kotona tai mökilläkin teetetyn työn, esimerkiksi kunnostamisen (myös kotitalous- ja hoivatyö)
kustannukset voi teettäjä osittain vähentää omista veroistaan.
Ehtona on, että tekijä kuuluu ennakonperintärekisteriin, jos työ teetetään yrityksellä tai
ammatinharjoittajalla. Tässä tapauksessa täyden 1150 euron vähennyksen saa 2083 euron työstä
maksetusta korvauksesta.
Kun työntekijä taas otetaan palkkasuhteeseen, saa parhaimmat vähennykset noin 3658 euron
suuruisilla palkkakustannuksilla. Aviopuolisot voivat jakaa vähennyksen keskenään ja molemmat
voivat saada 1150 euron verovähennyksen.
Vähennyslahjalla on tarkoitus parantaa työllisyyttä ja vähentää pimeitä töitä. ”Viime aikoina
kunnostusfirmojen suunnalta on kuulunut, että yrityksillä teetetyt kunnostustyöt ovat
lisääntyneet. Liekö syynä harmaiden töiden kirkastaminen vai yleinen verovähennyksen myötä
lisääntynyt kotitaloustöiden teettäminen”, miettii osastopäällikkö Terttu Matila Oulun
verotoimistosta.
Verotarkastajat suorittavat jatkuvasti tarkastuksia myös omakoti- ja kesämökkirakentajien luona
ja paperit onkin säilytettävä hyvin, jopa kuuden vuoden ajan. Verottaja myös lähettää
selvityspyyntöjä ja korottaa veroja puutteellisia tietoja havaitessaan, joten heti alkuun
perusteellisesti tehty paperityö on halvempaa. Hyvät suhteet työmaaväkeen säilyvät, kun
palkkojen ennakonpidätykset on asiallisesti hoidettu.

Osa 7 – Hyvä työmaa – terve talo
Hyvä suunnittelu ja hyvät materiaalit ansaitsevat myös hyvän toteutuksen, on Reima päättänyt.
Hyvä työmaa on turvallinen, viihtyisä ja toimiva. Asialliset sosiaalitilat auttavat jaksamaan
paremmin ja kunnollinen työmaatoimisto pitää rakentamisen yllättävän suuren asiakirjamäärän
järjestyksessä ja aina saatavilla. Työturvallisuutta ei voi liikaa korostaa, rakennustyömaa on
edelleen vaarallisin työpaikka. Työmaa on yksityisaluetta, mutta huolellinen rakennuttaja
huolehtii haittojen välttämiseksi työmaan merkitsemisestä, suojarakenteista henkilö- ja
omaisuusvahinkojen estämiseksi, toimenpiteistä liikenne- ja muiden häiriöiden välttämiseksi sekä
rakennustyön järjestämisestä niin, ettei työmaasta aiheudu kohtuutonta haittaa naapureille ja
ohikulkijoille. Rakennustyömaa ei ole lasten leikkipaikka, mutta isän ja äidin kanssa yhdessä voi
silti osallistua moniin rakentamisen vaiheisiin.
Sääsuojauksella säästät
…aikaa, rahaa ja hermoja. Myrskytuulen mukanaan riepottamista rakennustarvikkeista ei yleensä
ole iloa kenellekään. Rakennustyömaan olosuhteet ovat riippuvaisia sääolosuhteista, eikä säähän
voi vaikuttaa. Mutta säätilan vaikutuksiin voi ja on syytä varautua. Rakenteet ja materiaalit tulee
suojata erityisesti sateelta, sillä kastuminen lisää merkittävästi sekä kuivaustarvetta että
materiaalihukkaa. Myös kastuminen maaperästä tai vesivahingosta on mahdollista, ja
varastoinnissa on huolehdittava myös siitä, että materiaalit voivat tuulettua ja pieni kosteus
kuivua. Lisäksi suojaustoimenpiteissä tulee huomioida, mitkä materiaalit voivat itse vaurioitua
kosteuden vaikutuksesta ja mitkä voivat kastuessaan välillisesti aiheuttaa kosteusvaurion.
Kastuneen materiaalin tai rakennusosan käyttö voi myöhemmin aiheuttaa terveyshaitan
rakennuksen käyttäjälle. Laadun lisäksi sääriski vaikuttaa aikatauluihin. Kun sääsuojaus on tehty
huolella kuivatuskapasiteetti, kuivatukseen varattu aika ja raha voidaan kohdistaa oikeisiin
työmaavaiheisiin. Sääsuojausvaatimus kannattaa esittää selkeästi jo urakkatarjouskyselyn
yhteydessä.

