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SISÄLTÖ 
Opas sisältää 
• suunniteltavat tehtävät 
• lisätietoja suunnittelun tueksi 
• suunnittelussa käytettäviä lomakkeita 
 
 
 
 

KENELLE ? 
Opas on tarkoitettu 
• kohteen työnsuunnittelijoille 
• vastaavalle työnjohtajalle 
• muuraustyönjohtajalle 
• muurausurakoitsijalle 
SOVELTUVUUS 
Opasta voi käyttää monikerroksisen 
rakennuksen julkisivumuurauksen 
suunnitteluun. 
 
Opas on ensisijaisesti laadittu 
kohteeseen, jossa julkisivumuuraus 
on aliurakka, mutta sitä voidaan 
käyttää myös silloin, kun muuraus 
tehdään omana työnä. 
 
Opas soveltuu myös koulutukseen. 

OPPAAN LAADINTA 
Oppaan on laatinut dipl.ins. Hannu Koski 
VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikasta. 
Työn toimeksiantaja on ollut Optiroc Oy Ab / 
Markku Laine. 
 
Laadinnassa on oltu kiinteässä yhteistyössä 
YIT:n kohteen "Kallvikintie 61" 
työnsuunnittelijoiden ja työnjohdon kanssa. 
 
Yhteystiedot esim. lisätietojen saamiseksi on 
esitetty takakannessa. 
Raskaiden muurausmateriaalien, tiilien ja laastin, siirrot ovat keskeisessä asemassa 
julkisivumuurauksen logistiikan suunnittelussa ja työn sujuvassa etenemisessä. 
Tämän vuoksi tässä oppaassa käsitellään myös menetelmien ja kaluston valintaa, jolloin 

• aluksi selvitetään mitkä menetelmät kohteeseen teknisesti soveltuvat 
• seuraavaksi vertaillaan eri vaihtoehtoja ja 
• lopuksi valitaan sopivin menetelmä. 
 
Näin ollen oppaassa esitetty suunnittelumenettely ja tehtäväluettelo poikkeavat varsin 
paljon esimerkiksi eräistä tehtäväsuunnitelman laadintaohjeista. 
Kerrostalon julkisivumuuraus 
– työnsuunnitteluopas – 
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Kerrostalon julkisivumuuraus 
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SUUNNITTELUN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

Julkisivumuurauksen suunnittelulla, kuten työnsuunnittelulla yleensäkin, tarkoitetaan sitä, 
että toteutus mietitään etukäteen, ennen varsinaista työn tekemistä. 
 
Suunnittelulla pyritään näin ollen selvittämään 

 

 Mitä ja milloin tehdään 
Mitkä ovat työkokonaisuuden tekniset, määrälliset ja laadulliset vaatimukset? 
Mitä reunaehtoja ja tavoitteita muuraustyölle aiheutuu hankkeen aikataulusta? 
 

 
 Mitä menetelmiä ja resursseja käytetään 

Mitä työmenetelmä-, kalusto- ja työryhmävaihtoehtoja on? 
Mikä vaihtoehdoista on teknisesti ja taloudellisesti soveliain? 
 

 
 Riskit 

Mitkä ovat muuraustyön aikataulu-, kustannus- ja laaturiskit? 
Miten riskien toteutuminen vältetään? 

 

Julkisivumuurauksen työnsuunnittelun tavoitteet on esitetty alla olevassa kaaviossa 
neljänä pääkohtana. Käytännössä ne jakaantuvat pienempiin osatavoitteisiin, joiden 
saavuttaminen varmistetaan niin, että hankkeen eri vaiheissa panostetaan riittävästi 
suunnitteluun, valvontaan ja ohjaukseen. 
 

 

 

SUUNNITTELUN TAVOITTEET 
 

 

 

 

 

 

 

 

MUURAUSTYÖ PYSYY KOHTEEN AIKATAULUSSA 

KUSTANNUKSET EIVÄT YLITY TAVOITEARVIOSTA 

RAKENNE TÄYTTÄÄ LAATUVAATIMUKSET 3 

2 

4 

1 

TYÖ ON TURVALLISTA JA ERGONOMISTA 

MUURAUSTYÖN 
SUUNNITTELU 
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Kerrostalon julkisivumuuraus 
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SUUNNITTELUN VAIHEET 

Seuraavassa esitetty suunnittelun vaiheistus on laadittu käyttäen esimerkkinä kohdetta, 
jossa pääurakoitsija vastaa hankkeen tuotannonsuunnittelusta ja teettää 
julkisivumuurauksen aliurakkana. 
Tällaisessa toteutusmallissa muuraustyön suunnittelu jakaantuu luontevasti kolmeen 
vaiheeseen 
 

 Muuraustyön pääsuunnittelu A 
Suunnitteluvaihe, jossa mm. valitaan muuraustyössä käytettävä telinekalusto, 
siirtomenetelmät ja laastinvalmistustapa sekä suunnitellaan työmaa-alueen 
käyttö. 
Suunnittelu on tehtävä niin aikaisessa vaiheessa, että kalusto ja materiaalit 
ehditään varata tai tilata ajoissa. Käytännössä pääsuunnitteluvaihe ajoittuu 
tällöin ennen muurausurakoitsijan valintaa. 
Suunnittelutyön tekevät pääurakoitsijan työnsuunnittelijat. 

 

 Muuraustyön tarkennettu suunnittelu B 
Tarkennettu suunnittelu kattaa samat asiat kuin pääsuunnittelukin. Erona on 
nyt se, että muurausurakoitsija on valittu ja osallistuu suunnitteluun tuoden 
oman näkemyksensä ja osaamisensa työhön. Lisäksi kohteen muut 
suunnitelmat ovat valmistuneet ja täsmentyneet, jonka ansiosta muuraustyö 
voidaan suunnitella riittävällä tarkkuudella ja konkreettisuudella. 
Suunnitteluun osallistuvat pääurakoitsijan työnsuunnittelija, (vastaava 
työnjohtaja), muuraustyönjohtaja ja muurausurakoitsijan edustaja. 
 

