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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyö koostuu rakennusalan kirjallisuuteen pohjautuvasta teoriasta ja 

teorian soveltamisesta käytännön rakennustyömaalle jokapäiväisiin työnjohtajan 

tehtäviin. Opinnäytetyössä paneudutaan rakennustyömaan tehtäväsuunnittelun, 

ajallisen suunnittelun, työturvallisuussuunnittelun, laadunvarmistuksen sekä ali-

urakkasopimusten merkityksiin rakennushankkeessa. Työn tarkoituksena on 

osoittaa opiskelijan kyky selviytyä rakennustyömaan olosuhteissa teoriapohjaista 

aineistoa soveltaen ja kehittää opiskelijan osaamistasoa. 

Opinnäytetyö on laadittu YIT Rakennus Oy:n toimeksiantona Torkinmäen päivä-

koti ja kouluprojektissa, jossa toimin betonointityönjohtajana. Vastuualueisiini 

kuuluivat perustustyöt, paikallaanvaluseinät ja holvit, elementtijuotokset, raudoi-

tustyöt sekä ympäristö- ja työturvallisuusseuranta. 

Rakennushanke oli jaettu KVR-urakka ja elinkaarihanke. Pääurakoitsijana ja ra-

kennusurakoitsijana toimi YIT Rakennus Oy ja alistettuna sivu-urakoitsijana talo-

tekniikkatöistä vastasi Caverion Oy. Päiväkoti- ja koulurakennus on mitoitettu 500 

oppilaalle ja 50 hengen henkilökunnalle. Rakennushanke on kaksikerroksinen, ja 

kohteen kokonaisala on noin 7 500 brm². Rakennus perustettiin maanvaraisesti 

pilari- ja nauha-anturoiden sekä maanvaraisenlaatan varaan. Rakennuksen kan-

tavarunko koostuu pilari-, palkki- ja ontelolaattaelementeistä sekä PV-seinistä. 

Ulkoseinät ovat puurunkoiset, ja julkisivumateriaali on tiiltä. Vesikattorakenteen 

runkona toimivat tehdasvalmisteiset puukattoristikot ja katteena huopa. 

Haastetta rakennushankkeeseen loi useat tekijät, joita mm. elinkaarihanke toteu-

tusmuoto, jossa urakoitsijat vastaavat investointijakson lisäksi kiinteistön ylläpi-

dosta ja huollosta 20 vuoden ajan. Erikoispiirteitä hankkeeseen toi lisäksi se, että 

sen käyttöiäksi on mitoitettu 100 vuotta. Näistä syistä laatuvaatimuksiin kiinnitet-

tiin erityistä huomiota. Samalla tontilla toimi myös parakkikoulu, joka edellytti tark-

kaa ja aukotonta turvallisuussuunnittelua läpi projektin. Hankkeella oli LEED-ym-

päristöluokitus, joka velvoittaa ekologiseen rakentamiseen ja rakentamisesta ai-

heutuvan ympäristön eroosion huomioimiseen. 
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2 RAKENNUSTYÖMAAN TUOTANNONSUUNNITTELUN, 

-OHJAUKSEN JA -VALVONNAN TEORIA 

2.1 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 

2.1.1 Suunnittelun tavoitteet 

Rakennushankkeen onnistuminen edellyttää jatkuvaa ajallista suunnittelua, 

suunniteltujen toimenpiteiden tarkastelua ja ohjaamista asetettujen tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Aikatauluttaminen tarkoittaa tehtävien ajoitusta ja ajankäytön 

suunnittelua sekä työn realistista toteutusmallisuunnittelua käytettävissä olevien 

resurssien perusteella. Ajallinen suunnittelu on keskeisin osa onnistunutta tuo-

tannonsuunnittelua, joka luo perustan muun suunnittelun onnistumiselle ja myös 

paljastaa tehokkaasti rakennushankkeen epäkohdat, suunnitelmista poikkeami-

set sekä ristiriitaisuudet. (Lindberg, Koskenvesa & Sahlstedt 2013, 18.) 

Rakentamisen aikataulusuunnittelua ja realistista päämäärän asettamista varten 

tarvitaan faktoja työsaavutuksista, -menekeistä, kalusto- sekä henkilöresurs-

seista. Aikataulua varten faktat saadaan tavoitearvioista, tuotantotiedoista sekä 

kokemuksesta. Rakentamisen tuotannon kannalta laadullisesti hyvän aikataulun 

on oltava toteuttamiskelpoinen, seurattavissa, ohjausta palveleva, tuotokseen si-

dottu ja konkreettinen, ja sen on osoitettava tuotannon poikkeamat sekä päällek-

käisyydet. (Lindberg, Koskenvesa & Sahlstedt 2013, 19.) 

2.1.2 Aikataulun muodostaminen ja valvottavuus 

Aikatauluja voidaan tehdä monin erilaisin laadinta- ja piirrostekniikoin. Työmaan 

valvonnan ja ohjauksen kannalta tärkeää on valita tarkoitukseen sopiva aikatau-

lutyyppi käyttötarkoituksen mukaan esimerkiksi, 

 jana-aikataulu yleisaikatauluksi sen informatiivisuuden takia 

 paikka-aikakaavio tuotannon suunnittelun ja ohjauksen välineeksi 
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 valvontavinjetti työn valvontaan ja ohjaukseen 

 lukujärjestys yhteisesti sovituista asioista viikkosuunnitelman ilmenty-

mäksi. (Ratu KI-6021 2011, 21.) 

 

Aikataulunlaadinta tulee alkaa aikataulutyypin määrityksellä, jonka tarkoituksena 

on valita käyttötarkoitusta parhaiten palveleva aikataulutyyppi. Tämän jälkeen 

laadinnan päävaiheet jatkuvat seuraavasti: 

1. projektin kireyden tarkistus 

2. projektin jakaminen osakohteiksi (lohkot ja työkohteet) 

3. osakohteiden suoritusjärjestyksen valinta 

4. tehtäväluettelon laadinta: 

a. tehtävien määritys 

b. määrälaskenta 

c. riippuvuudet 

d. tehtävien mitoitus 

5. tehtävien tahditus ja rytmitys sekä työryhmien määritys 

6. aikataulun toteuttamiskelpoisuuden ja tavoitteellisuuden tarkistus 

7. hankkeen ajallisten reunaehtojen tarkistus.(R. Grusander, henkilökohtai-

nen tiedonanto 16.10.2014.) 