Varaudu vahinkoihin
Pääperiaatteena pitää olla se, että mitään materiaaleja ei päästetä kastumaan, likaantumaan tai
rikkoutumaan. Materiaali tai lopputulos ei parane, vaikka korjaaminen tai kuivaaminen olisikin
mahdollista. Siellä täällä olevat naulaiset laudat vetävät haalarimiehen jalkaa puoleensa. Tällaiset
vaarat pitää estää ennakolta. Kun tekevälle silti sattuu, on järkevää varautua minimoimaan
vahinkojen seuraukset ja valmistautua toimimaan heti. Ensiapuvälineet ovat saatavilla ja niitä
osataan käyttää, alkusammutukseen on välineet ja yleinen hätänumero muistissa, sekä
vesivahinkojen varalta on suunnitelma ja tarvittavia välineitä. Vakuutuksia ei myöskään pidä
unohtaa, niin tekijät kuin kiinteistökin pitää vakuuttaa alusta asti.

Puhdas tulos
Paljon puhuttu homehtumisriski kasvaa merkittävästi, kun materiaalin pinnalla on vähänkin
orgaanista materiaalia. Puhtaat pinnat, puisetkin, homehtuvat hyvin harvoin. Vastaavasti mikä
tahansa materiaali homehtuu, jos se on pinnaltaan likainen; kivitalo, jopa lasikin. Siivoamisen
tarvetta voi myös vähentää esim. työmaan piha-alueiden kunnostuksella jo ennen varsinaisen
rakentamisen aloittamista. Pölyävä tai liejuinen piha ei ole hyvä työympäristö. Se vaikeuttaa
liikkumista, tarvikkeiden siirtoja ja lisää materiaalien likaantumista. Tuoreen selvityksen mukaan
työmaan päivittäinen siivoaminen ei alenna tuottavuutta, eli siitä ei pidä tinkiä vetoamalla
kustannuksiin. Sisäilmaluokitukseen pyrittäessä työmaanaikaisesta siisteydestä huolehtiminen on
itsestään selvää.

Huolehdi myös ympäristöstä
Jätteet ovat rakentamisen kallein tuotos – osta, kuljeta, vie kaatopaikalle, maksa. Ensisijaisesti
kannattaa estää jätteen syntymistä, syntynyt jäte pitää hyödyntää mahdollisuuksien mukaan ja
vasta viimeksi turvautua jätehuollon palveluksiin. Tällöinkin jätteet on vielä hyvä lajitella. Ainakin
ongelmajäte, puhdas puu ja metallijätteet olisi hyvä lajitella erilleen toisistaan ja muista
rakennusjätteistä.