 Muuraustyön valvonta ja ohjaus C 
Toteutusvaiheessa seurataan, että työ etenee aikataulussa, laatuvaatimukset 
täyttyvät eivätkä kustannukset ylity. Lisäksi huolehditaan, että työ tehdään 
turvallisilla menetelmillä ja kalustolla. Mikäli poikkeamia havaitaan, on 
suunnitelmia tarvittaessa muutettava. 
Hankintasuunnitelmia, kuten tiilien tarkkaa toimitusaikataulua seurataan ja 
täsmennetään jatkuvasti työn aikana. 
Suunnittelun hoitavat vastaava työnjohtaja, muuraustöistä vastaava 
työnjohtaja ja muurausurakoitsija. 
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Kerrostalon julkisivumuuraus 
– työnsuunnitteluopas – 

 

 

 

MUURAUSTYÖN SUUNNITTELUN VAIHEET 

Aika       

Viereisessä kaaviossa kuvattua 
suunnittelun vaiheistusta käytetään 
silloin, kun muuraustyö toteutetaan 
aliurakkana. 
 
Oppaan seuraavilla sivuilla on esitetty 
mitä tehtäviä kuhunkin 
suunnitteluvaiheeseen kuuluu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Hankkeen tuotannonsuunnittelun 
käynnistyminen 

Muuraustyön pääsuunnittelu 
A 

Muurausurakoitsijan valinta 

Muuraustyön tarkennettu suunnittelu 
B 

Muuraustyön käynnistyminen 

Muuraustyön valvonta ja ohjaus 
C 
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Kerrostalon julkisivumuuraus 
– työnsuunnitteluopas – 

 

SUUNNITTELUTEHTÄVÄT PÄ
Ä

SU
U

N
N

ITTELU

 MUURAUSTYÖN PÄÄSUUNNITTELU A 
Muuraustyön pääsuunnittelu käynnistetään mahdollisimman pian, kun 
hankkeesta on käytettävissä riittävät tiedot. Alla olevassa taulukossa on 
esitetty pääsuunnitteluun kuuluvat tehtävät. Osa tehtävistä on sellaisia, joita 
tarkennetaan suunnittelun myöhemmissä vaiheissa. 

 
A1 
Suunnitteluasiakirjoihin 
tutustuminen 

A2 
Toteutusjärjestyksen 
alustava suunnittelu  

A3 
Kohteen ja olosuhteiden 
erityispiirteiden selvitys 

A4 
Rakenneratkaisujen 
suunnittelu / valinta 

A5 
Laatuvaatimusten 
selvittäminen 

A6 
Materiaali- ja työmäärien 
laskeminen 

A7 
Julkisivu-urakan sisällön 
määrittäminen 

A8 
Tarvittavien työryhmien 
koon ja määrän selvitys 

A9 
Muuraustyön liittyminen 
työmaan muihin tehtäviin 

A10 
Nosto-, siirto- ja 
telinekaluston valinta 

A11 
Laastinvalmistus-
menetelmän valinta 

A12 
Aikataulun laadinta 

A13 
Jätehuolto 

A14 
Työturvallisuuden 
varmistaminen 

A15 
Työmaasuunnitelman 
laadinta 

A16 
Pääkaluston varaaminen 

A17 
Materiaalitoimitusten 
alustava ajoitus ja tilaus 

A18 
Tarjouspyynnöt 
muurausurakasta 

  

 
A1 Suunnitteluasiakirjoihin tutustuminen 

Tutustutaan piirustuksiin, rakennustyöselityksiin, urakkaohjelmaan ja kohteen 
aikataulusuunnitelmiin. Selvitetään minkälaisesta työstä on kysymys.  
Selviääkö asiakirjoista seuraavat seikat 
• mitkä rakenteet ovat muurattuja? 
• mitä materiaaleja on käytettävä? 
• minkälaiset laatuvaatimukset työlle on asetettu? 
• milloin työ voidaan aloittaa ja milloin sen on oltava valmis? 
• miten muuraustyö liittyy muihin töihin? 
• voiko lähtötiedoista selvittää materiaali- ja työmenekit sekä työn keston? 
Tarvittaessa hankitaan lisätietoja suunnittelua varten. 

 
A2 Toteutusjärjestyksen alustava suunnittelu 

Yleensä pyritään työskentelemään mahdollisimman pitkälti samalla seinällä, 
jolloin materiaalien siirrot ovat tehokkaita. Mietitään sopivat työkohteet esim. 
2 muurarin työryhmälle. Muuraustyö on yleensä aloitettava jo runkovaiheen 
aikana, joten rungon rakentamisjärjestys määrää usein myös muuraustyön 
etenemisen. Mikäli osa muuratuista rakenteista jatkokäsitellään (esim. 
rapataan), pyritään ne tekemään ensin, jotta aikataulu ei turhaan kiristyisi. 
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Kerrostalon julkisivumuuraus 
– työnsuunnitteluopas – 

 

A3 Kohteen ja olosuhteiden erityispiirteiden selvitys 

PÄ
Ä

SU
U

N
N

ITTELU

Onko hankalia paikkoja tukea muuraus alapuolelta (lähdöt; aukonylitykset)? 
Onko mahdollista käyttää telinettä tai mastolavaa? 
Onko materiaaleille varastotilaa? 
Miten siirtoreitit pystytään järjestämään? 
 

 
 
 
 

Pilarikannatetun osan alla oli 
kulkuväylä, jota ei voinut tukkia 
liikenteeltä.Muun muassa tämän 
vuoksi kuvassa näkyvä seinä 
muurattiin mastolavalta. 

Rakennuksen arkkitehtuurin 
vuoksi mastolava oli muurausta 
varten asennettava myös katolle. 

 
 
A4 Rakenneratkaisujen suunnittelu / valinta 

Selvitetään liikuntasaumojen ja nurkkien toteutustapa. 
Valitaan käytettävät ratkaisut aukkojen ylitykseen ja muurauksen tukemiseen. 

 
Esijännitetty tiilipalkki on eräs 
mahdollinen ratkaisu paikalla 
muuratun julkisivun ikkuna- ja 
oviaukkojen ylityksiin. 

