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Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin teräsrakenteisen yhdyssillan rakentamista 
poikkeuksellisen haastavaan paikkaan, YIT:n työmaalle Triplaan. Työssä käytet-
tiin YIT:n luomaa työvaiheen läpivientiperiaatetta. Työvaiheen haasteita ja yh-
teensovittamisen ongelmakohtia käsiteltiin kyseisen työvaiheen kokemuksien pe-
rusteella. Suurimmiksi ongelmakohdiksi muodostuivat työvaiheiden yhteensovit-
taminen suuressa hankkeessa ja lukuisat päällekkäiset työvaiheet, jonka takia 
työtä tehtiin yövuorossa. Työssä nostettiin esille vuorotyön merkitys, jonka ansi-
osta saataisiin muun muassa kustannussäästöjä työmaan kuluihin ja nopeutettua 
työmaan läpivientiaikaa. Työn tilaajan oli YIT rakennus Oy. 

Tavoitteen saavuttamiseksi perehdyttiin yhteen rakennushankkeen työvaihee-
seen syvällisemmin ja tuotiin esille työvaiheen läpiviemisestä saadun kokemuk-
sen avulla työvaiheessa havaitut ongelmakohdat sekä niiden kehittämistarpeet 
tulevissa suurissa hybridihankkeissa. 

Työssä käytettiin hyväksi työmaalta saatuja omia kokemuksia, YIT:n sisäisiä in-
tranet-materiaaleja, teräsrakenteita käsittelevää kirjallisuutta ja työn tilaajan esille 
tuomia ajatuksia mahdollisista kehittämistarpeista, joita tarvittaisiin tulevissa ra-
kennuskohteissa. 

Asiasanat: teräsrakentaminen, yhdyssilta, työturvallisuus 
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Abstract 

Simo Korjus 
Construction of a steel bridge between the shopping center and the station 
block and the related work steps, 30 Pages 
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Technology Lappeenranta 
Degree Programme in Construction Management 
Bachelor´s Thesis 2018 
Instructors: Mr Jouni Hyvärinen lecturer, Saimaa University of Applied Sciences, 
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This thesis deals with the construction of a steel skybridge at an exceptionally 
challenging location at YIT's site Tripla. The work was carried out in YIT's work-
through principle. The challenges of the work stage and the problem of coordina-
tion were discussed, based on the experiences of that work phase. The biggest 
problems were the co-ordination in the big project and the numerous duplication 
of work, which resulted in work being done overnight. The work highlighted the 
importance of shift work, which would include, among other things, saving on the 
cost of the work site and the schedule of reliefs. The contract was YIT Building 
Oy. 

In order to reach this goal, the work phase of the construction project was ap-
proached more deeply and the problem areas were raised through the experi-
mentation through the work phase, as well as their development needs in future 
large hybrid projects. 

The work utilized the experience gained on site, YIT's intranet materials, steel 
construction literature and ideas from the job subscriber manager to the potential 
development needs that would be needed in future construction projects. 
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4 

Sisällys  

1 Johdanto ...................................................................................................... 5 
1.1 YIT lyhyesti ............................................................................................ 6 

1.2 Triplan taustaa ....................................................................................... 6 
2 Teräsrakentaminen ...................................................................................... 7 

2.1 Yhdyssilta .............................................................................................. 8 
2.2 Yhdyssillan rakentaminen ...................................................................... 8 
2.3 Toleranssit ........................................................................................... 10 

2.4 Liittorakenteet ...................................................................................... 14 
2.5 Yhteensovittaminen muiden lohkojen kanssa ...................................... 17 
2.6 Vuorotyön merkitys aikataululle, kustannuksille ja työturvallisuudelle .. 17 

3 Työvaiheet ................................................................................................. 19 
3.1 Ennakkosuunnittelu ............................................................................. 19 

3.2 Aloituspalaveri ..................................................................................... 20 
3.3 Mestan vastaanotto ............................................................................. 21 

3.4 Mallityö ................................................................................................. 22 
3.5 Työn valvonta ...................................................................................... 22 
3.6 Aliurakoitsijan itselleluovutus ............................................................... 24 
3.7 Osakohteen vastaanottotarkastus ....................................................... 24 

4 Työturvallisuus ........................................................................................... 25 
4.1 Tavaran toimitus työmaalle .................................................................. 25 

4.2 Yhdyssillan rakenteiden nosto ja haalaus ............................................ 25 
4.3 Sähkötyökalut ja muut pientyökalut ..................................................... 26 
4.4 Nostot asennuksessa........................................................................... 26 

