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 Tämän opinnäytetyön taustalla on opiskelijan tarve kehittyä ammatissaan ja tutustuttaa hänet 
yrityksen järjestelmään. Tavoitteena on kuvata rakennustyömaan yksittäisen tehtävän eri vaiheet 
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Teoriaosuudessa käsitellään tuotannonohjaukseen liittyvää teoriaa, osa tiedoista on sovellettu 
saneerauskohteiden hallinnasta. Käytännön osuuden dokumentit ja teoria ovat peräisin 
yksittäiseltä työmaalta, sekä sen työnjohtajilta. 

Käytännönosuuden materiaali käsittelee Peab Oy:n urakoiman Orikedon palvelukeskuksen 
työmaata, jossa opiskelija teki työpaikkaopintojaksonsa. Eri osa-alueet on tehty lattioiden 
pintabetonointityövaiheen johtamiseen liittyvistä tehtävistä. 

Opiskelija oppi johtamaan tämän työvaiheen Peab Oy:n järjestelmän mukaisesti ja osaa toistaa 
samaa kaavaa myös muiden tehtävien johtamisessa. 
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The purpose of this thesis was to develope the author in his profession and to introduce him to 
the Peab Oy's system. The aim was to describe the different stages of individual construction 
tasks from the construction supervisor's perspective.  
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1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata työmaamestarin tehtäviä pintalat-

tioiden betonoinnin tuotannon ohjaamisessa. Opinnäytetyö tehtiin Peab Oy:n 

Turkuun rakennettavalla Orikedon palvelukeskuksen uudistyömaalla. Työmaa 

sopii hyvin tähän opinnäytetyöhön, koska työmaa on jaettu kahdeksaan lohkoon, 

joissa jokaisessa toistuu samat työvaiheet. Kokonaisuudessaan betonoitava ala 

on 2 900 m². 

Rakennettava kohde on Peab Oy:n urakoima palvelutalo Orikedolle. Rakennus-

aika oli huhtikuusta 2014 kesäkuuhun 2015. Kohteeseen rakennetaan 68 asun-

toa, joiden pinta-ala on noin 23 m². Kohteessa työskentelee kaksi työnjohtajaa, 

viisi omaa työntekijää sekä aliurakoitsijoita. 

Kirjoittaja tekee kohteessa työpaikkaopinnot-jakson. Aluksi avustaen työnjohta-

jaa ja tutustuen uuteen yritykseen ja työmaahan, harjoittelun edetessä työtehtä-

vät muuttuvat itsenäisempään työnjohtoon. Työnjohtotehtävät sisältävät tehtävän 

hallinnan eri osa-alueet, omien ja aliurakoitsijoiden työntekijöiden ohjauksen, ma-

teriaalihankinnan, sekä laadunvalvonnan. 

Oma työkokemukseni on karttunut pienemmistä saneeraustyömaista, joten kat-

son tärkeäksi saada kokemusta uudisrakennuksen tuotannonohjauksesta. Pinta-

lattiatyöt ovat monta urakoitsijaa vaativa työvaihe, joten on mielenkiintoista tehdä 

opinnäytetyö tästä aiheesta.  

Erityispiirteenä kohteessa on perinteisen verkkoraudoituksen korvaaminen poly-

meerikuituraudoituksella. Pintalattia tehtiin kelluvaksi 30-50 mm EPS eristeen 

päälle. Alun perin kohteeseen on suunniteltu 80 mm pintabetoni (C25/30 # 16 S3 

XC2). (Kuva 1.) 



7 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Ville Haahti 

 

Kuva 1. Laskentakuva alapohjaleikkauksesta. 

Polymeerikuituraudoitus pudotti yhden työvaiheen pois koko valuvaiheesta, kun 

raudoitusta ei tarvinnut tehdä työmaalla. Tehtäväsuunnitelmassa (liite 1) olevan 

kustannusvertailun mukaan raudoituksen tekeminen kuidulla on myös hieman 

halvempaa kuin perinteinen raudoitus.  
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2 TUOTANNONSUUNNITTELUN JA OHJAAMISEN 

TEORIA 

2.1 Tehtäväsuunnittelu 

Tehtäväsuunnittelulla varmistetaan yksittäisen työtehtävän ajalliset, taloudelliset 

sekä laadulliset vaatimukset. Tehtäväsuunnitelman tekee yleensä tehtävän työn-

johtaja. (Lindberg, Koskenvesa Sahlstedt 2012, 33). Tehtävän suorittamisessa 

aiemmin esiintyneet ongelmat sekä tehtävät, jotka muuten tiedetään haasteelli-

siksi, tulee suunnitella ennakkoon mahdollisimman hyvin. (Ratu S-1228, 2.) 