Jos kuorimuurin osia kannatetaan 
kerroksittain, esijännitetyt elementit voidaan 
ripustaa rungosta ruostumattomasta 
teräksestä valmistettavilla teräskonsoleilla. 
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Kerrostalon julkisivumuuraus 
– työnsuunnitteluopas – 

 

A5 Laatuvaatimusten selvittäminen PÄ
Ä

SU
U

N
N

ITTELU

Selvitetään laatuvaatimukset rakennustyöselityksestä sekä RunkoRYL 
2000:sta (luku 41 Tiilimuuraus). Otetaan erityisesti huomioon mitä em. 
lähteissä määrätään seuraavista 
• tiilet, laasti, aukkopalkit, sidelangat ja eristeet 
• kosteuseristys, tuuletusväli, vedenpoisto 
• lämmöneristeiden kiinnitys 
• rakenteen mitat (käyryys, kaltevuus, saumojen ja aukkojen mitat jne.) 
• liikuntasaumat 
• seinäpinnan puhtaus; saumojen leveys 
Ennen työn aloittamista tehdään lisäksi lista mahdollisista laatuvirheistä ja 
pyritään estämään niiden syntyminen. Lista on esitetty sivulla   25 

 
 
A6 Materiaali- ja työmäärien laskeminen 

Tiilimenekkinä voidaan käyttää 42 kpl/m2 (NRT), 35 kpl/m2 (MRT 85) ja 47 
kpl/m2 (MRT 60). Valmistajilla on myös edellä esitetyistä hieman poikkeavia  
tiilikokoja, joiden menekki on tarkistettava. Aukot on muistettava vähentää 
seinäpinta-alasta. Muurattavien tiilien määrät selvitetään mestoittain. Tällöin 
voidaan suoraan laskea kunkin mestan lähelle varastoitava letkamäärä. 
Normaalikokoisia reikätiiliä (NRT) on letkassa 72 kpl, moduulikokoisia  80 kpl 
(MRT 85) ja 128 kpl (MRT 60). 
Laastin menekki on 1,6-1,9 kg/tiili (NRT) ja 1,2-1,4 kg/tiili (MRT). 
Laastimenekki erikoiskokoisille tiilille on tarkistettava. Menekit voivat vaihdella 
varsin paljon työmenetelmistä riippuen. 
Aukkopalkkien ja muuraussiteiden määrät lasketaan rakennusselityksen 
mukaisesti. 
Työmenekki ja sen jakautuminen työn eri osavaiheisiin on esitetty Ratu-
tiedostossa. Julkisivumuurauksen perustapaukselle (julkisivumuuraus 
puhtaaksi, ei aputöitä, kerrosluku 1, aukkoja 1 kpl/10 seinä-m2, suoritemäärä 
800 m2) on ilmoitettu seuraavat työmenekit 
• MRT 0,39 tth/m2 = 718 tiiltä/tv/muurari 
• NRT 0,46 tth/m2 = 730 tiiltä/tv/muurari 

 
Menekit riippuvat kuitenkin pitkälti työsisällöstä. Muuraustyön kokonaiskeston 
arvioinnissa ja yleisaikataulun laadinnassa voidaan kerrostalon 
julkisivumuurauksen työsaavutuksena käyttää lukuarvoa 650 tiiltä/tv/muurari. 
Mikäli mittaukset kuuluvat muurareille, työsaavutus on noin 
500 tiiltä/tv/muurari. 
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A7 Julkisivu-urakan sisällön määrittäminen PÄ
Ä

SU
U

N
N

ITTELU

Julkisivu-urakan sisältö ratkaistaan aina tapauskohtaisesti ottamalla huomioon 
kohteen ominaisuudet. Tärkeimmät julkisivuun liittyvät työt ovat mittaus, 
laastinvalmistus, materiaalien siirrot, telinetyöt, sokkelin vesieristys, 
lämmöneristys, ikkuna-asennus, pellitys ja muuraus sekä lvis-laitteiden ja 
-varusteiden asennus. 
Alla on esitetty mitkä tehtävät muurausurakoitsijoille sopivat luontaisesti, mitkä 
tehtävät on mahdollista sisällyttää muurausurakkaan ja mitkä tehtävät 
kannattaa useimmiten teettää erillisinä urakoina. 
 

MUURAUSURAKAN SISÄLTÖ TEHTÄVÄT 
AINA tai 

LÄHES AINA 
USEIN HARKITTAVA 

ERILLISTYÖT 

Muuraus X    
Mittaus X    

Laastinvalmistus X    

Materiaalien siirrot X    

Telinetyöt    X 
Sokkelin vesieristys X    

Lämmöneristys  X   

Ikkuna-asennus    X 
Pellitys   X  

 
 
A8 Tarvittavien työryhmien koon ja määrän selvitys 

Työryhmät koostuvat muurareista ja apumiehistä. Ryhmien kokoonpano 
selviää lopullisesti vasta kun muurausurakoitsija on valittu, koska ryhmien 
käyttämät työmenetelmät ja työnjako vaihtelevat. 
Tarvittavien muurarien määrä on kuitenkin hyvä selvittää jo tässä vaiheessa. 
Karkeasti se voidaan laskea jakamalla muurattavat seinäneliöt (tai tiilet) (katso 
edellä A6) käytettävissä olevilla työpäivillä (katso edellä A1), jolloin nähdään 
paljonko päivittäisen työsaavutuksen tulisi olla (m2/tv tai tiiliä/tv). Kun 
päivittäinen työsaavutustavoite jaetaan yhden muurarin työsaavutuksella 
(NRT: 16 m2/tv tai 650 tiiltä/tv) saadaan tarvittavien muurarien määrä. 
 
 
 Työn 

kesto 
Työsaavutus-

tavoite 
Muurarin 

työsaavutus
Muurarien 

määrä 
Suorite- 
määrä  

              : 
  :             = 
          : 

m2

kpl (tiiliä) 

tv 

m2 / tv 

tai 

kpl / tv 

m2 / tv 

kpl 

kpl / tv 
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A9 Muuraustyön liittyminen työmaan muihin tehtäviin PÄ
Ä

SU
U

N
N

ITTELU

Kun julkisivumuurausta suunnitellaan, on tärkeätä selvittää 

1. Mitkä työt on oltava valmiit, jotta julkisivumuuraus tai sen valmistelut 
voidaan aloittaa? 
Esim. maapohjan on oltava tasattu telineitä varten ja rungon valmiusasteen 
oltava riittävä muurauksen aloittamiseksi. 

2. Minkä töiden aloittaminen riippuu muurauksesta? 
Esim. julkisivun jatkokäsittelyt. 

3. Mitä töitä tehdään samaan aikaan samassa paikassa? 
Esim. ikkuna-asennus. 

4. Mitkä työt on hyvä tai pakko tehdä muurauksen yhteydessä? 
Esim. valaisinrunkojen ja parvekekiinnikkeiden asennus. 

Työkokonaisuus ja liittyvät tehtävät on selvitettävä riittävän ajoissa, jotta esim. 
seinään asennettavat valaisinrungot voidaan tilata ajoissa. 