Tuotannon valvontaan ja ohjaukseen parhaiten soveltuvat vinoviiva-aikataulut ja 

valvontavinjetit niiden tarkan informatiivisuuden sekä visuaalisen esitystavan an-

siosta. Tuotannonvalvonta on systemaattista ja jatkuvaa toimintaa, jonka tulee 

perustua toteutuneisiin määriin. Toteumatietoa on verrattava alkuperäiseen 

suunnitelmaan, ja vertailun pohjalta on mietittävä mahdollisista korjaavista jatko-

toimenpiteistä. (R. Grudander, henkilökohtainen tiedonanto 16.10.2014.) 

Vinoviiva-aikataulun (paikka-aikakaavio) ja valvontavinjetin edut tuotannon val-

vonnassa ja ohjauksessa ovat seuraavanlaisia: 

 voidaan todeta tuotantonopeuden ja aloitusajankohtien sekä suoritusjär-

jestysten poikkeamat 
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 voidaan havainnollistaa tuotantonopeuden, paikkatiedon yhdistäminen ai-

katauluun ja näiden ominaisuuksien kautta töiden tahdistaminen ja rytmit-

täminen. 

 voidaan nopeasti tarkastaa työvaiheiden tai osakohteiden valmiusaste 

(Ratu KI-6021 2011, 25–30). 

2.2 Tehtäväsuunnittelu 

Tehtävän suunnittelu on keino vastata yrityksen ulko- ja sisäpuolelta tuleviin vaa-

timuksiin sekä selventää osapuolille tehtävän sisältö ja prosessin toimenpiteet, 

kuinka tehtävän tavoitteet saavutetaan. Tehtäväsuunnittelun päämäärä on var-

mistaa tehtävälle asetettujen vaatimusten täyttäminen työn tekemisen ja valmiin 

työn osalta sekä tehtävälle asetettujen kustannus- ja aikatavoitteiden täyttymi-

nen. (Ratu KI-6025 2013, 21.) 

Tehtäväsuunnittelu tarkentaa alustavat tuotantosuunnitelmat sille tarkkuusta-

solle, että suunnitelma tarjoaa konkreettiset työvälineet työmaanjohdolle tuotan-

nonvalvontaan, -johtamiseen ja -ohjaukseen. Tehtäväsuunnitteluprosessin lähtö-

kohtana on suunnittelutarpeen tiedostaminen: 

 miksi tehtäväsuunnitelma tehdään 

 mitä suunnitellaan 

 mitkä ovat tehtävän riskikohdat? (Ratu KI-6021 2011, 100.) 

 

Tehtäväsuunnitelma laaditaan ainakin jokaisesta työmaan laadunvarmistusmat-

riisissa määrätystä tehtävästä. Tehtäväkokonaisuuden tulee olla ajallisesti yhte-

näinen, yleensä yhden työryhmän tekemä työkokonaisuus, joka muodostuu yh-

destä tai useammasta työlajista, tai tehtävään voi kuulua osia eri työlajeista.  
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Tehtäväkokonaisuuden valintaperusteina on yleensä, että se on 

 aikataulullisesti merkittävä 

 taloudellisesti merkittävä 

 vuosikorjauksissa virhealttiiksi osoittautunut 

 työryhmän harvoin tekemä tai työryhmälle vieras 

 tehtävälle asetettu erityisiä vaatimuksia tai että 

 rakennuttaja on todennut työn laadun kannalta kriittiseksi. (Ratu KI-6025 

2013, 21.) 

Tehtäväsuunnittelun aihe-alueiden valikoiduttua voidaan suunnittelun kulkua ku-

vata seuraavan kaltaisena prosessina: 

1. kohdetietojen ja tehtävän nimeäminen 

2. työsisällön määrittäminen 

3. tarkennettu määrälaskenta 

4. aikatavoitteiden tarkastaminen ja aikataulun laadinta 

5. kustannustavoitteiden muodostaminen ja tarkastaminen 

6. laatuvaatimusten määrittely 

7. ongelma-analyysi, potentiaalisten ongelmien analyysi 

8. laadunvarmistuksen menetelmä- ja toteutustapojen määritys 

9. logistiikkasuunnittelu 

10. työturvallisuuden suunnittelu ja -varmistaminen 

11. kalustoresurssien määritys ja hankinta 

12. materiaalihankinnat. (R. Grusander, henkilökohtainen tiedonanto 

10.2.2015.) 

 

2.3 Aliurakkasopimukset 

Aliurakka- ja hankintasopimukset ovat merkittävässä roolissa rakennushankkeen 

kustannusten suunnittelussa ja ohjauksessa. Sopimusten kautta kulkee karkeasti 

60–80 % koko rakennushankkeen kokonaiskustannuksista.  
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Aliurakka- ja hankintasopimuksilla pyritään saamaan rankennushankkeen vaati-

muksien mukaan taloudellisesti ja sisällöllisesti mahdollisimman paras lopputu-

los. Aliurakoitsijaa on syytä harkita esimerkiksi erikoistöiden tekemiseen, joihin 

oman yhtiön henkilöstöllä ei riitä resurssit taikka ammattitaito, ja hankintasopi-

musta aina suurien tai erikoisten hankintojen tekemiseen parhaan hintalaatu suh-

teen saavuttamiseksi. (J. Haapasaari, henkilökohtainen tiedonanto 28.10.2014.) 

2.3.1 Aliurakkasopimuksen syntyminen 

Aliurakkasopimuksen syntymistä voidaan kuvata tapahtumaketjuksi, joka etenee 

seuraavanlaisena prosessina:  

 Aliurakan valmistelu 

o tehtäväsuunnitelman tekeminen 

o tarjouspyyntöjen laatiminen 

o tarjoajien valinta 

 Aliurakkapäätöksen tekeminen 

o tarjousvertailu 

o sopimusneuvottelut tai tarjouksen hyväksyminen 

o hankintapäätös 

o sopimuksen tekeminen 

 Aliurakan ohjaus ja valvonta 

o aloituspalaverin pitäminen 

o mallityön tekeminen ja tarkastaminen 

o työnaikaisten palaverien pitäminen 

o työnaikainen ohjaus sopimuksen avulla 

o työnaikainen valvonta 

o aliurakan vastaanotto 

o loppudokumentit (J. Haapasaari, henkilökohtainen tiedonanto 

28.10.2014). 
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2.3.2 Aliurakan ohjaus ja valvonta 

Aliurakoitsijan ja urakkasopimusehtojen säännöllinen valvonta ja ohjaus ovat ra-

kennustyön onnistumisen kannalta työnjohtajan tärkeimpiä tehtäviä. Säännölli-

nen ja systemaattinen tuotannonvalvonta varmistaa, että sovittu laatu saavute-

taan ja että urakkasopimuksen sisältämät ehdot täyttyvät. Aliurakan valvontaa 

tulee tehdä useasta eri perspektiivistä sekä valvoa ja ohjata koko urakka-ajan 

esimerkiksi seuraavilla tavoilla: 

1. Aikataulun valvonta. Aliurakoitsija laatii säännöllisesti kolme viik-

koisaikataulun tilaajan hyväksytettäväksi ja osallistuu viikoittaiseen 

urakoitsijapalaveriin. 