Osa 8 – Tikittääkö aikapommi?
Rakentamisen laatu ei jätä ketään kylmäksi. Meillä kaikilla on omakohtainen selkeä käsitys
laadusta. Messutilanteissa tehdyt asiakaskyselyt paljastavat, että vain 5 % kansalaisista pitää
rakentamisen laatua kiitettävänä, 45 % hyvänä, 45 % tyydyttävänä ja 5 % heikkona. Vastaajien
mielestä yleisimmät syyt huonoon rakentamisen laatuun ovat puutteellinen suunnittelu ja
valvonta, ainainen kiire, huono työmoraali/ammattiylpeys, väärät materiaalit sekä asumisen ja
huollon opastuksen puute.
Pientalon laatuominaisuuksista tärkeimmiksi koetaan: rakennusten pitkäikäisyys ja kestävyys,
vähäinen energiankulutus, hyvä sisäilma ja tilojen soveltuvuus nykyisiin tarpeisiin. Vähiten
arvostettiin etätyöskentelymahdollisuutta ja rakennusmateriaalien ympäristöystävällisyyttä.
Olemmeko valmiita panostamaan oikeisiin asioihin paremman rakentamisen laadun puolesta?
Asenteet muuttuvat parempaan suuntaan, ymmärretään suunnittelun ja valvonnan merkitys
lopulliseen laatuun. Ammattimiehen arvo työmaalla tunnustetaan, materiaalien ominaisuuksiin
kiinnitetään huomiota. Tiedetään, että talo ei talkootyöllä valmistu, vaan tarvitaan ammattilaisten
apua. Mutta mistä pienrakentaja löytää osaavat tekijät? Tähän tarpeeseen Oulun
rakennusvalvonta kouluttaa pääsuunnittelijoita ja vastaavia työnjohtajia ja laatii avoimia
asiantuntijalistoja pienrakentajien valintojen tueksi. Korjaushankkeissa päätöksentekoon voi
hakea apua Pohjois-Pohjanmaan korjausrakentamiskeskuksesta (PORA). Lisäksi Suomessa on eri
työtehtäviin luotu henkilösertifiointijärjestelmät ja tuotesertifikaatit, jotka löytyvät muun muassa
VTT:n nettisivuilta. Materiaalitoimittajat ovat siirtymässä yhä enemmän valtuutettuihin
asennuksiin ja asennettujen järjestelmien käyttötilanteiden takuisiin. Koko rakennusprosessin
toimintaketju on täsmälleen niin laadukas ja vahva kuin sen heikoin lenkki on.

”Pientalon teknisen laadun arviointijärjestelmä” – laatutähdet pientaloille
Oulun rakennusvalvonta on kehittämässä asiatuntijoiden kanssa pientalon teknisen laadun
suunnittelu- ja arviointijärjestelmää. Sillä pyritään herättämään tavallisten pienrakentajien
kiinnostus laatuasioihin. Tarkasteltavia arviointialueita ovat kosteudenkestävyys, energiankulutus,
ympäristövaikutus ja sisäilman laatu. Arvioinnin painopisteet asetetaan tukemaan valittuja
laatutavoitteita, ja tarkastelu on luonteeltaan kannusteinen. Koko teknisen laadun uusi avoin
arviointijärjestelmä laajoine perusteluineen julkistetaan Oulun asuntomessujen yhteydessä
kesällä 2005.
Rakennuksen suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä voidaan teknisiä ratkaisuja valita halutulla
tavalla itse asetetun laatutavoitteen saavuttamiseksi. Pientalon pääsuunnittelijalla ja vastaavalla
työnjohtajalla sekä ammattimiehillä on merkittävä rooli rakennuttajaperheen laatutavoitteiden
määrityksessä suunnitteluvaiheessa ja toteutuksessa työmaalla. Asuinympäristön laadun ja
viihtyisyyden parantamisessa työtä on tehtävä myös laajemmalla rintamalla. Korjattavaa riittää
niin sisä- kuin ulkoviihtyvyyden osalla, eikä panostaminen vain uudisrakentamiseen riitä.
Tässä tehtävässä riittää haastetta meille kaikille! Rakennusvalvonta yhteistyössä PORAn kanssa
tukee toiminnallaan laaturakentamista. Oulun rakentajamessuilla 23.–25.4, jossa molemmilla on
neuvonta- ja tiedotusosasto, rakennusvalvonta järjestää messujen asiantuntijaseminaarit, joissa
koulutetaan pientalojen pääsuunnittelijoita ja vastaavia työnjohtajia pienrakentajien tarpeisiin.
Laatuhankkeista kerrotaan lisää ja toivotaan tavallisten emäntien ja isäntien palautetta
toiminnasta.