 
 
A10 Nosto-, siirto- ja telinekaluston valinta 

Mastolava vai teline? 
Korkean rakennuksen julkisivu voidaan muurata joko telineeltä tai 
mastolavalta. Kumpi vaihtoehto on edullisempi, riippuu monesta seikasta 
kuten 
• rakennuksen korkeus 
• mestojen vapaa pituus 

(esim. parvekelinjojen etäisyydet toisistaan) 
• urakkasisältö ja julkisivun työkokonaisuus 

(tekeekö julkisivutöitä usea eri urakoitsija) 
• vuodenaika 

(sääsuojaus ja lämmitys ovat helpommin järjestettävissä telineelle) 
• maapohjan tasaisuus 
• kaluston saatavuus 
• kalustokustannukset 

(vuokrahinnat voivat vaihdella markkinatilanteesta johtuen) 
 

Yleensä kohteissa kannattaa käyttää sekä mastolavoja että telineitä. 
Mastolavat soveltuvat pitkille mestoille ja kokonaisina siirrettäviä telineitä 
käytetään esim. ahtaissa parvekeväleissä. 
Tutustu mastolavojen ja telineiden teknisiin ominaisuuksiin. Tärkeitä 
selvitettäviä asioita ovat muun muassa tuentatarve- ja tavat, uloketyötasojen 
kiinnitysmahdollisuudet sekä mastolavojen nostokapasiteetit, työtasojen 
pituudet, suurin nostokorkeus ja minimikorkeus maasta (lastaus). 
Pyydä konevuokraamon tai –varikon asiantuntija esittelemään laitteiden 
teknisiä ominaisuuksia ja mahdollisuuksia!
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– työnsuunn

 PÄ
Ä

SU
U
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N

ITTELU

Kuvan seinällä käytetään 
muurauksessa sekä 
mastolavoja että telineitä. 
Telineet on koottu niin, että 
ne voidaan siirtää 
kokonaisina uuteen 
paikkaan. 

 
 

Nostimen masto on jouduttu 
asentamaan parvekelinjan 
kohdalle. Työtason etureuna 
on tämän vuoksi rakennettu 
irroitettavista puisista 
elementeistä. 

 
 
 
 
Teline vai mastolava ? 

 

 
Esim.  100 m2 muurattavaa seinää on noin 4 000 tiiltä 
 2 muuraria 650 tiiltä/tv/muurari  työ kestää noin 3 tv 
 
Telineen pystytys 85 m2 x 5,50 €/m2 = 468 € 
Telineen vuokra 3 pv x 85 m2 x  0,17 €/m2/pv = 43 € 
Telinekustannus yhteensä 511 €
 
Mastolavan vuokra 840 €/kk = 126 €/3 pv 
Mastolavan siirto 285 €/kerta 
Mastolavan kustannus yhteensä 411 €
kisivumuuraus 
itteluopas – 
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Materiaalien vaakasiirrotPÄ
Ä

SU
U

N
N

ITTELU

Mikäli muurausmateriaalien siirtoon ei ole käytettävissä esim. torninosturia tai 
kurottajaa, siirretään tiilet yleensä tiilikärryllä ja laasti kottikärryllä nostimeen. 
Tiilet tulee varastoida siten, että vaakasiirtoetäisyydet ovat mahdollisimman 
pienet. Samaten laastiasema kannattaa sijoittaa niin, että keskimääräinen 
vaakasiirtomatka tavarahissin eri sijoituspaikkoihin on optimaalinen. 

Tiilien vaakasiirtoa hissiin ja mastolavalla. 

 
 
Materiaalien nostot 
Mikäli työmaan päänostokone (torninosturi) ehtii nostamaan tiilet ja laastin 
työtasolle, sitä kannattaa käyttää, koska nostojen ohella hoituvat tällöin myös 
vaakasiirrot. 
Mastolava soveltuu työskentelyyn, muttei materiaalien hakuun alhaalta, koska 
sen nousu- ja laskunopeus ovat melko pieniä. Mikäli työtaso ajetaan alas 
esim. 4. kerroksesta, lastataan 2-3 tiililetkalla sekä laastilla ja ajetaan takaisin 
ylös, aikaa kuluu arviolta puoli tuntia. 
Jos päänostokone ei ole käytettävissä muuraustyöhön, telineen tai 
mastolavan viereen voidaan asentaa tavarahissi. Telinettä käytettäessä 
tavarahissin paikkaa muutetaan muutaman kerran työmaan aikana. 
Mastolavalta muurattaessa tavarahissi joudutaan siirtämään aina kun 
mastolavakin. 

 
 
 

Tavarahissi, jossa lastaustasot ovat 
kahdella sivulla. 

Mastolavan viereen asennettu 
rakennushissi. Materiaalit siirretään 
hissistä parveketasolle ja edelleen 
mastolavalle.  
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A11 Laastinvalmistusmenetelmän valinta PÄ
Ä

SU
U

N
N

ITTELU

Kerrostalon julkisivumuurauksessa käytettävä laasti kannattaa valmistaa  ns. 
kuivalaastista lisäämällä siihen tarvittava vesimäärä työmaalla. Kuivalaasti 
tuodaan työmaalle joko 1000 kg:n suursäkeissä tai irtolaastina. Laasti 
varastoidaan työmaalla 3, 10 tai 14 tonnin siiloihin (suursäkit) tai 25 tonnin 
siiloon (irtolaasti). Siilojen alle on asennettu sekoitin, jolloin laastin valmistus 
tapahtuu helposti, vain nappia painamalla. Tarkista saako käytettävää laastia 
irtotavarana vai onko käytettävä suursäkkejä. 
Laastinvalmistukseen voidaan käyttää myös ns. painesiirtojärjestelmää, jossa 
kuivalaasti siirretään 25 tonnin siilosta paineilmalla letkua pitkin, lähellä 
työkohdetta olevaan ruuvisekoittajaan. Järjestelmä soveltuu erityisesti 
väliseinämuuraukseen. 
Mikäli työmaa on laaja-alainen tai samanaikaisesti työskentelee kaksi tai 
useampia  muuraustyöryhmiä, kannattaa selvittää kahden laastiaseman 
(siilo+sekoitin) taloudellisuus. 

Viereisen kuvan 
laastinvalmistuslaitteisto 
vaatii työmaalla 
voimavirta- ja 
painevesiliitännät. 
 
Talvella 
työskenneltäessä 
tarvitaan lisäksi 
asianmukainen 
sääsuojaus. 