2. Laadunvalvonta. Aliurakoitsija hyväksyy sopimusvaiheessa työn 

laadulliset ehdot ja laadunvarmistusmenetelmät. 

3. Työturvallisuuden toteutus ja valvonta. Aliurakoitsija hyväksyy 

tilaajan työturvallisuussuunnitelman ja sitoutuu noudattamaan tilaa-

jan työturvallisuuskäytäntöjä. 

4. Kokousten ja katselmusten järjestäminen. Aliurakoitsija on vel-

vollinen saattamaan työn urakkasopimusasiakirjojen mukaiseen ti-

laan ja esimerkiksi korjaamaan havaitut puutteet. 

5. Töiden vastaanotto. Tilaaja on velvollinen ottamaan työn vastaan, 

kun aliurakoitsija on saattanut työn urakkasopimusasiakirjoissa 

määriteltyyn tilaan. 

6. Mahdollinen reklamointi. Korjaavien toimenpiteiden suunnittelu. 

7. Laskutuksen valvonta. Urakkasopimusvaiheessa on laadittu 

maksuerätaulukko, jonka mukaan aliurakoitsijalla on oikeus laskut-

taa tehdystä ja vastaanotetusta työstä. 

8. Muiden sopimusehtojen valvonta. (A. Tuomola, henkilökohtai-

nen tiedonanto 21.10.2014.) 
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2.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 

2.4.1 Rakennustöiden turvallisuussuunnittelu 

Rakennushankkeiden turvallisen toteutuksen varmistaminen on tärkeimpiä asi-

oita hankkeiden johtamisessa, suunnittelussa ja toteutuksessa. Laki velvoittaa 

yritykset ja työmaat huolehtimaan toimintansa turvallisuudesta erilaisten turvalli-

suussuunnitelmien avulla sekä jatkuvalla ja systemaattisella turvallisuuden val-

vonnalla. Tapaturmat aiheuttavat paljon kustannuksia, joten turvallinen työympä-

ristö ja turvallisen toiminnan varmistaminen on hyvä mahdollisuus alentaa hank-

keen kustannuksia ja parantaa yrityksen kilpailukykyä sekä kasvattaa henkilöstön 

työmotivaatiota. Hyvä turvallisuustaso vaikuttaa myös myönteisesti henkilöstön 

sitoutumiseen, työilmapiiriin sekä tuotannon laadun paranemiseen. (Ratu KI-

6020 2010, 20.) 

Rakennustyön ja rakennustyömaan turvallisuudensuunnittelu ja suunnitelmalli-

nen ylläpito ovat keskeistä työtapaturmien ja terveyden haittojen ehkäisyssä. Ra-

kennustyöturvallisuus koostuu niistä toimenpiteistä, joilla ennakoidaan mahdolli-

sia turvallisuusvaaroja ja pyritään niiden torjuntaan. Näitä toimenpiteitä ovat en-

nakkosuunnittelu, työmaalla tehtävät tarkastukset ja turvallisuusseuranta sekä ta-

paturmatutkinnan palaute. (Ratu KI-6024 2013, 92.) 

Työmaan turvallisuussuunnittelu tulee liittää osaksi työmaan tuotannonsuunnitte-

lua, eli työmaan aluesuunnitelman sekä yleis- ja rakentamisvaihe- ja viikkosuun-

nitelmien laadintaan. Suunnitelmia tehtäessä on etsittävä keskeiset työturvalli-

suusriskejä sisältävät työvaiheet ja työkohteet. Valittavien työmenetelmien sisäl-

tämät riskit analysoidaan ja suunnitellaan työturvallisuusjärjestelyt. Vähäiset tuo-

tannon häiriöt ja työtapaturmien vähäinen määrä kuvaavat osaltaan hyvää laatu-

tasoa. (RT 307-L 1987, 3.) 
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Työn turvallisuuden ylläpito on jatkuva prosessi, jonka perusasiat tehdään raken-

nushankkeen suunnittelussa. Rakennusvaiheessa todennetaan ja hyödynnetään 

näitä perusteita varsinaisessa turvallisuuden hallinnassa. Turvallisuuden ylläpito 

koostuu 

 rakennustöiden turvallisuussuunnittelusta 

 työhön opastamisesta ja perehdyttämisestä 

 yhteistoiminnasta työsuojeluasioissa niin urakoitsijoiden kesken kuin myös 

työnantajan ja tämän työntekijöiden välillä. (Ratu KI-6024 2013, 92.) 

2.4.2 Turvallisuusjohtaminen 

Turvallisuusjohtaminen on tärkeä työnturvallisuuden varmistamisen, ylläpitämi-

sen ja kehittämisen keino. Turvallisuusjohtamiseen kuuluvat muun muassa työ-

olojen ja henkilöstön hyvinvoinnin seuranta, ongelmien sekä riitaisuuksien selvit-

täminen ja ratkaiseminen, kehittämistoimenpiteet ja vaarojen arviointi sekä suun-

nitelmallisuus. Lisäksi turvallisuusjohtamiseen lain mukaan kuuluvat työntekijöi-

den vaikutusmahdollisuuksien huomioon ottaminen sekä työntekijöiden hallitse-

man tiedon hyödyntäminen. Työturvallisuuslaki liittää siten turvallisuusjohtamisen 

ja turvallisuuden hallinnan kiinteäksi osaksi yritysten toimintaa sekä toimintajär-

jestelmää. (Ratu TT 18.1, 2003, 6.) 