Osa 9 – Suunnitellun laadun toteutuminen
Reiman urakka etenee vauhdilla, mutta hyvin hoidetuista suunnitelmista huolimatta aikataulut
pettävät. Näin voi käydä jos työsuorituksista on sovittu vain suullisesti, ammattilaiset ovat
kiireisiä ja urakoiden järjestely sesonkiaikana on vaativaa. Kuitenkin hyvä ammattilainen pitää
kiinni aikatauluista ja suunnitelmista.
Reimaa voisi lohduttaa tieto siitä, että talonrakennus käy tehokkaasta laihdutuskuurista
useimmille. Vaikka moni suunnittelee huolella, puutteeksi voi osoittautua liian tiukka
tapahtumatahti. Talonrakentajan yllättää, että projektiin liittyy paljon näkymätöntä työtä,
asioiden hoitamista sekä ajateltua lukuisampi joukko tekijöitä ja tahoja. Hallinnointi, aikataulutus
ja vaikkapa itse hoidettu materiaalin hankinta vievät rutkasti aikaa.
Liian tiiviit rakentamissuunnitelmat mahdollistavat myös suuremmat katastrofit. Jos teoriassa
vaikkapa kuvioidaan oman nykyisen asunnon myynti liian lähelle väliaikaiseksi asunnoksi
kaavaillun pihamökin valmistumista, eikä mökki valmistukaan, on perhe vailla asumusta. Jos
rakentaja tai kunnostaja käy lisäksi päivätöissä, voi henkinen ja fyysinenkin terveys joutua
koetukselle.
Reima Rakentaja on tarina suuresta operaatiosta. Seuraavassa Reimassa nähdään, kuinka
väsyneen rakentajaparin suhteet ajautuvat karille, mikä ei ole harvinaista todellisuudessa.
Hyvään suunnitteluun kuuluvat realistiset aikataulut, joissa on riittävästi pelivaraa ja joustoa.
Oulun rakennusvalvonnan internet-sivuilta saa opastusta teknisen laadun toteutumisesta
rakentamisessa myös ajankäytön osalta: www.oulu.ouka.fi/rakennusvalvonta

Reima sesonkikiireessä
Ei ole niin pientä työtä, ettei sopimusta kannattaisi tehdä tutunkin ammattimiehen kanssa. Hyvä
sopimus on hyvä molempien osapuolten kannalta. Kaikkiin tyypillisiin tilanteisiin pienrakentajan
kohdalla löytyvät valmiit sopimuspohjat mm. Rakennuskeskuksesta. Ne toimivat myös hyvinä
muistilistoina uusia sopimuksia luotaessa. Sopimuksia kannattaa myös lueskella etukäteen.
Ammattimiehistä ja erikoisosaajista on tietyillä aloilla sesonkiaikana enemmän kysyntää kuin
tarjontaa, ja suuret urakat työllistävät ammattilaisia pitkiäkin aikoja. Sopimukset kannattaa tehdä
ajoissa ja niitä tarvitaan jo, kun työmaan etenemisaikataulua laaditaan.
Ei förskottina vaan valmiista
Maksupostit kannattaa aina maksaa vain tehdystä työstä, ei etukäteen. Jos sopimukset jostakin
syystä eivät pidä, tilanteeseen sovelletaan normaaleja kuluttajansuojalakeja, rakentamisen yleisiä
laatuvaatimuksia ja urakkaehtoja. Voi olla, että jos sorsajahtiin kadonneella piipunmuuraajalla
olisi ollut Reiman kanssa sopimus, olisi hän joutunut parhaimmillaan korvaamaan Reimalle
mahdollisen toisen, kalliimman tekijän urakkahinnan ja omansa välisen erotuksen.
Jotta hankaliin tilanteisiin ei jouduta, tulee suunnittelussa holvata riittävästi aikaa käytännön
rakentamisen sujumiseen. Lisäaika suunnitelman tasolla ei käytännössä osoittaudu tuhlaukseksi.
Rakentajan ja kunnostajan paras kaveri myös työmaavaiheessa on vastaava työnjohtaja,
pääsuunnittelija tai valvoja. Esimerkiksi vastaava työnjohtaja voi aikatauluttaa tai neuvoa
aikataulujen laadinnassa, hän tietää missä järjestyksessä piippu muurataan ja hormit pystytetään
ja kuinka kauan kaikkeen kuluu aikaa.