 
 
 

Irtolaastilla täytettävä siilo 

Sen varalta, että siiloon unohdetaan 
tilata laastitäydennystä tai esim. sekoitin 
rikkoutuu, on työmaalla oltava 
laastinvalmistuksen varajärjestelmä.  
 
Tähän soveltuu mylly, johon laasti 
lapioidaan suursäkeistä. 
 
Mikäli työmaalla käytetään kahta 
laastiasemaa, varajärjestelmää ei  
välttämättä tarvita. 
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A12 Aikataulun laadinta PÄ
Ä

SU
U
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Aikataulun laadintaan kuuluvat seuraavat tehtävät 
• tehtäväluettelon laadinta 
• työn jakaminen mestoihin 
• suoritemäärien ja tehtävien keston laskenta (A6)  
• työjärjestyksen suunnittelu (A2) 
• aikataulun piirtäminen ja tarkistaminen 

 
Tehtäväluettelo laaditaan kohteen ja suunniteltujen urakkarajausten 
perusteella. Yksinkertaisimmillaan tehtävät ovat muuraus ja telinetyöt. 
Muuraustyön kestoa laskettaessa on tällöin otettava huomioon myös siihen 
mahdollisesti sisältyvät työt kuten esim. villotus. 
 
Työ jaetaan sopivankokoisiin mestoihin esim. sen perusteella mikä on 
parvekejako tai mastolavalla yhdestä paikasta muurattava seinän osa. 
 
Määrälaskennassa lasketaan kullakin mestalla muurattavat seinäneliöt, jonka 
perusteella määritetään muuraustyöhön kuluva aika. Muurauksen 
aputyöresurssit (esim. laastinvalmistus) mitoitetaan niin, että muuraus etenee 
jatkuvana. Mikäli muurausurakkaan liittyy muita töitä, kuten esim. villotus tai 
ikkunapeltien asennus, näiden kesto otetaan huomioon. 
 
Työjärjestys on alustavasti päätetty jo työkokonaisuutta suunniteltaessa, mutta 
se tarkistetaan vielä tässä vaiheessa. Telinetöihin ja mastolavan siirtoihin on 
varauduttava järjestämällä tarvittavat vaihtomestat. Useimmiten lähtöjen 
valmistelu (sokkelin vesieristys ja tiilijaon suunnittelu) tarjoavat riittävästi työtä 
mastolavan siirtämisen ajaksi. 
 

Vesieristystyötä ja tiilijaon 
suunnittelua mastolavan 
siirron aikana. 

 
Aikataulu esitetään jana-aikatauluna (vaihtoehtoisesti myös paikka-
aikakaaviona), josta käy ilmi työn eteneminen mestoittain. Etenkin talvella 
muurattaessa aikatauluun on varattava riittävästi pelivaraa (10-20 % työn 
kestosta). Lopuksi tarkistetaan, että kaikki keskeiset tehtävät ja työvaiheet 
sekä asetetut välitavoitteet on muistettu ottaa huomioon. 
Sivulla    27      on aikataulun laadintaan tarkoitettu lomake. 
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A13 Jätehuolto PÄ
Ä
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Muuratun julkisivun tekemisessä syntyvät pääasialliset jätteet ovat 
tiilenkappaleet, ylijäämälaasti ja mineraalivilla sekä tiililetkojen muovihuput ja 
puualustat, laastin suursäkit ja mineraalivillan muovikääreet. 
 
Jätesäädösten mukaan muun muassa betoni-, tiili-, kivennäislaatta-, 
keramiikka-, kipsi- ja metallijätteet sekä kyllästämättömät puujätteet on 
lajiteltava mikäli niitä syntyy merkittäviä määriä. Julkisivumuurauksessa 
syntyvät tiili- ja laastijätemäärät jäävät kuitenkin niin vähäisiksi, että ne 
käsitellään sekajätteenä tai toisinaan käytetään täyttöihin työmaalla. 
Puujätettä varten työmaalle pitää yleensä joka tapauksessa varata jätelava, 
jonne myös letkojen alustat viedään. Muut muurauksessa syntyvät jätteet ovat 
sekajätettä. 

 
Muuraustyön jätteitä 
sekajätelavalla. 
 
Puutavara lajitellaan 
erikseen. 

 
 
 
A14 Työturvallisuuden varmistaminen 

Työmaalla edellytettävät työturvallisuustoimenpiteet ovat aina kohdekohtaisia 
ja työvaiheesta riippuvia. Seuraavista tehtävistä on kuitenkin aina 
huolehdittava julkisivumuurauksen työturvallisuutta varmistettaessa 
• Telineiden tai mastolavan on oltava määräysten mukaiset, oikein pystytetyt 

ja tarkastetut. 
• Muurarien työtason yläpuolelta ei saa pudota tai pudottaa tavaraa 
• Tiilien leikkaamisessa käytettävissä laitteissa (esim. tiilisirkkeli) on oltava 

asianmukaiset suoja- ja varolaitteet. 
• Muuraustyöntekijöiden käyttöön on tarvittaessa varattava silmä-, kuulo- ja 

hengityssuojaimet sekä kasvosuojain (suolahappoliuosta käsiteltäessä). 
• Suojakypärää on käytettävä aina kun yläpuolella työskennellään. 
• Kaluston turvallisuus varmistetaan riittävän usein, siten kuin on määrätty. 
• Työntekijöille annetaan ns. Raturva –ohjekortti, sivu   26 
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A15 Työmaasuunnitelman laadinta PÄ
Ä
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U
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Julkisivumuurauksen työmaasuunnitelma laaditaan esim. työmaan 
asemapiirrokseen. Suunnitelmassa esitetään vähintään 
• materiaalien varastointipaikat 
• laastiasema(t) 
• telineiden ja hissien sijoitus 
• kulku- ja siirtotiet 
• sähkökeskusten sijainti 
• ensiapuaseman paikka 

 
Materiaalien varastointipaikat suunnitellaan niin, että kuljetusajoneuvot voivat 
purkaa kuormansa suoraan niille ja siirtomatkat työkohteisiin ovat 
mahdollisimman lyhyet. Laastiaseman sijoittamisessa pätee sama periaate. 
Telineelle tai mastolavalle on jätettävä tilaa seinästä vähintään 4 metriä. 

 
A16 Pääkaluston varaaminen 

Konevuokraamosta tai yrityksen omalta kalustovarikolta pyydetään tarjoukset 
ja tehdään varaukset mastolavoista ja telinekalustosta hyvissä ajoin. 
Laastintoimittajan kanssa sovitaan siilokaluston toimittamisesta. 