4.5 Korkealla työskentely ja osien kiinnittäminen toisiinsa ......................... 26 
4.6 Tulityöt ................................................................................................. 26 

4.7 Muiden samalla alueella työskentelevien aiheuttama vaara ................ 27 
5 Pohdinta ja yhteenveto .............................................................................. 27 

Kuvat ................................................................................................................. 29 
Lähteet .............................................................................................................. 30 
 

 

 

 

  

 

 

 



5 

1 Johdanto 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on käydä läpi teräsrakenteisen yhdyssillan ra-

kentamiseen liittyvät työvaiheet ja rakentamisen aikaiset haasteet ja näiden on-

gelmakohtien kehittäminen tulevissa suurissa hybridihankkeissa sekä varmistaa 

työmaalla työskenteleville työturvalliset olosuhteet. Teräsrakenteinen yhdyssilta 

on rakennettu Suomen suurimmalle rakennustyömaalle Triplaan, jonka pääura-

koitsijana toimii YIT Rakennus Oy. Yhdyssillan rakentaminen ahtaaseen paik-

kaan, kahden rakennuksen väliin on ollut haastava työvaihe. Runko rakentui suu-

rista teräspalkeista. Yhteensovittamisen haasteita olivat lukuisat päällekkäiset 

työvaiheet, niiden aiheuttamat turvallisuusriskit ja palkkien asennukseen käytetyn 

torninosturin kapasiteettipuute.  

Tiedon hankinta on koostunut pääasiassa työvaiheen läpiviennin tuomasta käy-

tännön kokemuksesta. Käytännön osuudessa käytettiin apuna työmaan säh-

köistä tietopankkia, valokuvia ja eri työvaiheiden dokumentteja. Teoriaosuudessa 

käytettiin apuna Hannu Kosken (2010) Rakentamisen tuotantotekniikka - kirjaa 

sekä Kankainen & Junnonen (2015) Rakennuttaminen-kirjaa.   
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1.1 YIT lyhyesti 

YIT Rakennus Oy on Suomen suurin rakennusalan yritys, joka perustettiin noin 

sata vuotta sitten. YIT työllistää Lemminkäisen kanssa yhdistymisen jälkeen noin 

10 000 työntekijää yli 11 maassa. Yhtiön liikevaihdoksi arvioidaan noin 3,4 miljar-

dia euroa. 

1.2 Triplan taustaa 

Tripla on Suomen suurin yksittäinen rakennushanke, jonka kokonaislaajuus on 

yhteensä yli 180 000 kerrosneliömetriä. Tripla valmistuu Pasilan rautatieaseman 

kupeeseen vaiheittain vuosina 2019–2022. Aikataulua on rakentamisen aikana 

pystytty kiristämään ja kohde on valmistumassa vuoden 2020 aikana. Tripla on 

kolmen korttelin kokonaisuus, joka valmistuessaan tarjoaa tilat 5000 toimistotyö-

paikalle, hotellin, asuntoja tuhannelle asukkaalle, kauppakeskuksen ja 2300 py-

säköintipaikkaa. Triplan pohjoispuolelle rakennettaviin Ratapihakortteleihin tulee 

3000 kotia sekä tuhat työpaikkaa. Lisäksi kohteen eteläpuolelle rakennetaan tor-

nitaloja, joihin tulee sekä asuntoja että toimistoja. Arvioiden mukaan vuoteen 

2040 mennessä tällä alueella on 5000 asukasta ja 13 000 työpaikkaa. (YIT 

2018b.) 

 

Kuva 1. Keski-Pasilan alue tulevaisuudessa (YIT 2018b.) 
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Kuva 2. Triplan alue tulevaisuudessa (YIT 2018b.) 

2 Teräsrakentaminen 

Teräsrungolla saadaan aikaiseksi luja ja kantava rakenne, joka voi olla painoltaan 

jopa 60 % betonirunkoa kevyempää. Tehtaalla valmistetuilla teräsrunkoelemen-

teillä voidaan rakennuksen runko koota hyvinkin nopealla aikataululla verrattuna 

esimerkiksi betonirakentamiseen. Osakseen rakentamista nopeuttaa myös se, 

ettei tehtaalla pintakäsitelty teräsrunko ole sääoloille altis. Teräsrakenteilla on 

mahdollista saavuttaa suuria jännevälejä. Teräksisiä runkorakenteita käytetään 

yleisesti yksikerroksisissa halleissa sekä korkeissa pilvenpiirtäjissä, joissa run-

golle aiheutuva kuormitus on suuri. Teräsrunko muodostuu yleensä, pilareista, 

palkeista ja runko-osista, esim. ristikoista sekä katto- ja seinäorsista. (Koski 2010, 

121–139.) 