Tehtäväsuunnitelmassa käsitellään seuraavat asiat:  

 työkokonaisuus 

 urakkarajat, laatu, liittyminen muihin töihin, työnaikaiset siirrot, alku ja lopputi-

lanne 

 ajalliset tavoitteet 

 työryhmä, alkuajankohta, välitavoitteet, valmistumisajankohta. 

 resurssit 

 materiaalihankinnat, kalusto 

 taloudellinen suunnittelu 

 työryhmä, tarvikkeet, kalusto 

 potentiaaliset ongelmat tehtävän aikana 

 käydään läpi mahdolliset ongelmat työn edetessä, mitä näistä ongelmista seuraa 

ja valmistellaan ratkaisu/ehkäisykeino ongelmiin. 

 Yksilöidään laadunvarmistus toimenpiteet (Lindberg ym. 2012 33). 

2.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 

Työaikamenekit jaetaan kolmeen osioon laskentatasosta riippuen. Tehollinen 

työaika (T3) on yksittäisen tehtävän aktiiviseen työntekoon käytettävä työaika. T3 
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aikaa käytetään viikkosuunnittelussa ja tehtävien suunnittelussa, ja se toimii poh-

jana rakentamisvaiheaikataulujen suunnittelussa. T3-ajat löytyvät tehtävän Ratu-

kortista. (Koskenvesa & Sahlsted 2011, 63). 

Työvaiheen lisäajalla /TL3) tarkoitetaan tehtävän toteutusvaiheessa tulevia yli 

tunnin mittaisia taukoja. TL3 aika lasketaan tehtäväkohtaisesi ja se riippuu tehtä-

vän ominaispiirteistä ja työkohteesta. Yleensä TL3-aika on 0,1-0,3*T3. (Kosken-

vesa & Sahlsted 2011, 63) Yleisaikataulut mitoitetaan kokonaisaikaa (T4) käyt-

täen. T4-aika koostuu lisäajasta (TL 3) sekä tehollisesta työajasta (T3). (Lindberg 

ym. 2012 48) 

Yleisaikataulussa määritetään koko työmaan edistyminen, ja se toimii urakoitsi-

jan ajoituksen sekä kustannussuunnittelun perusteena. Urakoitsija luo yleisaika-

taulun rakennuttajan tarpeiden mukaan. Lähtötietoina yleisaikataulun laadin-

nassa ovat 

 tekniset suunnitelmat 

 määrälaskelmat 

 t4-aikataulutiedot 

 sopimusasiakirjoissa esitetyt tehtävien valmiusasteiden kriittiset päivämäärät 

 loma-, ja vapaapäivät 

 työmenetelmät 

 rakennuspaikan olosuhteet (Linberg ym. 2013, 27) 

Yleisaikataulussa esitetään noin 20-40 nimikettä, jotka ovat isompia kokonai-

suuksia ja määrittäviä tekijöitä (Linberg ym. 2013, 27). 

Yleisaikataulu lasketaan T4-aikojen perusteella, joten se toimii pohjana työmaan 

tarkemmille aikataulusuunnitelmille (viikkoaikataulu, tehtäväsuunnitelmat) (Lin-

berg ym. 2013, 27). T4 tarkoittaa tehtävävään käytettävän työajan (T3) ja yli tun-

nin mittaisten häiriöiden (TL3) -aikojen summaa. (Koskenvesa & Sahlsted 2011, 

63). Yleisaikatauluun sisältyvät kaikki työmaalla tehtävät työvaiheet, oli kyseessä 

omat tai aliurakoitsijan suorittamat työvaiheet, koska tehtävien välillä on aina riip-

puvuuksia (Linberg ym. 2013, 27-28). 
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Viikkoaikataulu on kuluvan viikon tarkka aikataulu ja seuraavien 2-3 viikon ajalle 

alustava aikataulu. Viikkoaikataulu on kaikkien työmaan työntekijöiden ensisijai-