 

A17 Materiaalitoimitusten alustava ajoitus 

Tiilitoimitukset sovitaan yhdessä tiilentoimittajan kanssa. Varsinkin erikoistiilien 
toimitusajat on varmistettava riittävän ajoissa. Tiilet tilataan täysinä kuormina. 
Ensimmäinen kuorma otetaan muutama päivä ennen työn alkamista. 
Seuraavat kuormat ajoitetaan tiilimenekin perusteella (katso A6 ja A8). 
Laastitoimitukset ajoitetaan vastaavasti kuin tiilet. Koska laastimenekki voi olla 
suunniteltua suurempi ja laasti loppua ennakoitua aiemmin, on jäljellä olevaa 
määrää seurattava huolellisesti ja täydennykset tilattava ajoissa. Laastisiiloa 
käytettäessä laastimylly ja suursäkit ovat hyvä varajärjestelmä, joka samalla 
toimii laastin varmuusvarastona. 

Tiilien varastointia 
työmaalla 

 

A18 Tarjouspyynnöt muurausurakasta 
Tässä oppaassa ei käsitellä urakkatarjouspyynnön laadintaa. Yleisohje kuitenkin on, 
että pyynnöt tulisi jättää hyvissä ajoin, vähintään 2 kuukautta ennen työn aloittamista, 
jotta tarjous ehdittäisiin laatia huolellisesti selvittämällä edulliset työmenetelmä-
vaihtoehdot. Tämä on sekä pääurakoitsijan että muurausurakoitsijan etu. 
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B MUURAUSTYÖN TARKENNETTU SUUNNITTELU 
Muuraustyön pääsuunnittelussa laadittuja suunnitelmia täydennetään ennen 
työn aloittamista, kun muurausurakoitsija on valittu. Tällöin otetaan huomioon 
urakkatyöryhmän asiantuntemus ja erityisosaaminen. Suunnitelmien 
tarkentamistarve riippuu sekä kohteesta että jo laadittujen suunnitelmien 
tarkkuudesta. Lisäksi selvitetään työhön liittyvät riskit ja työn 
aloittamisedellytykset. Suunnitelmien tarkentamiseen osallistuvat sekä 
pääurakoitsija että muurausurakoitsija (urakkaporukka). 
 TA

R
K
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N
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U
N

N
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B1 
Kohde ja olosuhteet 

B2 
Toteutusjärjestys 

B3 
Laatuvaatimukset 

B4 
Siirto- ja telinekalusto 

B5 
Laastinvalmistus 

B6 
Aikataulu 

B7 
Työmaasuunnitelma 

B8 
Riskit 

B9 
Työn aloitusedellytykset 

 
B1 Kohde ja olosuhteet 

Tarkistetaan onko esim. kohteen aikataulussa tai olosuhteissa tapahtunut 
sellaisia muutoksia, jotka vaikuttavat muuraustyön aikatauluun, 
kalustovalintoihin tai työmaajärjestelyihin (A3). 

 
B2 Toteutusjärjestys 

Tarkistetaan suunnitellut mestat, vaihtomestat ja työjärjestys kuten kohdassa 
A2. 

 
B3 Laatuvaatimukset 

Pääurakoitsija ja muurausurakoitsija käyvät yhdessä läpi laatuvaatimukset 
(A5). Työtä aloitettaessa muurausurakoitsija tekee mallimuurauksen, joka 
yhteisesti hyväksytään. 

 
B4 Siirto- ja telinekalusto 

Mikäli muurauksessa on päätetty käyttää mastolavoja, ne on jo varattu 
konevarikolta tai –vuokraamosta. Telineiden määrä ja pystytysaikataulu 
tarkistetaan sen mukaan minkälaisella työryhmällä muurausurakoitsija aikoo 
työn toteuttaa. 
 
Lisäksi selvitetään ja sovitaan missä määrin työmaan päänostokalustoa 
voidaan käyttää tiilien ja laastin nostoihin sekä mitä muuta nosto- ja 
siirtokalustoa käytetään. (A10) 

 
B5 Laastinvalmistus 

Tarkistetaan haluaako muurausurakoitsija tehdä muutoksia pääurakoitsijan 
alustavaan suunnitelmaan. (A11) 

 



– 20 – 

Kerrostalon julkisivumuuraus 
– työnsuunnitteluopas – 

 

B6 Aikataulu 
Aikataulu täsmennetään ottamalla huomioon työmaan toteutusaikataulussa 
mahdollisesti tehdyt muutokset ja muurausurakoitsijan käyttämät työryhmät. 
Lisäksi selvitetään mitä hankintoja on tehtävä, jotta muuraustyö pääsee 
alkamaan ja etenemään suunnitellusti. Hankintojen suunnittelussa on 
muistettava ottaa huomioon sekä muurausurakkaan kuuluvat hankinnat että 
muuraustyöhön liittyvien töiden hankinnat (esim. julkisivuun asennettavat 
valaisinpohjat) (A12). 

 
B7 Työmaasuunnitelma TA
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Tiilien ja laastin varastointipaikkojen, laastiaseman,  työpisteiden (esim. 
tiilisirkkeli), kulku- ja siirtoteiden sekä hissien ja telineiden sijoitus tarkistetaan 
ja korjataan tarvittaessa. (A15) 

 
B8 Riskit 

Rakennustyön toteutusta uhkaavat riskit voidaan jakaa neljään ryhmään 
• aikatauluriskit 
• kustannusriskit 
• laaturiskit 
• työturvallisuusriskit 

 
Riskien toteutumista voidaan parhaiten ehkäistä huolellisella suunnittelulla 
sekä käyttämällä ammattitaitoisia työntekijöitä. 
 
Aikataulussa  pysyminen  varmistetaan huolehtimalla, että työn 
aloitusedellytykset eri vaiheissa ovat kunnossa ja työssä käytetään 
suunniteltuja resursseja (muurarien määrä vastaa suunnitelmaa). Lisäksi 
työmenetelmien ja kaluston on oltava tarkoituksenmukaista. Työn pysymistä 
aikataulussa valvotaan ja aikatauluviivästyksiin reagoidaan heti esim. 
lisäämällä resursseja. 
 
Kustannusylitysten syntyminen vältetään vastaavasti kuin aikataulunkin 
lipsuminen: aloitusedellytykset kunnossa, toteutusmenetelmät suunnitelmien 
mukaiset. Lisäksi on huolehdittava, että kaikki materiaali-,  kalusto-, ja 
työkustannukset on otettu huomioon. 
 