Rakennusteollisuuden yhteiskuntavastuuta käsitelleissä esityksissä turvallisuus-

johtamiseen on katsottu yleensä kuuluvan ensisijaisesti lainsäädännön vaatimus-

ten huomioiminen, henkilöstön työhyvinvoinnin seuraaminen, kestävän kehityk-

sen huomioiminen, turvallisuusriskien kartoittaminen ja arviointi sekä turvallisuus-

vastuiden jakaminen. (Ratu KI-6024 2013, 69.) 
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Turvallisuusjohtamisen hyviä käytäntöjä on mm. 

 johdon sitoutuminen turvallisuuden kehittämiseen ja sitoutumisen osoitta-

minen 

 työmaan turvallisuuden koordinointi ja johtaminen 

 panostus turvallisuushenkilöstöön 

 huolellinen turvallisuussuunnittelu 

 koulutus ja perehdyttäminen turvallisuuteen 

 työntekijöiden osallistuminen ja sitoutuminen turvallisuustavoitteiden to-

teuttamiseen 

 urakoitsijoiden ohjaus ja turvallisuustavoitteiden kirjaaminen sopimuksiin 

 palaute ja palkitseminen turvallisesta toiminnasta 

 tapaturmista ja vaaratilanteista raportoiminen ja niiden tutkiminen 

 turvallisuuden seuranta ja valvonta 

 työmaan turvallisuusohjeiden laatiminen. (Ratu TT18.1 2003, 7). 
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2.5 Laadunvarmistus 

2.5.1 Rakentamisen laatu 

Laatu on käsitteenä vaikeasti määriteltävä, sillä se perustuu usein henkilön ko-

kemukseen asiasta tai esineestä. Rakentamisen laatukäsitteet voidaan pääsään-

töisesti jakaa neljään osaan: 

1. Suunnittelun laatu. Työmaakäyttöön sopivat suunnitelmat, rakennustoimet 

vastaavat tilaajan tarpeita sekä viranomaismääräykset ja hyvä rakennus-

tavan asettamat vaatimukset ovat täyttyneet.  

2. tuotannon laatu 

3. asiakkaan laatu 

4. ympäristön laatu. (Ratu KI-6025 2014, 11.) 

 

Rakentamisen laatuvaatimukset määritellään usein urakkatarjousvaiheessa, ja 

niistä sovitaan urakkasopimusvaiheessa. Rakennushankkeesta riippuen laadulle 

voidaan asettaa erityisvaatimuksia tai laatu voi olla ns. tavanomaista, jonka on 

täytettävä vähimmäismääräykset ja mukailtava hyvää rakentamistapaa. Raken-

tamisen laadun toleransseja esitetään mm. 

 Maa-, Infra-, Runko-, Sisä-, MaalausRYL 2010:ssä (Rakennustöiden ylei-

set laatuvaatimukset) 

 Rakentamismääräyskokoelmassa 

 RT- ja Ratu-kortistossa. (Ratu KI-6025 2014, 16.) 
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2.5.2 Laadunvarmistus ja -ohjaus 

Rakennushankkeen laatuvaatimukset on tavanomaisesti koottu työselostuksiin 

tai muihin hankkeen asiakirjoihin. Laatuvaatimuksissa viitataan yleisiin luotettui-

hin lähteisiin, kuten rakennusalan yleisiin laatuvaatimuksiin, jotka on työmaalla 

kirjoitettava auki että vaatimukset välittyvät tarkasti työntekijöille saakka. (Lind-

berg, Koskenvesa & Sahlstedt 2013, 35.) 

Rakennushankkeessa, tehtävän laatuvaatimukset koskevat mm. 

 materiaaleja 

 työn tekemistä 

 valmiin rakenteen mittatarkkuutta ja  

 valmiiden pintojen ulkonäköä. (Lindberg, Koskenvesa & Sahlstedt 2013, 

35). 

Laatuvaatimukset ja laadunvarmistuskeinot tulee esittää tehtäväsuunnitelmassa 

konkreettisesti, ja siinä työohjeet, kuinka vaadittu laatu saavutetaan. Työnteki-

jöille laatuvaatimukset ja varmistuskeinot esitetään aloituspalaverin yhteydessä 

sekä sovitaan mahdollisesta mallityön tekemisestä. (Lindberg, Koskenvesa & 

Sahlstedt 2013, 36.) 

Laadunvarmistusta suoritetaan jatkuvasti koko työn prosessin ajan, ennen työn 

aloitusta, työnaikaisesti sekä työn valmistuttua. Erilaisia työmaalla käytettäviä 

varmistus- ja mittausmenetelmiä ovat mm. 

 lämpötilamittaus 

 ilman suhteellisen kosteudenmittaus 

 betonin tai puun suhteellisen kosteudenmittaus 

 levykuormituskoe ja pudotuspainokoe 

 puristuslujuuden mittaus kimmovasaralla 

 tartuntavetokoe 

 pysty- ja vaakasuoruuden mittaus sekä käyryys- ja ristimittaukset 

 pinnoitteiden kalvon paksuudenmittaus 
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 ilmatiiveyden, virtausnopeuden ja ilmamäärän mittaukset 

 tärinämittaus ja desibelimittaus 

 erilaiset kuvausmenetelmät, mm. putket, lämpökuvaus 

 halkeamien leveyden mittaus, rakomittaus 

 raudoitteiden koon, sijainnin ja suojabetonikerroksenmittaus. (Ratu 1215-

S 2006, 4-34.) 

Mallityön tai tarkastettavan osakohteen virheet ja puutteet korjataan ennen työn-

jatkamista. Mikäli työn laatu ei täytä annettuja vaatimuksia tai toistuu, on selvitet-

tävä virheen syyt ja pyrittävä eliminoimaan virheet korjaavilla toimenpiteillä, esi-

merkiksi muuttamalla menetelmää, kalustoa tai työryhmää. Työt eivät saa jatkua 

ennen kuin mallikohde on korjattu, hyväksytty ja vastaanotettu. Työkohteen tar-

kastukset dokumentoidaan sekä mahdollisesta puutteesta tehdään merkintä esi-

merkiksi työmaapäiväkirjaan. Tarkastusmuistiot ja pöytäkirjat allekirjoitetaan ja 

arkistoidaan säilytettäviksi. (Ratu KI-6025 2014, 28.) 