nen toimintaohje, jonka avulla työnjohtajat varmistavat tarvittavat resurssit sekä 

tasoittavat ylimenevän resurssitarpeen. Viikkoaikatauluun merkitään tavoitteet, 

joiden avulla pysytään yleisaikataulussa. Tavoitteita voivat olla esimerkiksi työ-

tehtävän valmistuminen tai osakohteen valmistuminen sidottuna ajankohtaan 

(Linberg ym. 2013, 31). Viikkoaikataulu lasketaan T3-aikaa käyttäen. T3-aika tar-

koittaa yksittäisen tehtävän aktiiviseen työntekoon käytettävä työaika. (Kosken-

vesa & Sahlsted 2011, 63). 

2.3 Aliurakkasopimukset 

Yritysten väliset pää-, sivu- ja aliurakkasopimukset perustuvat rakennusalan ylei-

siin sopimusehtoihin (Yse-1998). Kun yritys tekee sopimuksen yksityisen henki-

lön kanssa, käytetään rakennusalan yleisiä sopimusehtoja 1998 kuluttajansuoja-

lain puitteissa (Ratu 417-T, 1). 

2.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 

Rakennustyömaan turvallisuussuunnittelulla varmistetaan turvalliset työtavat ja 

menetelmät jokaiselle työntekijälle. Turvallisuussuunnittelu tulee pitää osana jo-

kaista työvaihetta. Kun turvallisuussuunnittelu pysyy osana jokaista työvaihetta, 

ei työturvallisuutta tarvitse erikseen pitää yllä. Työvaihekohtaisia turvallisuusris-

kejä arvioitaessa otetaan huomioon työtasolla tai kulkutiellä olevat aukot, joista 

on mahdollisuus pudota kahta metriä korkeammalta, on suojattava suojakaiteella 

tai muulla suojarakenteella. Suojarakenne tulee olla vähintään metrin korkuinen 

ja varustettuna potkulaudalla, välijohteella sekä käsijohteella. (Valtioneuvoston 

asetus työn turvallisuudesta § 28) 

Betonin pumppauksessa pumppuauton pystytys on tarkastettava ja siitä on laa-

dittava ja pöytäkirja. Ilmajohtojen sijainti ja turvaetäisyydet on varmistettava en-

nen pumppauksen aloitusta (VTT liiketoiminnat ja prosessit, 62). 
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2.5 Laadunvarmistus 

Aloitusedellytykset varmistetaan ennakkoon esimerkiksi tarkistuslistan avulla. 

Tarkistuslistaan sisällytetään yksittäisten toimenpiteiden lisäksi resurssit, kalusto 

sekä suunnitelmatilanne (Ratu S-1228, 16). Vaadittu laatu tulee avata selkeästi 

kaikille osapuolille. Käytettävät materiaalit esitetään ennakkoon riittävän tarkasti 

esim. betonityypit (Ratu S-1228, 18). Työn laatu avataan Rakennusalan yleiset 

laatuvaatimukset-kirjoja käyttäen. Esimerkiksi Sisäryl 2013 sisältää pintabeto-

noinneista kappaleen, jossa käsitellään työvaiheen laatuvaatimuksia (kuva 2). 

 

Kuva 2. Sisäryl 2013, 117 pintabetonoinnin tasaisuusluokat. 

Onnistuneen tehtävän perusta luodaan hyvällä aloituksella. Mallikatselmuksessa 

tarkastetaan, että laatu vastaa haluttua työtapojen, työtuvallisuuden sekä pinnan 

suhteen (Ratu S-1228, 20). 

2.6 Rakennustyömaan olosuhteiden hallinta 

Rakennuksen kosteustekninen toiminta varmistetaan jo suunnitteluvaiheessa, ja 

siihen on kiinnitettävä erityistä huomiota rakentamisen aikana. Rakennus tulee 

toteuttaa siten, ettei kosteutta kerry rakennuksen osiin tai sisäpinnoille (Suomen 

rakentamismääräyskokoelma c2, 3). 
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3 TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN 

TYÖMAALLA 

3.1 Tehtäväsuunnittelu 

Yrityksen työnjohtajilla on käytössään yrityksen laatima työnjohtajan työkalu-

pakki. Pakki sisältää muun muassa tehtäväsuunnitelmapohjan sekä ohjeen sen 

käyttöön. 