Reimalla on kaksi resurssia, joita voi antaa tekijöille, aikaa ja rahaa. Rakentamisessa molempia
pitää olla riittävästi. Näitä suunnitellusti käyttäessään Reima ja muut rakentajat pärjäävät
suururakassaan rakennusalan kevätkiireissä.

Osa 10 – Rakentajan ihmissuhteet
Reima on saanut seinät pystyyn ja työmaa näyttää talolta. Nyt Nainen pääsee pesäntekoon, voi
vihdoin luoda kotihenkeä sisustusvärein ja kertoa identiteetistä mööbeleillä. Tämä on monen
harras haave, mutta rakennusurakan suunnitelmallisuuden tasosta riippuu päästäänkö lopulta
parketille vai päädytäänkö korkkimatolle tassuttelemaan.
Sisustaminen on yliarvostettua ja aliarvostettua. Toisinaan siihen keskitytään liiaksi ja sisäpintoja
mietitään enemmän kuin vaikkapa teknisten ratkaisujen vaikutuksia talon elinkaareen. Toisaalta
taas sisustaminen saatetaan jättää naisväen hommaksi, joka järjestellään urakan loppupuolella
sitten jos siihen päästään.
Tosiasia kuitenkin on, että pinta on talon näkyvin osa. Kodin kalusteet, laitteet ja varusteet vievät
jopa noin 30 prosenttia rakentamisbudjetista, joten kysymys ei suinkaan ole vain
pintasilauksesta. Kuitenkin arvoasteikolla korkeammalle tulisi asettaa rakentamisen ja talon
teknisen laadun eri osa-alueet, kuten talon energiankulutuksen suunnittelu, eikä sisäseinien
sävymaailmaa. Sisustusta voi muutella loputtomasti, mutta rakennuksen perusratkaisut ovat
pysyviä ja niiden muuttaminen jälkikäteen on hankalampaa.

Sisustussuunnitelmat ajoissa
Sisustuksen suunnittelu, kuten muukin suunnittelu tulisi tehdä ajoissa. Tässä vaiheessa, kun
vaimon silmät kimmeltävät innosta, ja työmaalla kukkuvan miehen väsymyksestä, on vaikeaa
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sisustussuunnittelijaa, joka voi säästää turhalta rahan- ja ajanhukalta. Sisustuksen osalta
vähintään perusratkaisut tulee suunnitella rakennusprojektin alkuvaiheissa, muun suunnittelutyön
ohessa. Näin budjetin riittoisuus varmistetaan, ja kokonaisuus on hyvin hallinnassa mm. tyylin ja
viihtyisyyden kannalta.
Projektin loppuvaiheessa suunnitelmallisuus palkitaan. Jos taas asioita on vain lyöty pitkin matkaa
lukkoon, lopussa kohdattavat vaikeudet monimutkaistuvat. Väsyneenä keskustellaan siitä mistä
jaksetaan eikä ehkä siitä mistä pitäisi, ja ratkaisuista voi tulla kepeitä.
Kaikki pintaratkaisut eivät sovi pohjaratkaisuihin. Budjetin pitää riittää sisustukseen, jotta
sisäpintojen materiaalit eivät pilaa talon runkoa. Esimerkiksi hirsirakennukseen tai
purutäytteiseen rankorakenteeseen ei suositella sisäpinnoille usein edullisia lateksimaaleja tai
muovitapetteja.