2.6 Työmaasuunnittelu 

Työmaasuunnitelmat ovat tarkemman tason työturvallisuussuunnitelmia, joilla 

pyritään poistamaan tai minimoimaan riskit, jotka voivat aiheuttaa erityistä vaaraa 

ympäristölle, terveydelle tai hengelle. Päätoteuttajan on rakennushankkeen val-

misteluvaiheessa ennen varsinaisen rakennustyön aloitusta suunniteltava eri töi-

den ja työvaiheiden tekeminen sekä ajoitus siten, että työt voidaan tehdä turval-

lisesti niin, ettei niistä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville eikä työn vaiku-

tuspiirissä oleville. (Ratu TT 5.2 2004, 5.) 

Työturvallisuuteen liittyvät työmaasuunnitelmat on laadittava kirjallisesti tai muu-

ten todennettavaan muotoon. Kirjallisesta suunnittelusta on aina hyötyä etenkin 

tapaturmatilanteessa, jos joudutaan selvittämään vastuita ja tehtyjä toimenpiteitä. 

Päätoteuttajan on määrä huolehtia, että suunnitelmien mukaiset toimenpiteet to-

teutetaan sekä päivitetään työn edetessä. (Ratu TT 5.2 2004, 5.) 

 



19 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Joni-Petteri Jutila 
 

 

Kohteesta riippuen pakollisia, laissa tehtäväksi määrättyjä työmaasuunnitelmia 

ovat mm. 

 työmaan turvallisuussuunnitelma 

 telinesuunnitelma 

 nostotyösuunnitelma 

 henkilönostotyösuunnitelma 

 putoamissuojaussuunnitelma 

 elementtien asennussuunnitelma 

 purkusuunnitelmat 

 asbesti- ja homepurkutyösuunnitelma 

 pölyntorjuntasuunnitelma 

 palontorjuntasuunnitelma 

 poistumis- ja pelastautumissuunnitelma. (A. Tuomola, henkilökohtainen 

tiedonanto 25.11.2014.) 



20 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Joni-Petteri Jutila 
 

3 TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN 

RAKENNUSTYÖMAALLA 

3.1 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 

Vastuualueisiini kuului anturoiden, paikallaanvaluseinien ja holvien, elementti-

juotosten ja maanvaraisenlaatan betonointitöiden organisointi sekä betonointijär-

jestyksen suunnittelu. Työmaalla oli käytäntönä, että työnjohtajat laativat viikoit-

tain jana-aikataulun, jossa esitetään suunnitellut työt kolmeksi viikoksi eteenpäin 

(liite 1). 

Säännöllisin väliajoin kävimme työryhmien nokkamiesten kanssa aikataulupala-

verin, jossa käsiteltiin töiden yhteensovittamista, aikataulua, tuotannon etenemi-

sen järjestystä ja tuotannon sujuvuuden kannalta kriittisiä asioita. 

Tehtävien etenemistä seurasin päivittäisillä työmaakierroksilla, ja rakennushank-

keen kokonaisetenemistä seurasin valvontavinjetin avulla, josta oli helposti hah-

motettavissa runkotöiden eteneminen eri lohkoissa (liite 2). 

Aikataulutukseni tuotantoajat perustuivat toteutuneisiin menekkeihin, joita aloin 

keräämään heti työt aloitettuani (liite 3). Pilariantura ja nauha-anturamuotteja teh-

tiin sellainen määrä, että joka päivä pystyttiin muotit siirtämään, raudoittamaan ja 

betonoimaan. Seinämuotteina käytettiin PERI Trio-kasettimuottijärjestelmää. 

Seinämuottikalustoa varattiin siten, että kerralla voitiin valaa 75 m² valmista sei-

nää kahden työvuoron välein. 

Haasteet betonointijärjestyksen suunnitteluun kasvoivat, kun enemmän työvai-

heita käynnistyi. Betonoitavaa oli päivälle jopa neljällä eri massalla, ja valujen 

rytmityksessä oli huomioitava, että minkäkin betonoinnin hukat ovat kelvollisia 

seuraavaan betonoitavaan kohteeseen. 
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Kuva 1. Momenttia työmaalla. 

3.2 Tehtäväsuunnittelu 

YIT Rakennus Oy suhtautuu tehtäväsuunnitelmien laadintaan erittäin vakavasti, 

ja työnjohto on velvollinen laatimaan aina tehtäväsuunnitelman ennen uuden työ-

vaiheen aloitusta.  

Tehtäväsuunnittelun laadin aiheesta holvimuottityö (liite 4), koska itselleni suuret 

pöytä- ja holvimuotit olivat suhteellisen vieraita. Lisäksi tämä oli ensimmäinen ko-

kemukseni vaativista väestönsuojarakenteista. Tehtäväsuunnitelma vaiheeseen 

kuului myös alkavan työvaiheen turvallisuussuunnitelman teko (liite 5), jota täy-

dennettiin yhdessä työryhmän kanssa aloituspalaverin yhteydessä. Projektissa 

oli paljon paikallaanvaluholveja sekä kaistavaluja, joten muottikaluston oikea va-

linta oli tärkeässä roolissa. Tehtäväsuunnitelman oli tarkoitus selkeyttää kaikille 

osapuolille työn sisällön, tavoitteet ja toteutustavan sekä toimia apuna tuotannon 
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johtamisessa ja valvonnassa. Lähtötiedot tehtäväsuunnittelun toteuttamiseen 

sain rakennepiirustuksista ja rakennusselostuksesta. 

Muottikalustoksi valittiin PERI Multiprop-kalusto sen nopean työstettävyyden 

sekä uudelleen käytettävyyden ansiosta. Valintaan vaikutti myös projektin LEED-

ympäristöluokitus, jonka ansiosta tarvikkeiden uudelleenkäyttö ja kierrätettävyys 

oli suuressa roolissa sekä YIT Kalusto Oy:n resurssit toimittaa kyseinen kalusto. 

Mitoitin muottikaluston PERI-kuvastoja ja mitoituskorttia apuna käyttäen. 

 

Kuva 2. Holvimuottityöt käynnissä. 
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3.3 Työryhmän urakkasopimus 

YIT rakennus Oy:llä käytetään aliurakointia erityiskalustoa ja taitoa vaativissa 

töissä. Työryhmän urakkasopimuksia käytetään pääsääntöisesti, kun mestat ovat 

suunnittelultaan pitkällä, yllätysmomentti minimissä sekä halutaan kiihdyttää tuo-

tannon nopeutta. 