Teräsrunkojärjestelmä on rakennettava huolellisesti, jotta se säilyttää vahvuu-

tensa koko rakennuksen käyttöajan. Mahdolliset tuennat on tehtävä suunnitel-

mien mukaan, ettei runko käytön aikana nurjahda, kiepahda tai lommahda. Run-

kojärjestelmä valitaan yleensä sen mukaan, mihin käyttötarkoitukseen se tulee ja 

tarvitseeko sitä jatkossa laajentaa. (Koski 2010, 121–139.) 
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Teräsrungon asentamisessa on otettava lähes samat asiat huomioon kuin beto-

nielementtien asennuksessakin. Runkoja kuljettavien rekkojen on päästävä es-

teettömästi työmaalle. Nosturit on valittava siten, että nostokapasiteetti ja puomin 

ulottuma ovat riittävät nostamaan elementit paikalleen kuorman purkupaikalta. 

Työmaalla voi olla useita nostureita samaan aikaan, joten niiden liikkumiselle on 

varattava riittävästi tilaa. Runkoasentajien ja muiden rakennustyömaalla työsken-

televien on noudatettava oikeita työmenetelmiä, jotta myös työturvallisuus säi-

lyisi. (Koski 2010, 121–139.) 

2.1 Yhdyssilta 

Yhdyssilta on YIT:n Triplan työmaalle rakennettu kolmitasoinen teräsrakenteinen, 

uuden Pasilan aseman ja Mall of Triplan kauppakeskuksen yhdistävä tekijä, jota 

pitkin ihmiset pääsevät kulkemaan asemalta suoraan kauppakeskuksen 4. ja 5. 

kerrokseen. Sillan runkoon käytettiin suuria tehtaalla pintakäsiteltyjä teräspalk-

keja. Rungossa käytetyt teräspalkit olivat mallityypeiltään HEA 600, HEB 700 ja 

HEB 900. Kansi niiden päälle muodostui poimulevyistä ja betonivalusta, joka 

toimi lopulta liittorakenteena. 

2.2 Yhdyssillan rakentaminen 

Työmaalla rakennettiin kolme kappaletta yhdyssillan tasoja. Työ alkoi ensimmäi-

sen tason asennuksella, joka sijaitsi tasolla +32.450. Kun ensimmäisen tason te-

räsrunko ja poimulevyt oli asennettu sekä betonivalu suoritettu päästiin asenta-

maan toista tasoa korkeusasemaan +40.180. Toisen tason asennus tapahtui 

nostimilla edellisen tason päältä. Asennus eteni samalla kaavalla, kunnes viimei-

nenkin taso +43.830 saatiin asennettua paikalleen ja valettua. Yhdyssillan tasot 

ovat paremmin hahmoteltuna toteutuskuvan leikkauksessa. (Kuva 3). 



9 

 

Kuva 3. Yhdyssillan toteutuspiirustus 

Yhdyssillan rakentaminen ahtaaseen paikkaan, kahden runkovaiheessa olevan 

rakennuksen väliin on ollut vaativa työvaihe.  Runkoon käytettiin suurikokoisia ja 

painavia teräspalkkeja, joita tähän paikkaan pystyi nostamaan työmaan kahdek-

sasta torninosturista ainoastaan sijaintinsa puolesta torninosturi numero 7. Tor-

ninosturi 7 on ollut käytössä 3-vuorotyössä uuden asemakorttelin kanssa ja li-

säksi samaa nosturia on käytetty tapahtuma-alueen runkorakenteiden asennuk-

seen, joten työvaiheiden yhteensovittamisen haasteita on riittänyt. Kuvassa 4 nä-

kyy kauppakeskuksen ja aseman rakennusten ahdas väli, johon yhdyssilta on 

rakentunut. Torninosturi 7 rungolle on jätetty sillassa varaukset, jotka nosturin 

purettua valetaan umpeen. 
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Kuva 4. Viimeisen tason teräspalkkeja asennuksessa 

2.3 Toleranssit 

Standardissa SFS-EN 1090-2 + A1 esitetään teräsrakenteille ja kokoonpanoille 

asetettavat tekniset vaatimukset, jotka kattavat konepajatoiminnan lisäksi työ-

maalla tapahtuvan toiminnan. 