Elämä työmaan ulkopuolella
Suomalaisen miehen rakentamisesta kertoo Gösta Sundqvistin sanoitus kappaleessa ’Vasara ja
nauloja’. “Se ei oo mies eikä mikään, jos ei valmistu talo omin hartiavoimin. Voitan kaikki
vaikeudet ja viivytykset -- Vaimo muutti sinne siskon luokse kun ei naiset oikein ymmärrä, miten
nopeasti aika juoksee, vaikka kuinka painaa täysillä.” Edelleen vahvana on ajatus, jossa
suomalainen osaa itse rakentaa talonsa. Kuitenkin talontekoon tarvitaan liuta eri alojen
ammattilaisia. On paras jättää vaativat työt asiantuntijoille ja viettää aikaa perheen parissa
rakennuskiireidenkin keskellä.
Aivan tuulesta temmattua ei nimittäin ole, että rakentaminen on joissakin tapauksissa johtanut
avioeroon. Projektin aikana myös muun elämän on pyörittävä, mikä on rankkaa jos perheenisä on
kaiken vapaa-ajan rakennuksella. Väsyneenä tulee myös sanottua kaikenlaista. Rakentajaperheen
ja lähiympäristön elämää helpottaa, jos suunnitelmallisuus jaksetaan alussa ulottaa etäiseen
loppuun saakka.
Haaveet oman kodin olemuksesta ovat tärkeitä visioita, joita kohti rakentamisurakkaa viedään.
Pettymys voi olla kova, jos lopputuloksessa on pakko tyytyä vähemmän mieluisaan.
Suunnitelmallisuus ja kokonaiskuvan hallinta on ollut koko Reima Rakentaja –sarjan tärkein
sanoma siksi, että pienrakentaja todella onnistuisi tekemään kodin, johon on tyytyväinen.
Tyytyväisyyden tulisi myös jatkua uudentalontuoksun hävittyä. Talon teknisen ja toiminnallisen
laadun tulee vastata jatkossakin asujan elämän muuttuviin vaiheisiin.

Osa 11 – Mitä tarkastuksia ennen muuttoa?
Viittä vaille valmiiseen taloon ei voi muuttaa, ennen kuin muutto- tai loppukatselmus on tehty.
Rakennusvalvontaviraston tarkastajia on turha jännittää, sillä lopuksi ei enää tarkistella, tuliko
talosta hyvä. Rakentamisen laatua seurataan tiiviisti eri työvaihetarkistuksissa ja lopuksi
katsotaan, että asiakirjat ja piha-asiat ovat kunnossa.
Perusteellisesti kunnostetun talon tai uudisrakennuksen valmistuttua pidetään aina
loppukatselmus. Jos asujat haluavat muuttaa tätä ennen, on pidettävä muuttokatselmus, jossa
varmistetaan talon asumisturvallisuus. Tämä edellyttää, että vesi tulee ja menee oikealla tavalla
ja hygieniatilat ovat kunnossa. Rakennuksen poistumisteiden pitää olla kohdallaan myös toisessa
kerroksessa. Sisätilojen portaissa on oltava kaiteet ja valmius lapsiporttien asentamiseen.
Sisäpuolelta kodin tulee olla lähes valmis, mutta esimerkiksi sisustuslistojen puute ei ole este
muutolle. Palovaroittimen on toimittava jokaisessa kerroksessa.
Ulkopuolella on vesikatolle päästävä tikkaita pitkin ja katon kulkuteiden on johdettava turvallisesti
hormeille. Näiden asioiden ollessa kunnossa voi muuttoluvan saada.
Pihan toimivuus
Jos perhe malttaa odottaa talon valmiiksi julistavaan lopputarkastukseen saakka, ei
muuttotarkastusta tarvita. Loppukatselmukseen kuuluu myös sähköurakoitsijan suorittama
asennustarkastus ja öljylämmitteisessä talossa paloviranomaisten suorittama kattilahuoneen
tarkastus. Loppukatselmuksessa rakennusvalvonnan tarkastajat tutkivat kodin turvallisuuden
lisäksi tarkastusasiakirjaa, jonka antoivat rakentajalle työmaan aloituskokouksessa. Siihen on
rakennusvaiheiden valmistuessa vastaava työnjohtaja kerännyt tietoa eri vaiheiden tarkistuksista,
kuten rakenne-, hormi- ja perustuskatselmuksista. Tarkoituksena on katsoa, että talo on lakien,
asetusten ja annetun rakennusluvan mukainen. Tarkastusasiakirja, rakennuslupa ja
tarkastusmuistiot eivät kuulu rakentajalle, vaan ovat osa kiinteistöä, ja siirtyvät seuraavallekin
omistajalle.