Työmaalla tehtiin ohjeen mukainen ”raskaampi” tehtäväsuunnitelma ainoastaan 

pintabetonoinneista. Muut työvaiheet tehtiin keveämmillä suunnitelmilla, jotka 

käytiin läpi tehtävän aloituspalaverissa. 

Työmaa on hyvin pitkälti aliurakoitu, joten sopimuksissa on määritelty työn urak-

karajat, laatu ja aikataulu. Nämä keventävät työmaan suunnittelutarvetta. 

Pintabetonoinnit (kuva 3) olivat harjoitteluni alussa jo käynnissä, joten kohde oli 

jo hyvin pitkälti suunniteltu. Tehtäväsuunnitelma (liite 1) sisältää seuraavat osiot: 

 yleistiedot kohteesta 

 työn sisältö 

 riskianalyysi 

 laadunvarmistustoimenpiteet 

 aikataulu (+kiertoaikataulu liite 3) 

 työturvallisuus 

 kustannuslaskelma  

 liikuntasaumakuva lohkoittain. 
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Kuva 3. Massan levitystä. 

Tehtäväsuunnittelun lähtötietona pintabetonoinneissa tarvitaan arkkitehti ja ra-

kennekuvista rakennetyypit, pinta-alat, tilatyypit, rakenteiden korko, sekä tulevat 

pintamateriaalit. LVIS-pohjakuvista kuvista varmistetaan lattialämmityskentät ja 

muu rakenteessa kulkeva tekniikka. Työmaan tavoitearviosta saadaan tehtävälle 
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varatut euromäärät. Näillä tiedoilla lasketaan työmenekki sekä tehdään työ ja ma-

teriaalihankinnat. Työmenekin avulla sovitaan aliurakoitsijan kanssa kerralla va-

lettavien alueiden koko.  

Valualueen kokoa määriteltäessä otetaan huomioon alkuperäinen lohkojako, ja 

se kuinka paljon valuryhmä saa valettua yhdellä kerralla sekä kuinka lattialämpö-

kentät sijoittuvat lohkoille ja mikä on muiden tehtävään liittyvien töiden suoritus-

määrä. 

Pintabetonointiin liittyviä työvaiheita ovat valukentällä olevien läpivientien tukko-

valut, viemäröintien asennus, lattiaeristys, raudoitus, lämmönjakoputkiston sekä 

viemäröintien asennus (kuva 4). 

 

Kuva 4. Pintabetonointiin liittyviä työvaiheita ovat eristys, lattialämmitys sekä vie-
märöintityöt. 
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Haluttu lopputulos tulee hyväksyttää tilaajalla jo ennen valutyöhön ryhtymistä. 

Esimerkiksi asuntojen kylpyhuoneita on 69 kappaletta Koska jokaisessa kylpy-

huoneessa on lattiakaivo, tulee näiden tilojen lattiakallistusten olla vähintään 

1:100 ja viimeinen 50cm kaivolta 1:50. Lattiakaivon sijoittuessa kylpyhuoneen 

nurkkaan, tulee wc-istuimelle vino alusta. Tässä kohteessa tehtiin erillinen kaa-

tosuunnitelma (kuva 9), jossa vesi valuu aina ensin keskelle kylpyhuonetta ja siitä 

kaivoon. Ennen ensimmäistä valua tein vielä tarkastuslistan valun pohjatöiden 

osalta (kuva 5). 

     

Pvm Kohde Rakenne Määrä  

5.3.2015 A2 2krs Pintabetoni 35m3  

     

Aloitusedellytykset Toimenpide Check 

Valuryhmä Varm. Arja mäkinen   

Betoni/pumppu Varm. Jani Lehtinen   

Lattialämmitys Ti Valmis   

Muotitus Ti Valmis   

LVI KE   

Pohjat putsattu KE   

      

      

      

     

Eriävät työt   Toimenpide Määrä Check 

1krs ovien valu. Pintabetonoinnin jälkeen. Sama kuitu-
massa notkistettuna. 0,5m3   

        

        

        

     

Huomioitavaa Check 

Lattiapinta -1015   

Huomioitava korokerenkaissa. Asennus ke.   

Lattiassa putkien eristys   

Liikuntasaumat   

Lvi läpivientien tulppaus   

Kuva 5. Tarkastuslista. 