Standardin SFS-EN 1090-2 + A1 määritelmän mukaisesti 

• olennainen toleranssi on rakenteelliseen kestävyyteen ja stabiiliuteen 

liittyvien suunnitteluoletusten täyttämiseksi tarvittavan geometrisen tole-

ranssin perusarvo 

 

• toiminnallinen toleranssi on geometrinen toleranssi, jota voidaan tarvita 

muulle tarkoitukselle kuin rakenteelliselle kestävyydelle ja stabiiliudelle 

asetettavien vaatimusten täyttämiseksi, esim. ulkonäkö tai yhteen sopimi-

nen 
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• erityistoleranssi on erityistapauksiin tarvittava geometrinen toleranssi, 

jota tämän eurooppalaisen standardin taulukoidut toleranssityypit tai -arvot 

eivät koske 

 

• valmistustoleranssi on kokoonpanon valmistuksen seurauksena tapah-

tuvan kokoonpanon mitan sallittu vaihtelu. (Suomen standardisoimisliitto 

SFS ry. 2018.) 

Aseman yhdyssillan toteutussuunnitelmissa asennustoleranssit on määritelty to-

teutettavaksi pääosin SFS-EN 1090-2 mukaisesti. Kuvissa 5 – 6 on viitteitä to-

teutussuunnitelmassa määritellyistä asennustoleransseista. Kuvassa 5 on ker-

rottu kauppakeskuksen puolelta yhdyssillan palkkien liitos teräskonsolilla aikai-

semmin valetun betonilaatan reunaan ja konsolin suurin sallittu poikkeama teo-

reettisesta. Kuvassa 6 on kerrottu aseman puoleisen liitoksen sallitut etäisyys ja 

korkeus poikkeamat teoreettisesta. 

 

Kuva 5. Yhdyssillan toteutuspiirustus 
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Kuva 6. Yhdyssillan toteutuspiirustus 

Suurimmat rakenteelliset haasteet olivat teräsosien liitos betonirakenteisiin eli 

tässä tapauksessa noin kolmekymmentä kappaletta teräskonsoleita, jotka kiinni-

tettiin kauppakeskuksen betonilaatan reunaan Hiltin ankkurointimenetelmää 

käyttämällä. Menetelmässä porattiin 12 kappaletta 22 mm:n reikiä Hiltin ohjeiden 

mukaisesti, jonka jälkeen reikiin injektoitiin 20 mm kierretangot Hiltin HIT-HY 200-

massaa käyttämällä. Kuvassa 7 on esitetty toteutuspiirustuksen detalji edellä 

mainitusta porauksesta ja injektoinnista. Ankkurointi on toimiva ja kestävä rat-

kaisu, mutta tarvittaviin 250 kappaleeseen 22 millimetrisen reiän poraaminen ki-

viterällä betoniin on hyvinkin aikaa vievä operaatio. Holvin reunassa oli myös pal-

jon harjateräksiä, jotka toivat omat haasteensa, joten muutamat reiät jouduttiin 

lopulta poraamaan timanttiterällä. Lisäksi jokaisen kierretangon injektointi vaatii 

kuivumisaikaa puolesta tunnista seitsemään tuntiin, riippuen ulkoilman ja raken-

teen lämpötilasta. Teräskonsoleita voitiin kuormittaa vasta kuivumisen jälkeen. 

Ratkaisuna asennuksen nopeuttamiseksi olisi hyvä asentaa jo betonointivai-

heessa esimerkiksi teräksinen kiinnityslevy holvimuotin reunaan, mikä mahdollis-

taisi teräskonsoleiden kiinnityksen hitsaamalla. Hitsaus nopeuttaa myös huomat-

tavasti seuraavia työvaiheita, koska ankkuroinnin vaatimia kuivumisaikoja ei ole. 
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Kiinnityslevyjen toimivuuden edellytyksenä on, että betonilaatan reuna olisi mah-

dollisimman suora ja toleransseissa. Toinen vaihtoehto asennuksen nopeutta-

miseksi olisi peruspulttiryhmien asennus holvin reunaan ennen valua. Myös 

suunnittelun tulisi tapahtua oikea-aikaisesti, jotta pystytään huomioimaan seuraa-

vat työvaiheet ja mahdollisesti niitä helpottavat tekijät, kuten kiinnityslevyt. Triplan 

työmaan yhdyssillan tapauksessa näin ei kuitenkaan ollut. Kiinnityslevyt ja hit-

saus korvattiin ankkuroinnilla ja lisäksi holvin reuna oli pahasti pullahtanut, eikä 

se ollut edes toleranssien sallituissa sijainnissa. Ratkaisuna holvin reunasta jou-

duttiin timanttisahaamaan ja piikkaamaan syvyyssuunnassa lähes jokaisen kon-

solin kohdalla 30 - 50 mm, jotta päästiin sallittuihin toleransseihin. Timanttisahaus 

oli toimenpiteenä kallis ja viivästytti sillan asennusta, mutta lopputuloksena saa-

tiin teräsosat mahtumaan paikoilleen. Kuvassa 7 on esitetty teräskonsoli, josta 

on timanttisahattu betonia pois. Jatkossa vastaaviin paikkoihin suositellaan tar-

kemittausta ennen teräsosien valmistusta, mikäli se aikataulun puolesta on mah-

dollista. 