Poikkeuksellisesti laadin työryhmän urakkasopimuksen paikallaanvaluseinien 

osalta, vaikka suunnitelmatilanne oli todella heikko. Molempia osapuolia palve-

leva sopimus saatiin ja uskallettiin laatia, kun päästiin yhteisymmärrykseen odo-

tustuntien maksuperiaatteista. Työryhmällä oli paljon kokemusta työlajista ja työ-

hön valitusta muottikalustosta. 

 

Kuva 3. PERI Trio-muottijärjestelmä. 
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Urakkasopimuksen solmiminen käynnistyi neuvotteluvaiheessa jossa valmistel-

tiin urakkaan liittyviä asioista, kuten 

 aikataulutilanne, suoritusjärjestys 

 työnsisältö 

 yksikköhinnat työlle, resurssit, maksuliikenne 

 suunnitelmatilanne 

 suoritusta vaarantavat tekijät 

 laatu, laadunvarmistus, työturvallisuus, palaverikäytännöt 

 lisä- ja muutostyöt. 

Laadin urakkaneuvottelun jälkeen urakkaneuvottelumuistion (liite 6), jonka poh-

jalta lähdin laatimaan työryhmän urakkasopimusta (liite 7). Yksikköhintojen läh-

tökohtana käytettiin talonrakennusalan työehtosopimuksen mukaisia hintoja, joita 

päädyttiin korottamaan, kun työn sisältöä lisättiin. 

Tuntikirjanpitoa urakkatunneista pidettiin päivittäin puolen tunnin tarkkuudella ja 

kuitattiin ainakin kerran viikossa. Työn välimittaukset tehtiin yhdessä työryhmän 

nokkamiehen kanssa aina lohkon valmistuttua, ja mittauksesta laadittiin pöytä-

kirja. 

3.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 

YIT Rakennus Oy:n Torkinmäen koulun työmaalla pääasiallisesta työturvallisuu-

denvastasi työmaapäälikkö ja työmaanturvallisuuspäälikkö. Jokainen työnjohtaja 

oli toki velvollinen puuttumaan työturvallisuuden laiminlyönteihin, turhaan riskin-

ottoon ja turvallisuussuunnitteluun. YIT:n käytäntöihin kuuluu, että jokainen työ-

maalla vieraileva on perehdytettävä työmaahan ennen kuin on lupa jalkautua työ-

maalle. 
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Oma roolini työ- ja ympäristöturvallisuudessa oli uusien työntekijöiden perehdyt-

täminen ja työmaan kulkuluvan myöntäminen, työmaan yleisen siisteyden ylläpi-

täminen sekä jätehuollosta huolehtiminen, naapurikatselmuksien suorittaminen 

(liite 8), TR-kierrokset (liite 9) ja oman vastuualueen töiden aloituspalaverien pito 

sekä työvaiheen turvallisuussuunnitelman laatiminen (liite 5). 

 

Kuva 4. Työmaavalaistuksella lisää työ- ja ympäristöturvallisuutta. 

Naapurikatselmukset suoritettiin ennen maanrakennustöiden alkua yhdessä 

työntekijöiden työsuojeluvaltuutetun ja asukkaan kanssa mahdollisten ei-toivottu-

jen konfliktien välttämiseksi. TR-kierrokset suoritettiin viikoittain yhdessä työnte-

kijöiden työsuojeluvaltuutetun kanssa. Kesällä YIT otti käyttöön TR-mittaukseen 

kertoimet, jotka riskin tai vahingonvaaran vakavuuden perusteella antoi kertoi-

men väärin merkinnöille. 
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Haasteita aiheutti samalla tontilla toimiva väliaikainen parakkikoulu, jonka oppi-

laiden oli määrä siirtyä rakentamaamme kouluun sen valmistuttua. Erityistä huo-

miota kiinnitettiin työmaa-aitaukseen, nostotöiden suunnitteluun sekä putoamis-

suojaukseen. Koululla käytiin pitämässä oppilaille esitys työmaasta, jotta sääs-

tyttäisiin uteliaimpien oppilaiden luvattomilta työmaavierailuilta. 

3.5 Laadunvarmistus 

YIT Rakennus Oy:llä laatuun panostetaan erittäin paljon. Yhtiöllä on nollan rekla-

maation tavoite ja useita eri laatusertifikaatteja sekä laadunvarmistamiseen ja 

mittaamisen koulutettuja henkilöitä. 

Laadunvarmistukseen käytettiin apuna rakennusteollisuuden kirjallisuutta, YIT:n 

omia laatutiedostoja, kosteus- ja lämpötilamittauslaitteita sekä säännöllistä tar-

kastusten tekoa ja dokumentointia. 

Työmaalla betonityönjohtajalle kuului betonoitavien kohteiden laadunvarmistus. 

Esimerkiksi holvimuotti-, raudoitus- ja betonointityössä tärkeää oli muotin tuen-

nan sekä pintojen tarkastus, raudoitustarkastusten teko ja betonoinnin laadun-

varmistus, johon kuului mm. 

 betonointipöytäkirja 

 betonipumppuauton pystytyspöytäkirja 

 kuormakirjat 

 betonin lujuudenkehitys lämpötilamittauksin (liite 10). 

Holvimuotti-, raudoitus-, betonointi-, muotinpurkutöiden laaduntarkastuskortin 

(liite 11) laadinta aloitettiin aloituspalaverivaiheessa, ja sen laadinta jatkui, kun-

nes työvaihe oli täysin valmis, minkä jälkeen se arkistoitiin. 

Laatu saatettiin työntekijöiden tietoon aloituspalaverin yhteydessä, mikä vaati 

sen, että laatuvaatimukset oli kirjoitettu auki (liite 4, luku 7) tehtäväsuunnittelun 
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yhteydessä. Aloituspalaveria pidettiin yhtenä tärkeimmistä laadunvarmistuskei-

noista (liite 4, luku 12), koska silloin tieto välittyy suoritustasolle. Aloituspalave-

rissa käsiteltiin mm. 

 tuotantotapa, jolla laatu saavutetaan 

 auki kirjoitetut laatuvaatimukset 

 laadunmittauskeinot 

 mallityöt. 

 

Kuva 5. Holvin raudoitustarkastusta. 