Aloituspalaverissa käydään tehtäväsuunnitelma läpi työryhmän kanssa, jolloin 

saadaan olemassa oleva tieto myös työryhmälle. Tehtävän edetessä täydenne-

tään kustannusosiolta toteutumataulukkoa, jonka perusteella ennakoidaan tehtä-
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vän vaatima rahamäärä. Valukiertoaikataulua käytetään myös pintabetonointei-

hin liittyvien töiden johtamiseen. Osana tehtäväsuunnittelua on valukorkeuksien 

määrittäminen. Mittamies ajoi oikean lattiakoron +1000 mm jokaiseen huoneis-

toon sekä käytäville viiden metrin välein. Näitä käyttäen saatiin varmuus myös 

betonimenekistä ja varmistettiin betonoinnin riittävä paksuus. Huonekorteista poi-

mittiin lattiapinnoitteet lähinnä yleisten tilojen osalta, jotta voitiin varautua eri va-

lukorkoihin lattiapinnoitteesta riippuen (kuva 6). 

 

Kuva 6. Eteisen laatoitetulla alueella valupinta on 10mm alempana kuin matto-
alueilla kuvan alaosassa. 

3.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 

Työmaalla käytettiin runkotyövaiheen ajan yleisaikataulua, jota päivitettiin noin 

kahden-kolmen kuukauden välein. Tämän lisäksi vastaava työnjohtaja teki joka 

toiselle viikolle koko työmaan kolmiviikko aikataulun, joka esitettiin urakoitsijako-

kouksessa.  
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Kun sisävalmistusvaihe oli alkamassa, työnjohtaja tarkensi yleisaikataulun vas-

taamaan sisävalmistusvaiheen vaatimaa tarkkuutta (liite 2). Samalla vaihtui myös 

työjärjestys viimeisten kolmen lohkon osalta. Järjestyksen muutoksen vuoksi kes-

kiosan toimistohuoneet, joissa on vähemmän sisävalmistustyötä kuin asun-

noissa, tehtiin viimeisenä. 

Pintabetonointi aloitti sisävalmistusvaiheessa käytössä olleen viikko-lohko mallin. 

Kun työmaa on jaettu selkeisiin valulohkoihin, aikataulu voidaan tehdä suoraan 

rakennuksen pohjakuvaan (liite 3). Tämä oli itselleni uusi tapa, mutta lopulta sa-

masta pohjakuvasta ilmenee työnsuunnittelu ja tehtävän aikataulu. Töiden yh-

teensovittamisen ja päivittäisen valvonnan tein kuitenkin perinteisellä viikkoaika-

taululla (liite 4). Viikkoaikataulussa käytin pääsääntöisesti resurssi-ja menekkitie-

toja. Näillä pystyttiin ennakoimaan varsinkin pidempiä valupäiviä.  

3.3 Aliurakkasopimukset 

Peab Oy:llä aliurakan, tai materiaalihankinnan käynnistää työmaan tekemä han-

kintaheräte (liite 5). Herätteen perusteella hankintainsinööri kilpailuttaa tuotteen 

työmaalle. Herätteeseen kerätään suunnitelmat, aikataulu ja välitavoitteet sekä 

tehtäväkohtaiset tarkennukset ja välitavoitteet. 

Oma toiminta valujen etenemisen varmistamisen lisäksi oli myös betonointi-ura-

koitsijan laskutusperusteiden varmistus. Käytännössä mittasin tarkeneliöt ja hy-

väksyin työn tehdyksi, kun puutteet oli korjattu tai sovittu. 

3.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 

Tehtävän aloituspalaverissa käydään läpi tehtävän työturvallisuusriskit Ratu-kort-

tia käyttäen (kuva 7). Pintalattioiden betonityössä vaaraa aiheuttavat myös pump-

puauton mahdollinen kaatuminen sekä letkujen tukkeutumisesta johtuvat roisku-

miset. 
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Kuva 7.  Kuvassa pintabetonityön tehtäväkohtaiset työturvallisuusohjeet (Raken-
nusteollisuus RT ry ja Rakennustietosäätiö RTS). 