 

 

Kuva 7. Detalji teräskonsoleiden ankkuroinnista betoniholvin reunaan Toteutus-

piirustus 
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2.4 Liittorakenteet 

Liittorakenteet ovat yleensä laattojen ja palkkien rakentamiseen käytettyjä raken-

teita. Liittolaatoissa yhtenäisen kokonaisuuden muodostaa teräsohutlevystä 

tehty muotolevy ja sen päälle valettu betonilaatta. Muotolevy toimii rakennusvai-

heessa valumuottina ja valmiissa rakenteessa pääraudoituksena, korvaten taval-

liset betoniteräkset kokonaan tai osittain. Liittolaattaa käyttämällä rakentaminen 

nopeutuu huomattavasti, koska poimulevy jää rakenteeseen. Tämän takia muotin 

ja raudoituksen asennus on yksi työvaihe, eikä muottien purku ja puhdistustyötä 

tarvita. Liittopalkkirakenne on poimulevystä ja betonilaatasta muodostuva ra-

kenne, joka toimii alla olevan teräspalkin kanssa yhdessä. (Koski 2010, 123.)  

Kuvassa 8 on esitettynä esimerkki liittorakenteen teräsohutlevyrakenteisesta ele-

mentistä ja liittolaatan rakennetyypistä. Kuvassa 9 on yhdyssillan paikallavalupor-

taat, jossa näkyy rakennetyyppi todellisuudessa työmaalta.   

 

Kuva 8. Ohutlevy- ja liittorakenteita (Koski 2010, 123) 
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Kuva 9. Yhdyssillan paikallavaluportaat, jossa rakennetyyppi sama kuin sillan ta-

soissa 

Triplan työmaan yhdyssillassa käytettiin liittorakennetta, jossa yhtenäisen koko-

naisuuden muodostivat isot HEA/HEB-palkit, ruukin T70-57L-1058-09-poimule-

vyt, alapinnan ja yläpinnan raudoitus sekä betonivalu. Poimulevyt kiinnitettiin ala-

puolisiin palkkeihin Hiltin panosnaulaimella ja levyjen limitykset ruuvattiin toisiinsa 

peltiruuveilla Ruukin ohjeiden mukaisesti. Raudoituksessa käytettiin jokaisessa 

tasossa #T10/10-k150/150 valmiita raudoitusverkkoja ja liittorakenteen reunoilla 

valmiiksi hitsattuja reunahäkkejä. Betonivalun paksuus vaihteli tason mukaan 

170 mm:stä aina 250 mm:iin. Työmaalla poimulevyillä saatiin hyvin nopeasti val-

mista raudoitusmestaa ja valmiita rakenteita. Muottityö valmistui huomattavasti 

nopeammin kuin perinteisesti muottivanerilla tehtynä. Muottivaneri jouduttaisiin 

purkamaan betonivalun jälkeen pois. Lisäksi poimulevy ei tarvitse yhtä suurta 

työnaikaista tuentaa, kun kappale puutavarasta tai vanerista tehty muotti ja poi-

mulevyt ovat kooltaan suurempia. 
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Haasteena poimulevyrakenteessa oli holvin vapaat reunat, joihin piti saada ra-

kennettua reunamuotti valua varten sekä siihen yhdistettyä kaidekuorman kes-

tävä kaideratkaisu. Ruukilla esimerkiksi löytyy valmiita reunavalulistoja, mutta ne 

eivät kestä kaiteiden kiinnittämistä eikä niihin kohdistuvaa mahdollista sivuttais-

vääntöä. Tasot piti saada turvalliseksi raudoittajia ja valumiehiä varten, koska 

heidän työskentelynsä valjailla olisi ollut hyvinkin haasteellista. Reunamuotiksi, 

joka sisälsi kaiteet, kehitettiin työmaalla yhteistyössä YIT:n työnjohdon, YIT:n kir-

vesmiesten ja aliurakoitsijan edustajan kanssa toimiva ratkaisu, joka vielä hyväk-

sytettiin työmaan turvallisuusorganisaatiolla. Ratkaisussa käytettiin apuna suu-

ren vetolujuuden omaavaa Dywidag-muottisidetankoa, Perin muottikonsolia, Ve-

pen kaidetolppaa sekä Vepen verkkoturva-aitaa. Lisäksi YIT:n kirvesmiehet teki-

vät puusta reunamuotin. Kuvassa 10 reunapalkkiin on hitsattu muottisidetanko, 

joka mahdollistaa Perin muottikonsolin asennuksen, jonka päässä on valmis 

holkki Vepen kaidetolpalle. Kaidetolppaan asennettuna YIT Triplan logolla varus-

tettu verkkokaide. 