Laadullisia haasteita projektissa oli betonirunkotöiden osalta paljon. Rakennus oli 

mitoitettu käyttöiältään tavanomaista 50 vuotta suuremmaksi, 100 vuoteen. Tämä 

kävi ilmi raudoitteiden määrässä, betoninlujuudessa sekä vaadituissa betonin ra-

situsluokista. Kaikki edellä mainitut oli mitoitettu laadultaan tavanomaista parem-

maksi. 
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3.6 Työmaasuunnittelu 

Torkinmäen koulun projektissa pääurakoitsijalta eli YIT Rakennus Oy:ltä vaadit-

tiin kattavaa työmaasuunnittelua. Työmaasuunnittelu on pääasiassa laadun-, ym-

päristön ja turvallisuudenhallintaa, ja näiden kaikkien piti olla huippuluokkaa 

hankkeen vaatimuksista johtuen. 

Työmaasuunnitelmien laatimisessa käytettiin apuna rakennusteollisuuden ja 

Ratu-kortiston tiedostoja sekä YIT:n omia turvallisuustiedostoja ja projektikohtai-

sia suunnitelma-asiakirjoja.  

Esimerkkinä on putoamissuojaussuunnitelma (liite 12), joka oli tehtävä ennen 

kuin putoamisvaaralliset työt alkavat. Minun vastuu-alueisiini putoamisvaarallisia 

töitä olivat mm. paikallaanvaluseinät ja holvit sekä ontelokenttäjuotokset. Seinä-

muotti oli PERI Trio-kasettimuottijärjestelmää ja holvimuotti PERI Multiprop-jär-

jestelmää. Molemmissa muoteissa käytettiin muottijärjestelmään kuuluvia kai-

teita, työtasoja sekä muita putoamissuojaustarvikkeita. 

YIT:n johdolla on nolla toleranssin sieto putoamissuojauksen laiminlyönneille ja 

sama pätee myös työmailla. YIT:n jokaiselle taloon kuuluvalle on hankittu henki-

lökohtainen valjaspaketti, joka on oltava aina käytössä rakenteellisen putoamis-

suojauksen puuttuessa tai henkilönostimessa työskenneltäessä.  
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Kuva 6. Putoamissuojauksen toteutus. 

Haasteita putoamissuojaussuunnitelman laatimiseen aiheutti työmaalla useat sa-

maan aikaan käynnissä olevat työlajit sekä niiden siirtyminen. Helpotusta kaiteis-

tuksien suunnitteluun ja putoamissuojauksen toteuttamiseen sai YIT Kalusto 

Oy:n kattavasta välinevaihtoehtovalikoimasta.  
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4 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 

4.1 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 

Ajallisen suunnittelun ja valvonnan osalta vahvuuksiini kuuluu töiden laajuuden 

sekä kokonaisuuksien hahmottaminen ja erilaisten aikataulutyyppien laatiminen. 

Osaan laatia realistisia aikatauluja työaikatiedostoja apuna käyttäen sekä ym-

märrän erityyppisten aikataulujen sopivuuden eri tarkoituksiin. Aikataulunlaadinta 

onnistuu käsin piirtämällä, PlaNet- tai Excel-ohjelmistolla. Pystyn havaitsemaan 

aikatauluhäiriöt nopeasti ja reagoimaan niihin. Mielestäni aikataulujen laadinta, 

seuranta ja valvonta ovat merkittävässä roolissa rakennushankkeen onnistumi-

sen kannalta. 

Kehittämisen tarvetta aikataulusuunnittelussa on ehdottomasti tehtäväkokonai-

suuksien luomisessa. Sorrun herkästi luomaan tarpeettoman pieniä aikatauluteh-

täviä, jolloin sen seuraamisesta tulee hankalaa.  

4.2 Tehtäväsuunnittelu 

Tehtäväsuunnittelussa vahvuuksiani on tuotantotekniikan laaja tuntemus ja teh-

tävään liittyvien riippuvuuksien havaitseminen sekä huomioonottaminen. Kiitos 

aikaisemman työkokemukseni, tunnen useimmat työlajit ja menetelmät, kuinka 

päästä haluttuun lopputulokseen. Osaan ratkoa tuotannollisia pulmia nopeasti 

sekä hyödyntää Ratu- ja RT-tiedostoja tiedonetsimisessä. Tiedostan tehtä-

väsuunnittelun merkityksen ja osaan käyttää sitä apuna tuotannonjohtamisessa. 

Kehittämistarpeeni tehtäväsuunnittelussa on ongelmiin varautuminen ja tehtä-

vien ennakointi. Tämä johtunee jokseenkin vähäisestä työnjohtokokemuksesta ja 

hetkittäisistä tulipalokiireistä, joita projektissa kohtasimme aika-ajoin.  
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4.3 Työryhmän urakkasopimus 

Työryhmän urakkasopimuksen laadinnassa vahvuuksiani olivat työnsisällön tun-

teminen sekä talonrakennusalan työehtosopimuksen tunteminen ja hyödyntämi-

nen. Tunnen sopimuslainsäädännön perusteet ja työryhmän urakkasopimuksen 

pääasiat aikaisemman rakennusalan työkokemukseni ansiosta ja osaan määrit-

tää yksikköhintoja sekä käyttää apunani erilaisia urakkalaskureita. 

Kehittämistarpeena sopimuksien laadinnassa on urakkarajojen selkeä määrittä-

minen sekä tarpeellisten ns. aputöiden sisällyttäminen urakkasopimukseen. 

4.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 

Työ- ja ympäristöturvallisuudessa vahvuuksiani ovat vaaratilanteiden tunnistami-

nen, asetuksien ja määräysten tunteminen sekä työmaakokemuksen tuoma har-

jaantuminen työturvallisuusasioissa. Osaan kartoittaa työturvallisuusriskit työvai-

heista ja laatia työvaiheista turvallisuussuunnitelmat sekä tuotantotekniikan tun-

temisen ansiosta miettiä vaihtoehtoisia tuotantomenetelmiä. 

Kehittämistarpeeni keskittyy ympäristöturvallisuuteen. Entisenä kirvesmiehenä 

turvallisuussuunnitteluni keskittyy pääasiassa työn tekemiseen turvallisesti lä-

hinnä työntekijän kannalta. 

4.5 Laadunvarmistus 

Laadunvarmistamisessa vahvuuteni ovat rakenteiden merkityksen tiedostami-

nen, laadunvarmistuskeinojen tunteminen sekä tietolähteiden hyödyntäminen. 