Laatuvirheiden syntymistä ehkäistään käymällä yhdessä läpi työlle asetetut 
laatuvaatimukset sekä puuttumalla mahdollisimman aikaisessa vaiheessa 
syntyneisiin virheisiin. Laadunvarmistusta on käsitelty kohdissa A5 ja B3. 
Laatua seurataan jatkuvasti ja poikkeamiin reagoidaan. Sivulla    25       on 
lomake, jota voi käyttää laadunvarmistuksen muistilistana työn 
toteutusvaiheessa. 
 
Työtapaturmien sattumista estetään työturvallisuussuunnittelulla, jota on 
kuvattu kohdassa A14. 
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B9 Työn aloitusedellytykset 

Muuraustyö voidaan aloittaa, kun 
• tarvittavat suunnitelmat on laadittu 
• edeltävien työvaiheiden (esim. runkotyö) valmiusaste on riittävä 
• materiaalit ovat työmaalla 
• kalusto on toimintakunnossa 
• työturvallisuudesta on huolehdittu. 

 
Sivulla   24       on luettelo muuraustyön suunnitteluun, hankintoihin ja 
aloitusedellytysten varmistamiseen kuuluvista tehtävistä. Lomaketta voi 
käyttää hoidettavien/hoidettujen tehtävien muistilistana. 
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C SUUNNITTELU, VALVONTA JA OHJAUS TYÖN AIKANA 
 

C1 
Aikataulu 

C2 
Laadunvalvonta 

C3 
Hankintojen ajoitus 

C4 
Kaluston kunto 

C5 
Telinesiirrot 

C6 
Palaverit ja tarkastukset 

 
 
C1 Aikataulu 

Työn ajallista etenemistä seurataan päivittäin. Mahdollisista 
aikataulupoikkeamista keskustellaan muurausurakoitsijan kanssa. 
Viivästymisen syyt selvitetään. Resursseja lisätään tai työmenetelmiä 
muutetaan aikatauluviiveiden poistamiseksi. 

 
 
C2 Laadunvalvonta 

Työn laatua seurataan jatkuvasti. Seurannassa voi käyttää apuna sivun   24 
lomaketta. Lopputuloksen laadun lisäksi huolehditaan, että materiaalit on 
varastoitu niin, etteivät ne turmellu. Erityistä huomiota kiinnitetään 
lämmöneristeiden sääsuojaukseen. 

 
 
C3 Hankintojen ajoitus TO
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Tiilitoimitukset ajoitetaan ennalta laaditun toimitussuunnitelman perusteella. 
Jäljellä olevan laastin määrää seurataan jatkuvasti ja täydennystä tilataan 
riittävän ajoissa. Huolehditaan myös, että laastin varajärjestelmässä riittää 
laastia. 
Lisäksi varmistetaan, että muut julkisivutöihin liittyvät hankinnat on hoidettu 
niin, että muuraustyö pääsee etenemään häiriöttä. Tällaisia hankintoja ovat 
esimerkiksi julkisivuun asennettavat valaisinpohjat ja vesipellitykset. 

 
 
 
C4 Kaluston kunto 

Kaluston kuntoa seurataan päivittäin sekä toimivuuden että työturvallisuuden 
kannalta. Erityistä huomiota kiinnitetään teline-, nosto- ja 
laastinvalmistuskalustoon. 
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C5 Telinesiirrot 
Mastolavojen siirtoajankohdat arvioidaan etukäteen ja tilataan ajoissa 
siirtohenkilöstö sekä nostokalusto. 
Vastaavasti ennakoidaan pienten telinelohkojen siirtotarve ja uusien telineiden 
pystytysajankohdat sekä varataan työssä tarvittavat resurssit. 

 

 Mastolavan siirto torninosturin avulla.  
 
C6 Palaverit TO
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Työtä aloitettaessa pääurakoitsija ja muurausurakoitsija pitävät 
aloituspalaverin, jossa käsitellään 
• aikataulu, välitavoitteet ja valmistumisajankohta 
• työn laatuvaatimukset 
• käytettävät työmenetelmät, koneet ja kalusto 
• sääsuojauksen toteutus 
• työn aloittamisedellytykset (mm. pohjien hyväksyminen) 
• tehtävät mallimuuraukset 
• tarkastukset ja katselmukset 
• työturvallisuusasiat 

 
Työn aluksi tehdään mallimuuraus, jonka pääurakoitsija ja rakennuttaja 
tarkastavat. Jos malli täyttää asetetut vaatimukset, se hyväksytään ja 
säilytetään työmaalla vertailua varten. Mikäli julkisivussa on toisistaan 
poikkeavia muurattuja rakenteita (esim. saumamuodot), tehdään tarvittaessa 
useita mallimuurauksia. 
Työn aikana pidetään tarvittaessa ohjauspalavereja, joissa käsitellään 
mahdollisia aikataulupoikkeamia ja laatuvirheitä sekä muita työmaalla esille 
nousseita muuraustyöhön vaikuttavia asioita. 
Katselmuksissa todetaan muun muassa työn laatu ja valmiusaste, jotta 
saadaan käsitys urakan maksuperusteiden täyttymisestä. 
Työn päätyttyä on hyvä pitää ns. palautepalaveri, jossa seuraavaa kohdetta 
ajatellen käsitellään työssä ilmenneitä ongelmia ja ratkaisuja sekä saatuja 
kokemuksia . 
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HOIDETTAVAT / HOIDETUT TEHTÄVÄT 

Tehtävä Oltava 
valmis (vko) 

Hoidettu 
 

Huom 

Suunnitteluasiakirjojen hankinta    
Toteutusjärjestyksen suunnittelu    
Kohde- ja olosuhdetietojen selvittäminen    
Rakenneratkaisujen valinta    
Laatuvaatimusten selvittäminen    
Materiaalimäärien laskenta    
Työmäärien laskenta    
Urakkasisällön määrittäminen    
Työryhmien valinta    
Liittyvien tehtävien selvitys    
Telinekaluston valinta    
Nosto- ja siirtokaluston valinta    
Laastinvalmistusmenetelmän valinta    
Aikataulun laadinta    
Jätehuollon suunnittelu    
Työturvallisuuden suunnittelu    
Työmaasuunnitelman laadinta    
Pääkaluston varaaminen    
Materiaalitoimitusten ajoitus    
Riskien selvittäminen    
Aloitusedellytysten varmistaminen  Ruksi tähän 

sarakkeeseen 
kun tilattu 

Ruksi tähän 
sarakkeeseen 
kun saatu työmaalle 

 Suunnitelmat 
 (työ-, rakenne- ja julkisivupiirustukset; työmaasuunnitelma) 