Kuva 10. Yhdyssillan reunamuotti- ja kaideyhdistelmä 
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2.5 Yhteensovittaminen muiden lohkojen kanssa 

Yhdyssillan rakentaminen rakenteellisesti ei ollut kovin haastavaa, mutta viereis-

ten lohkojen kanssa työvaiheiden yhteensovittaminen ja nosturikapasiteetista so-

piminen oli oma lajinsa alusta loppuun. Tripla on yksi Suomen suurimmista sekä 

vaativimmista hankkeista ja tämän kokoluokan hankkeet tulevat vain yleistymään 

Suomessa. Monelle on varmasti uuden opettelua, miten tämän kokoluokan 

hanke viedään alusta loppuun joka osa-alueella. Tripla on yksi hanke, joka on 

jaettu moneen eri lohkoon eli työnumeroon. Jokaisella työnumerolla on sama or-

ganisaatio kuin millä tahansa pienemmälläkin työmaalla, työpäälliköstä vastaa-

vaan mestariin ja siitä työnjohtajista työntekijöihin. Yhdyssilta rakennettiin kolmen 

lohkon alueelle ja väliin, joten päällekkäistä työskentelyä oli paljon. Aloituspala-

verissa käytiin yhteensovittamista jo läpi. Palaveriin oli kutsuttu aliurakoitsijan li-

säksi myös muiden lohkojen työvaiheista vastaavia työnjohtajia. Haasteena oli 

myös ahdas väli kahden rakennuksen välissä, jonne nostureiden ja nostimien si-

joittelu oli vaikeaa. Asennuksen ainoa vaihtoehto oli yksi työmaan kahdeksasta 

torninosturista, jonka kapasiteetti oli varattu täyteen aamusta iltaan aseman run-

gon tekoon. Pienenä helpotuksena oli yhdyssillan teräsrungosta vastaava aliura-

koitsija, jolle torninosturi oli jo varattuna aseman puolen runkotöihin. Näin ollen 

pienempiin nostoihin oli mahdollisuus saada välinostoja päivä ja iltavuorossa. 

Ratkaisuna kaikkia palvellen 90 prosenttia työstä tehtiin kuitenkin yövuorossa, 

jolloin se palveli myös työturvallisuuden osalta päivävuorossa alapuolella työs-

kenteleviä. Asennukset ja materiaalien oikea-aikaiset toimitukset tuli suunnitella 

huolella, jotta työn tehokkuus yövuorossa oli maksimaalista. Yhdyssillan tasojen 

valmistuksesta ja työmaalla tapahtuvasta asennuksesta laadittiin aikataulu, josta 

pidettiin kiinni, tarvittaessa jatkamalla töitä viikonloppuna, mikäli aikataulun mu-

kaisessa suorituksessa ei muuten pysytty. Tavaran toimitukset sovittiin viikko en-

nen toimitusta. Aliurakoitsija oli sitoutunut aikatauluun ja vuorotyöskentelyyn. 

2.6 Vuorotyön merkitys aikataululle, kustannuksille ja työturvallisuudelle 

Talonrakennusala on ala, jolla pääsääntöisesti on totuttu työskentelemään yh-

dessä vuorossa, yleensä maanantaista perjantaihin klo 07.00 – 15.30. Työtä teh-

dään kahdeksan tuntia päivässä ja neljäkymmentä tuntia viikossa. Pienemmillä 

työmailla päällekkäistä työskentelyä ja yhteensovittamista ei ole niin paljoa, jotta 
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vuorotyöhön tarvittaisiin mennä. Rakennusalalla kuitenkin mennään yhä isompiin 

hankkeisiin, joissa resurssien maksimoinnilla ja yhteensovittamisella on yhä suu-