On tärkeää, että pihan korkeus ja kallistukset johtavat sadevedet talosta pois päin, mutteivät
naapurin pihalle. ”Suomessa sataa vuosittain keskimäärin noin 60 senttimetrin vesipatsas
jokaiselle maamme neliömetrille, joten vesien johtaminen on erittäin keskeinen asia”, muistuttaa
Oulun rakennusvalvontaviraston tarkastuspäällikkö Tapio Klemettilä. Talven aikana kolattavat
lumet pidetään omalla tontilla.
Lopputarkastuksessa istutusten ja kulkuteiden paikkojen on oltava osoitettavissa, vaikkei kukkien
vielä tarvitse kukkia. Myös autolle tarkoitetun kulkutien on oltava käyttökelpoinen, vaikka
päällystää voi myöhemminkin. Jätehuoltoa varten on oltava vaivaton tyhjennyspaikka ja roskaastia valmiina. Osakeyhtiössä, jossa on yli neljä huoneistoa, lajitellaan roskat yleis- ja
biojätteeksi, paperiksi ja pahviksi.
Tiedot ylös
Myös aita kuuluu omakotitalon ympärille ja pensasaidan taimetkin välttävät. Aitaan
loppukatselmus ei kaadu, mutta kaikki puutteet kirjataan tarkastusmuistioon. Nämä voidaan
saattaa valmiiksi myöhemminkin, mutta esimerkiksi porraskaiteiden puuttuessa rakennusvalvonta
ei myönnä muuttolupaa. Jos talossa asutaan ennen muuttoluvan saamista, eivät vakuutusyhtiöt
korvaa kuluja vahingon sattuessa.
Viimeiset maksupostit urakoitsijoille kannattaa maksaa vasta, kun lopputarkastus on tehty ja
mahdolliset virheet korjattu. Ammattitaitoisuutta on se, ettei tekijöiden jäljiltä enää
lopputarkastuksessa löydy laiminlyöntejä. Virheitä on valmiista talosta vaikea korjata.
”Tulevia korjauksia ja muutoksia varten rakentajan ja kunnostajan kannattaa kerätä talteen talon
kansioon tietoa kaikesta mahdollisesta materiaalista mikä työmaalla liikkuu”, neuvoo Klemettilä.
Tarkat mallitiedot ilmanvaihtokojeista helpottavat kunnostamista myöhemmin. Käytettyjen

maalien tiedot tulee tietää, jotta uudelleen maalaaminen sujuu. Kaikki maali eivät nimittäin sovi
yhteen, mikä voi yllättää Reiman keväisillä maalaustikkailla.

Osa 12 – Rakentaminen loppuu, tulevaisuus alkaa
Reima Rakentaja -sarjakuva päättyy tähän jaksoon. Sarja alkoi, kun Reima pohti perheineen mitä
ominaisuuksia kotitaloltaan odottaa, millaiset ovat perheen asumistarpeet. Talon valmistuessa
rakennusurakka päättyy, asuminen alkaa ja vasta nyt selviää miten rakentaminen onnistui, tuliko
talosta hyvä koti. Kodin hyvyys testataan myös tulevaisuudessa, muuntuuko talo suurperheen tai
vanhusten asunnoksi.
Reima ei enää ole Rakentaja. Talon valmistuttua Reimasta tuli Ylläpitäjä ja Kunnostaja. Tärkeintä
tästä eteenpäin on järjestelmällinen huolto, jonka talon huoltokirjan seuraaminen ja täyttäminen
varmistavat. Talon omistaja voi huoltokirjasta seurata lähes idioottivarmasti mitä kaikkea on
huomioitava, jotta talo ympäristöineen pysyy kunnossa ja yllätyksiltä vältytään. Muiden
unohtaessa huoltokirja muistaa miten putkia on vuosien saatossa korjattu, millä materiaaleilla
ala- ja yläpohjat on kunnostettu. Huoltokirja myös auttaa hahmottamaan kuinka kirjoittaa
järkevimmät tarjouspyynnöt uusista kunnostuksista.
Huoltokirjan tärkein tehtävä on kiinnittää huomiota ylläpidon ja kunnostuksen asioihin ja tukea
kadoksissakin olevaa kunnostuskulttuuria. Kirja on arvokas dokumentti taloa myytäessä. Kuten
autokaupassa huoltokirjaa tutkimalla ostaja näkee miten taloa on huollettu, minkä arvoinen se
on.