   

 Tiilet    
 Laasti    
 Laastikalusto    
 Telinekalusto    
 Telinekaluston tarkastus    
 Mittauskalusto    
 Nosto- ja siirtokalusto    
 Jäteastiat    
 Sääsuojat    
 Henkilökohtaiset suojavälineet    
 Mallimuuraus    
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Kerrostalon julkisivumuuraus 
– työnsuunnitteluopas – 

 

LAADUNVARMISTUKSEN TARKISTUSLISTA 
Tarkista myös RunkoRYL 2000, luku 41 Tiilimuuraus 

 
VARMISTETTAVAT ASIAT    
RAKENTEET JA MITAT 
1. Onko seinien paikat mitattu oikein ? 

   

2. Ovatko aukkomitat oikeat ?    
3. Onko tiilijako sopiva ?    
4. Ovatko liikuntasaumat tarkoituksenmukaisissa paikoissa ?    
5. Onko tuuletusrakoja tarpeeksi ?    
6. Onko tartuntoja riittävästi ?    
7. Onko aukonylitykset raudoitettu suunnitellusti ja riittävästi ?    
    
MATERIAALIT 
8. Ovatko tiilet sellaisia kuin on suunniteltu ja tilattu ? 

   

9. Onko tiilissä kolhuja (esim. kuljetuksesta) ?    
10. Onko kolhiintuneita tiiliä käytetty ?    
11. Ovatko tiilien mittatoleranssit hyväksyttävät ?    
12. Onko tiiliä värierojen tasaamiseksi sekoitettava eri letkoista ?    
13. Onko laasti tarkoitukseen sopivaa ?    
    
MUURAUSTYÖ 
14. Onko oikeanväriset tiilet muurattu oikealle paikalle ? 

   

15. Onko tiiliä sekoitettu eri letkoista, jos olisi pitänyt ?    
16. Onko mittatoleransseja ylitetty ?    
17. Hammastavatko tiilet ?    
18. Onko seinä pullistunut (nousuvauhti liian suuri) ?    
19. Ovatko saumat tasavahvat ?    
20. Onko saumoissa liikaa laastia ?    
21. Jääkö rakenteeseen riittävä tuuletusväli ?    
22. Ovatko saumat (erityisesti pystysauma) tiiviit ?    
23. Onko vaalealla seinällä käytetty värjäämätöntä saumarautaa ?    
    
MUUT TYÖT 
24. Onko lämmöneristys limitetty oikein ? 

   

25. Onko valmis rakenne suojattu sateelta ?    
26. Onko roiskeet puhdistettu ?    
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MUURAUSTYÖN TURVALLISUUSOHJEET 

Työmaa 
__________________________________________________ 

Työntekijä / urakoitsija  ___________________________________

 

!
 

SUURIMMAT VAARAT 

♦ Putoaminen (huterat telineet, nousutiet puuttuvat, alas hyppääminen) 
♦ Putoavat esineet ja materiaalit 
♦ Laastin valmistuksessa ja kulmahiomakoneen käytössä syntyvä pöly 
♦ Tiilien leikkaamisessa syntyvä melu  
♦ Silmien vahingoittuminen irtoavasta aineksesta tiilien työstössä  
♦ Altistuminen ihoärsytykselle laastin käsittelyssä  

 

 
TURVALLISUUDEN 
PARANTAMINEN 

♦ Tutustu laastien käyttöturvallisuustiedotteisiin ja koneiden käyttöohjeisiin. 
Älä käytä viallista konetta. 

♦ Varmista, että työkohteen alla liikkuminen on estetty rajaamalla tarpeellinen 
suoja-alue. 

♦ Kiinnitä huomiota muuraustelineiden ja nousuteiden kestävyyteen ja kuntoon. 
♦ Varmista, että työtasojen ja aukkojen putoamissuojaukset ovat paikallaan. 
♦ Huolehdi riittävästä valaistuksesta sekä työkohteen sekä kulkureittien 

siisteydestä ja järjestyksestä. Muista talvella jään ja lumen poisto. 

 

 
ERGONOMIA 

♦ Tiilimuuraus kuormittaa erityisesti selkää ja yläraajoja. 
♦ Pyri työskentelemään selkä suorana. 
♦ Käytä sopivan korkuisia ja tukevia työtasoja ja huolehdi niiden nostamisesta   

muuraustyön edistymisen tahdissa.  
♦ Käytä nostoissa ja siirroissa apuvälineitä, esim. kuljetuskärryjä tai siirrä taakkoja 

työntämällä ja vetämällä niitä alustaa vasten. 
♦ Sijoita tiililetka ja laastiastia siten, että vältät vartalon taivuttamista ja kiertämistä. 
♦ Ojenna aina välillä selkä suoraksi ja kädet ylös vartalon jatkeeksi elpyäksesi. 

 

 
SUOJA- JA 

APUVÄLINEET 

♦ Hyväksyttyä mallia oleva hengityssuojain laastin valmistuksessa ja 
kulmahiomakonetta käytettäessä. 

♦ Silmä- ja kuulosuojaimet tiilisahaa ja kulmahiomakonetta käytettäessä. 
♦ Turvajalkineet ja suojakäsineet, lisäksi kasvosuojain suolahappoliuosta 

käsiteltäessä. 
♦ Suojakypärä aina kun yläpuolella työskennellään. 
♦ Turvavaljaat köysineen, jos putoamisvaaraa ei voida muuten torjua. 

ERITYISESTI TÄLLÄ 
TYÖMAALLA 
HUOMIOITAVAA 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Raturva 
Osa 2 

TALO 90 
4 Muuraus- ja kivityöt 
41 Tiilimuuraus 

 
Rakennustekniikka 
6.10.1998 
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JULKISIVUMUURAUS 

Aikataulu 

Työmaa  ____________________________________ 
Laatija    ____________________________________ 
pvm        __________________ 

 

 

     o                Tehtävä Määrä Yks Työ-
ryhmä 

Kest

1                    

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

11                     

12                     

13                     

14                     

15                     

 



 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

  

Kerrostalon julkisivumuuraus − työnsuunnitteluopas 

VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 
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