Oma tehtävä työmaalla oli varmistaa työntekijöille turvallinen kulku kohteeseen 

toisen kerroksen portaikkojen puuttuessa. Ennen pumppauksen alkua tarkastet-

tiin pumppukuskin kanssa pumpun pystytys, josta tehtiin pöytäkirja. 
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Työmaalla tehtiin viikoittaisia kunnossapitotarkastuksia, kunnes ensimmäisen 

kerroksen elementit oli asennettu, jonka jälkeen siirryttiin viikoittaisiin TR-mittauk-

siin (liite 6.) Suorittajina oli pääsääntöisesti yhdessä työnjohtaja sekä työmaan 

työsuojeluvaltuutettu. Harjoitteluni alkaessa liityin mukaan kierrokselle ja loppu-

vaiheessa teimme kierrokset työsuojeluvaltuutetun kanssa kahdestaan. TR-mit-

tauspöytäkirja skannattiin yrityksen järjestelmään sekä laitettiin työnjohto- ja ruo-

kalakoppien ilmoitustauluille nähtäväksi.  

Työmaan loppuvaiheessa TR-kierroksella havaittiin lähinnä siisteyteen liittyviä 

virheitä. Kierroksen hyöty olikin siinä että kierroksella havainnoitiin myös tulevia 

riskikohtia mm. putoamissuojauksen osalta. 

3.5 Laadunvarmistus 

Betonointiurakoitsijan kanssa käytiin ennen työn aloitusta läpi laatuvaatimukset 

sekä kylpyhuoneiden kaatosuunnitelma (kuva 9.). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 8. Kylpyhuoneiden lattiakaatomalli.  
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Ensimmäinen valettava kylpyhuone varmistettiin oikeanlaiseksi jo valuvaiheessa. 

Valuviikon alussa lähetin urakoitsijalle valettavan alueen tiedot pohjakuvaan mer-

kittynä. Kuvasta ilmenee massatiedot, määrät, poikkeavat korkoasemat sekä lii-

kuntasaumat (kuva 10). 

 

Kuva 9. Lohko kahdeksan liikuntasauma ja valutiedot. 

Valun jälkeisen päivän laadunvarmistustehtävänä oli kiertää valualue läpi vatu-

passilla mitaten tasaiset pinnat ja kylpyhuoneista katsoa kaatojen riittävyys sekä 

mallityön mukaisuus. Pinnan laatu (kuva 11) vaikuttaa suoraan tasoitemenekkiin, 

joten pinnan laatua seurattiin erittäin tarkkaan. Tarkastuskierros dokumentoitiin 

(liite 6).  
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Kuva 10. Vasemmalla liippipinta ja oikealla karhea pannupinta. 

Urakoitsijan edustajan kanssa pidettiin tarkastukset kaksi kertaa valutöiden ai-

kana ja viimeiset kolme lohkoa kun kaikki lohkot oli valettu. 

3.6 Rakennustyömaan olosuhteiden hallinta 

Valutyöt ajoittuivat kevättalveen eikä rakennuksessa ollut lopullista lämpöä 

päällä. Kaikki aukot pidettiin tukossa joko routamatoin tai murtosuojauksin. Ra-

kennus lämmitettiin joka lohkossa olevalla 30 kw:n polttoöljy lämmittimellä. Noin 

kaksi viikkoa valun jälkeen lämmitystä tehostettiin tuuletusikkunoihin sijoitettavilla 

kanavapuhaltimilla. Tällä ratkaisulla tavoiteltiin hallittua ilmankiertoa lämmittimien 

läpi ja puhaltimista ulos.  

Oman toiminnan tavoitteena oli ylläpitää kehitettyä olosuhdejärjestelmää, mutta 

myös kehittää sitä. Valustoppareiden asentaminen ulko-oville jo lohkon lämmi-

tysvaiheessa vähentää työtä betonointivaiheessa. Kokonaisuudessaan lattioiden 

pintabetonointien laatu vaikuttaa pinnoitetöiden laatuun ja sitä kautta koko koh-

teen laatuun. Olosuhteiden hallinta oli ratkaisevassa osassa kevättalven vaihte-

levissa olosuhteissa. 
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Rakennusten sisäilman laatu on noussut viime vuosina erityisen suureksi pu-

heenaiheeksi. Osa sisäilman epäpuhtauksista on pölyä, joko rakennusaikaista tai 

rakennuksen käyttäjien aiheuttamaa. Rakennustyön aikana pölynhallintaan tulee 

siis kiinnittää huomiota sekä työntekijöiden turvallisuuden kannalta, myös tulevia 

käyttäjiä ajatellen. Tällä työmaalla noudatettiin työmaakohtaista pölynhallinta-

suunnitelmaa, joka sisälsi pölyävät ja hengitykselle vaaralliset työvaiheet.(liite 8) 
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4 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 

4.1 Tehtäväsuunnittelu 

Peab Oy:n pohja on aika selkeä ja keskittyy pitkälti kustannusten ohjaamiseen. 