rempi merkitys. Lisäksi suurissa hankkeissa Talo 80 -nimikkeistön mukaiset kus-

tannuslajien 8 ja 9 sisältämät aikaan sidotut kustannukset kasvavat rakennusajan 

pidentyessä. Kustannuslajit 8 ja 9 yleensä kattavat koko työmaata koskevia pal-

veluita ja niitä ovat muun muassa työmaakoppien, sähkön, veden, lämmityksen, 

logistiikan ja nostokaluston tuomia kustannuksia. Kustannuslajit 8 ja 9 ovat iso 

osa työmaan kokonaiskustannuksia, jotka riippuvat hyvin paljon rakennusajan 

kestosta. Karkeana esimerkkinä yhden kalustolta vuokratun torninosturin kiinteä 

kuukausi hinta on noin 15 000 – 25 000 euroa eli 180 000 – 300 000 euroa vuo-

dessa. Triplassa torninostureita on kahdeksan kappaletta ja niiden vuosikulut 

ovat yhteensä noin 1 440 000 – 3 600 000 euroa vuodessa ja ovat vain yksi 

kustannusten osa-alue. Jos työmaan aikataulua pystyttäisiin kiristämään, olisi ra-

hallinen säästö hyvinkin suurta. Rakennusalalla on jo otettu isoja kehityksen as-

keleita, joten miksi ei myös voitaisiin ajatella vuorotyön vakinaistamista rakennus-

alalla. Vuorotyöstä aiheutuvat työntekijäkustannukset eivät ole kovin suurta luok-

kaa. Kuvassa 11 on kuvattu rakennusalan työehtosopimuksen mukaiset vuoro-

työkorvaukset ilta ja yövuorossa sekä työnantajan oikeus muuttaa työvuoroluet-

teloa.  

    

Kuva 11. Rakennusalan työehtosopimuksen ilta- ja yövuorolisät (Rakennusliitto 

2018)  

Vuorotyön hyöty näkyisi aikataulussa, kustannuksissa, yhteensovittamisessa ja 

myös työturvallisuudessa. Aikataulun hyöty olisi varmasti kiistaton, koska nor-

maalin yhden vuoron sijaan töitä voisi tehdä kahdessa tai kolmessa vuorossa, 

joten teoriassa aikaansaatu työsaavutus olisi kaksin tai kolminkertainen. Myös 
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käytännössä suuri työmaa on osoittanut iltavuoron ja yövuoron tehokkuuden 

työsaavutuksilla mitattuna, sillä häiriötekijöiden määrä on suurimmillaan aamu-

vuorossa. Kustannuksissa säästettäisiin, koska työmaat valmistuisivat nopeam-

min. Esimerkiksi kolmen kuukauden aikataulun kiriminen toisi huimia säästöjä ai-

kaisemmin mainittuihin torninostureiden vuokriin. Se olisi vain yksi työmaan mo-

nista säästöistä.  Yhteensovittaminen muiden työvaiheiden kanssa helpottuisi ja 

työmaan kaluston resursseja pystyttäisiin helpommin jakamaan. Vuorotyö toisi 

myös helpotusta työturvallisuuteen, sillä päällekkäistyöskentelyn tuomat vaarat 

vähenisivät, kun työskentelyä jaoteltaisiin eri vuoroihin. Yleisesti ottaen vuorotyön 

aiheuttama keskimääräinen kustannuslisäys olisi pieni verrattuna sen tuomiin 

laajoihin säästöihin. 

3 Työvaiheet 

Työvaiheet ovat tärkeä projektin osa, jolla pyritään viemään rakentaminen vai-

heittain alusta loppuun laadukkaasti, sujuvasti ja olemassa olevien suunnitelmien 

mukaisesti. YIT:llä on laadittu tarkat ohjeet jokaiselle työvaiheelle ja jokaisen työ-

vaiheen osaan löytyy myös valmiit dokumenttipohjat. Työvaihe on tarkoitus viedä 

läpi aina samaa toimintatapaa noudattaen ja rutiinin omaisesti. Alla olevassa ku-

vassa 12 on kuvattu YIT:n työvaiheen laadukkaan tekemisen hallittu läpivienti.    

 

Kuva 12. Yksittäisen työvaiheen laadukas ja hallittu läpivienti (YIT:n sisäinen in-

tranet) 

3.1 Ennakkosuunnittelu 

Ennakkosuunnittelulla pyritään huomioimaan hyvissä ajoin riskejä, jotka voivat 

haitata tiettyä työvaihetta. Tässä vaiheessa tutustutaan olemassa oleviin doku-

mentteihin ja niiden kattavuuteen sekä ajantasaisuuteen. Tällaisia ovat mm. so-

pimukset, urakkaneuvottelumuistiot, suunnitelmat (ark, rak, lvis jne) ja 3D-malli. 
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Suunnitelmat tarkastamalla pyritään selvittämään mitä ollaan tekemässä ja mi-

ten. Tarkastuksessa pyritään myös varmistamaan suunnitelmien yhteensopivuus 

eri suunnittelualojen välillä ja havaitsemaan mahdolliset suunnitteluvirheet. Mikäli 

on tarvetta, voidaan pitää suunnitelmakatselmus ja kutsua mukaan esimerkiksi 

suunnittelijat. Mikäli mahdollista, voidaan käyttää työntekijöiden ammattitaitoa 

työvaiheen läpiviennin suunnittelussa ja ottaa huomioon heidän näkemyksiään. 