Uusi talokin vanhenee
Reiman talo on vielä hetken uudisrakennus, mutta hyvin pian se on (vanha, mutta lue:) olemassa
oleva rakennus, jonka joku joskus ostaa. Vanha talo kalskahtaa monen korvaan käytetyltä ja
kuluneelta, aivan markkinavoimien toivomusten mukaan. Uuden rakentaminen tuo
rakennusteollisuudelle enemmän tuloja kuin vanhan kunnostaminen. Osa uudistaloista
rakennetaankin tänä päivänä elinkaariltaan valitettavan lyhyiksi.
Kuitenkaan uutta ei voi rakentaa loputtomiin ja kunnostaminen on uudisrakentamisen veroista
rakentamista. Suomi on melko valmiiksi rakennettu maa, korjausrakentamisen osuus kaikesta
rakentamisesta on nykyisin noin 50 prosenttia ja luonnollisesti nousussa. Esimerkiksi Oulussa
kodinrakentajalla on niukasti vaihtoehtoja, jos halutaan rakentaa uutta, sillä tontteja on vain
vähän jaossa. Kun koti halutaan hankkia kunnostamalla, on vaihtoehtojen määrä huomattavasti
suurempi.
Neuvonta jatkuu
Puolueettomia neuvoja ja kaikkea pienrakentamisessa kuviteltavissa olevaa tukea voi hakea
Pohjois-Pohjanmaan korjausrakentamiskeskukselta, Poralta. Pora on Oulun kaupungin EUrahoitteinen projekti, jonka tarkoituksena on tarjota neuvoja, asiantuntemusta ja järkeviä
asenteita pienrakentajille.
Oulun kaupungin rakennusvalvontavirasto kehittää asiakaspalveluaan voimallisesti ja viraston
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ympäristöministeriön taholta. Oululaisten rakentajien ja kunnostajien kannattaa hyödyntää
laadukkaan rakennusvalvontavirastonsa tarjoamat palvelut.
Uutta rakennusvalvontavirastolla on mm. tänä kesänä käyttöön otettavat rakennusvalvonnan
neuvonta- ja asiakaspalvelupysäkit. Uusille, rakennusvaiheessa oleville omakotialueille,
pystytetään suuret pysäkkikilvet, joissa ilmoitetaan rakennusvalvonnan asiakaspalveluauton
päivystysajat pysäkillä. Uutta ovat myös listat, joista pienrakentajan työmaalle voidaan suositella
asiantuntevia tekijöitä.
Oulun rakennusvalvontaviraston suurhanke on pientalon teknisen laadun suunnittelu- ja
arviointijärjestelmä.
Järjestelmä
kohdistuu
neljään
teknisen
laadun
alueeseen;
kosteudenkestävyyteen, sisäilmaston laatuun, energiankulutukseen ja ympäristövaikutuksiin.
Laatutekijät esitetään laatutähdillä. Mukana on mukana useita asiantuntijatahoja. Tavoitteena ei
ole vähempää kuin järjestelmän käyttöönotto kaikessa suomalaisessa pientalorakentamisessa
yleisenä laatumittarina.
Reima Rakentaja -sarja on Poran ja Oulun rakennusvalvontaviraston yhteinen projekti.
Toteutukseen on osallistunut myös Koti-Kaleva. Reiman tarkoituksena on ollut opastaa, valistaa
ja auttaa pienrakentajaa hahmottamaan rakentamisen ja kunnostamisen prosesseja.
Näkökulmassa huomioidaan jokamiesrakentajan arjen olosuhteet. Reima Rakentajan seikkailut
jatkuvat Poran ja Oulun rakennusvalvonnan apuvälineenä laadukkaan rakentamisen vaalimisessa.

Katso myös Oulun kaupungin rakennusvalvonta http://oulu.ouka.fi/rakennusvalvonta
sekä kaupallisten tahojen ja viranomaisten yhteistyönä tuotettua ”Ohjeita
pientalorakentajalle”
http://www.lappeenranta.fi/Suomeksi/Palvelut/Rakentaminen/Rakennusvalvonta/Pi
entalorakentajan_opas.iw3