Ymmärrän rakentamisen laadun tärkeyden, osaan laatia rutiininomaisesti tarkas-

tuspöytäkirjoja dokumentteineen ja osaan lukea rakennuspiirustuksia sujuvasti. 
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4.6 Työmaasuunnittelu 

Vahvuuteni työmaasuunnittelussa on kyky tuntea työmaaympäristö ja kulttuuri 

sekä aikaisemman kokemukseni tuoma tietämys eri työvaiheista. Osaan käyttää 

hyväkseni Ratu- ja RT-tiedostoja tiedon hankinnassa ja tunnen laajalti rakennus-

työmailla käytettävää kalustoa, jolla eliminoida mahdolliset riskit ja vaarat. 

Työmaasuunnitelmissa kehittämistarpeeni on ulosanti. Pidän joitain asioita itses-

tään selvyytenä, ja tästä syystä suunnitelman ulkoasu saattaa jäädä puutteel-

liseksi. Rakennusalalla pahin asia on olettaa jotakin. 
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5 YHTEENVETO 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on osoittaa opiskelijan osaamistaso raken-

nusmestarin tehtävissä toimimiseen rakennustyömaalla. Opinnäytetyön tarkoitus 

on antaa kokonaiskuva rakennusalan työnjohtajan jokapäiväisistä tehtävistä. 

Työssä käydään läpi betonirunkotöidenjohtajan tehtäviä ja toimenkuvaa. 

Opinnäytetyössä on pyritty käyttämään apuna rakennusalan Ratu- ja RT-tiedos-

toja sekä Turun ammattikorkeakoulun lehtoreiden käyttämiä aineistoja. 

Opinnäytetyössä on pyritty etenemään loogisesti laajemmista aiheista kohti yksi-

tyiskohtaisempaa tutkiskelua sekä pyritty esittämään työn sisältämien aihepiirien 

välttämättömyydet rakennustyömaan tuotannonsuunnittelussa, -valvonnassa ja 

ohjauksessa. 

Poikkeuksena aloitin tämän opinnäytetyön laatimisen toisen opiskeluvuoden jäl-

keen koulutusvastaavan suostumuksesta valmistuakseni puoli vuotta etuajassa. 

Tämän mahdollisti haastava kesä- ja työharjoittelupaikka, jossa sain vastuuta 

erittäin paljon työnjohtokokemukseeni nähden. Koen, että työnjohtoharjoittelu ja 

opinnäytetyön laatiminen on ollut erittäin kasvattavaa ja kehittävää aikaa. 

Kiitokset tämän opinnäytetyön tekemisen mahdollisuudesta tahdon esittää YIT 

Rakennus Oy:n ammattitaitoiselle henkilökunnalle, Torkinmäen koulun työmaalle 

ja Pohjois-Suomen alueyksikköön. 

 

 



34 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Joni-Petteri Jutila 
 

LÄHTEET 

Lindberg, R.; Koskenvesa, A. & Sahlstedt, S. 2012. Aikataulukirja 2013. Helsinki: Talonraken-
nusteollisuus ry. & Rakennustietosäätiö RTS. 

Ratu 1215-S. 2006. Työmaatekniikka, työmaan laadunvarmistus, tarkastukset ja mittaukset. Hel-
sinki: Rakennustieto Oy. 

Ratu KI-6020. 2010. Rakentamisen tuotantotekniikka. Helsinki: Rakennustieto Oy. 

Ratu KI-6021. 2011. Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus. Helsinki: Rakennustieto 
Oy. 

Ratu KI-6024. 2013. Rakennushankkeen työturvallisuus. Helsinki: Rakennustieto Oy. 

Ratu KI-6025. Rakennustöiden laatu 2014. Helsinki: Rakennustieto Oy. 

Ratu  TT 18.1. 2003. Rakennustyön turvallisuusjohtamisen hyviä käytäntöjä. Helsinki: Rakennus-
teollisuuden kustannus RTK Oy. 

Ratu TT 5.2. 2004. Rakennushankkeen eri vaiheet ja työturvallisuussuunnittelu. Helsinki: Raken-
nustieto Oy & Rakennusteollisuuden kustannus RTK Oy. 

RT 307-L. 1987. Rakennustyömaan työturvallisuus. Helsinki: Rakennustieto Oy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liite 1 
 

 
 

Kolme viikkoisaikataulut 

 



Liite 1 
 

 
 

 

 



Liite 1 
 

 
 

 

 



Liite 1 
 

 
 

 



Liite 2 

 
 

Toteuma-aikataulu 



Liite 3 

 
 

Valvontavinjetti 

 

 



Liite 4 

 
 

Tehtäväsuunnitelma 

 



Liite 4 

 
 

 



Liite 4 

 
 

 



Liite 4 

 
 

 



Liite 4 

 
 

 



Liite 4 

 
 

 



Liite 4 

 
 

 



Liite 4 

 
 

 



Liite 4 

 
 

 



Liite 4 

 
 

 



Liite 4 

 
 

 



Liite 4 

 
 

 



Liite 4 

 
 

 



Liite 4 

 
 

 



Liite 4 

 
 

 



Liite 4 

 
 

 



Liite 4 

 
 



Liite 5 

 
 

Työvaiheen turvallisuussuunnitelma 

 



Liite 5 

 
 



Liite 6 

 
 

Urakkaneuvottelumuistio 

 



Liite 6 

 
 



Liite 7 

 
 

Työryhmän urakkasopimus 

 



Liite 7 

 
 

 



Liite 7 

 
 

 

 



Liite 8 

 
 

Naapurikatselmuspöytäkirja 

 



Liite 8 

 
 

 



Liite 9 

 
 

TR-mittauspöytäkirja 

 



Liite 9 

 
 



Liite 9 

 
 

 



Liite 9 

 
 



Liite 10 

 
 

Betonoinnin laatudokumentit 

 



Liite 10 

 
 

 



Liite 10 

 
 

 



Liite 10 

 
 



Liite 11 

 
 

Laadunvarmistuskortti 

 



Liite 11 

 
 

 



Liite 11 

 
 



Liite 12 

 
 

Putoamissuojaussuunnitelma 

 



Liite 12 

 
 

 



Liite 12 

 
 

 



Liite 12 

 
 

 



Liite 12 

 
 

 



Liite 12 

 
 

 

 



Liite 12 

 
 

 



Liite 12 

 
 

 



Liite 12 

 
 

 

 



Liite 12 

 
 

 

 



Liite 12 

 
 

 

 



Liite 12 

 
 

 

 



Liite 12 

 
 

 

 