Kuitenkin suuri osa tehtävän suunnittelusta tulee ajallisen suunnittelun kautta. 

Mielestäni hallitsen tehtäväsuunnittelun perusteet, mutta uskon, että kokemuk-

sen kautta suunnitelmien taso tarkentuu ja muovautuu enemmän oman nä-

köiseksi. Keskeisin kehittämistarve on työmenekkien arvioimisessa, johon koko 

tehtävän hallinta pohjautuu. 

4.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 

Parhaimpana oppina tästä opinnäytetyöstä jäi eri aikataulujen laatiminen. Sekä 

yksittäisen tehtävän pohjakuvaan aikataulutus, että sisätyövaiheen aikataulu an-

toivat itselle uutta oppia varsinkin sen takia että työvaiheet saatiin vietyä läpi ky-

seisten aikataulujen mukaisesti. Myös viikkoaikataulun ylläpitäminen helpotti 

omaa työtä huomattavasti, koen että oma työni sujuu huomattavasti paremmin 

kun ylläpidän viikkoaikataulu omista tehtävistäni.  

4.3 Aliurakkasopimukset 

Hallitsen aliurakkasopimusten laadinnan yleistä pohjaa käyttäen. Teen mielelläni 

sopimukset varman päälle molempien osapuolien kannalta, Erityisesti panostan 

urakkarajojen selkeyteen ja tehtävien kokonaiskattavuuteen. Sopimusten val-

vonta vie suuren osan työmaamestarin työajasta, joten tähän osa-alueeseen on 

panostettava. 
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4.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 

Tämä kohde oli ensimmäinen isompi työmaa itselläni. Erityisesti työturvalli-

suusosaamiseni nousi tällä työmaalla. Huomasin kuinka omalla toiminnalla vai-

kutetaan koko työmaan yleisilmeeseen. Tärkeää on ottaa turvallisuussuunnittelu 

mukaan tehtävän hallintaan jo aliurakkasopimus- ja tehtäväsuunnitelmavai-

heessa. 

4.5 Laadunvarmistus 

Laadunvarmistus on mielenkiintoinen osa työtäni. Rakennettavan tuotteen loppu-

tuloksen kannalta on tärkeää osata laadunvarmistustoimenpiteet. Suurin kehittä-

mistarve on varmasti halutun laadun arvioinnissa. Tätä työtä helpottavat yrityksen 

ja Ratu:n valmiit tarkastuskortit. 

4.6 Rakennustyömaan olosuhteiden hallinta 

Rakennustyömaan olosuhteet saadaan hallintaan ainoastaan riittävän tarkalla 

ennakkosuunnittelulla. Myös olosuhteiden valvonta ja puutteiden korjaaminen on 

hyvin suunnitellulla työmaalla helpompaa, kun olosuhteiden hallinnasta on suun-

nitelma. Vahvuutena minulla on kokemus kosteusmittauksesta, jonka perusteella 

pystyn arvioimaan olosuhteiden laatua. 
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5 YHTEENVETO 

Tämän opinnäytetyön anti oli itselleni juuri sitä mitä hainkin. Tutustuin ulkoimai-

sen yrityksen toimintatapaan ohjaamalla yhden tehtävän suorittamisen. Kävin 

työssä läpi työnjohtajan tärkeimpiä tehtäviä, joten mielestäni sain työstä hyvät 

eväät lähteä opintojen jälkeiselle työtaipaleelle. 

Työn laatiminen korosti rakennustyön tehtäväsuunnitelman merkitystä. Kaikki kä-

sitellyt osa-alueet päätyvät lopulta tehtäväsuunnitelmaan. Kaikkia osa-alueita olin 

tehnyt aiemminkin, mutta tämän jälkeen osaan käyttää yrityksen valmiita pohjia 

eri työvaiheissa ja näin ollen ottaa huomioon ainakin suurimman osan merkittä-

vistä asioista työhön liittyen. Tämä varmistaa osaltaan työn laatua. 
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