Tutustutaan myös työvaihetta koskeviin sopimuksiin, joista selviää osapuolten 

yhteisesti sovitut vastuut ja velvollisuudet. Ennakkosuunnnittelussa huomioidaan 

myös vuodenaikojen ja sään vaikutukset. Sääolosuhteet voivat vaikuttaa merkit-

tävästi työvaiheen etenemiseen ja aikatauluun. Työn etenemisjärjestys ja resurs-

sien suunnittelu on tehtävä huolella, jotta työ etenisi loogisesti ja tehokkaasti. 

3.2 Aloituspalaveri 

Työvaiheen aloituspalaverin tarkoituksena on varmistaa, että tilaaja ja aliurakoit-

sija ymmärtävät heidän väliset odotukset ja velvollisuudet sekä tietävät urakan 

keskeiset tiedot ja pelisäännöt. Tällainen selvityspalaveri on ennen urakan aloi-

tusta siksikin tarpeellinen, sillä urakkaneuvottelusta voi olla kulunut useita kuu-

kausia. Urakkaneuvottelujen jälkeen hankkeessa mukana olleita henkilöitäkin 

saattaa olla vaihtunut, joten yhteystietojen päivitys ja uusien henkilöiden saatta-

minen tietoisiksi urakasta on paikallaan. Yleensä aloituspalaverissa on mukana 

ainakin työmaan vastaava mestari, kyseisestä työvaiheesta vastaava työnjohtaja 

ja aliurakoitsijan nimetty työjohtaja. Tärkeää olisi, että urakkasopimuksen tehneet 

henkilöt olisivat paikalla, mutta siihen ei läheskään aina työmailla pystytä. Täten 

parannettaisiin toimiston ja työmaan välistä tiedonkulkua. 

Aloituspalaverissa käydään läpi työvaiheeseen ja urakkaan liittyvät seuraavat 

asiat: 

• työmaan ja työvaiheen perustiedot 

 

• urakan sisältö ja urakkarajat 

 

• työsuorituksen riskit ja potentiaaliset ongelmat 
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• aikataulu ja työjärjestys 

 

• suunnitelmat ja niiden toteutuskelpoisuus 

 

• laatu ja laadun varmistus 

 

• logistiikka ja yhteistoiminta työmaalla 

 

• liittyvät työt ja töiden yhteensovittaminen 

 

• työturvallisuus ja toiminta työmaalla 

 

• urakkaneuvottelumuistion käsittelemättömät asiat ja erityispiirteet. 

3.3 Mestan vastaanotto 

Mestan vastaanotolla tarkoitetaan edellisten työvaiheiden tilanteen ja valmiusas-

teen varmistamista ennen seuraavaan työvaiheen alkua. Tilaisuudessa tarkaste-

taan, että edellinen urakoitsija on tehnyt työnsä suunnitelmien mukaisesti, kor-

jannut mahdolliset virheet ja jättänyt työkohteen sellaiseen kuntoon, että seuraa-

valla työvaiheella on edellytykset alkaa aikataulussa. Pääurakoitsijan työnjohdon 

on suotavaa tarkastaa kohde hyvissä ajoin ennen aliurakoitsijan kutsumista pai-

kalle, jotta mahdollisille virheille jää riittävästi aikaa korjata. Mestat olisi hyvä kier-

tää aliurakoitsijan edustajan sekä myös edellisen työvaiheen edustajan kanssa, 

jotta kaikilla olisi yhteinen näkemys riittävästä työkohteen valmiudesta. Mahdolli-

set huomiot ja korjattavat toimenpiteet tulee kirjata ylös, sopia korjausaikatau-

lusta ja pyytää siihen kaikkien osapuolten allekirjoitukset. Tehtyjen korjaustoi-

menpiteiden loppuun saattamisesta tulee pitää huolta ennen mestan luovutusta. 

Tulevan työvaiheen aikana on myös huolehdittava mestojen pysymisestä siinä 

kunnossa, että urakoitsijalla on mahdollisuus työskennellä tehokkaasti ja turvalli-

sesti. 
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3.4 Mallityö 

Malli- tai asennustyö on hyvä keino laadun varmistukseen, koska sen avulla 

konkretisoidaan työn laatutaso. Työn suoritus ja lopputulos voidaan nähdä itse ja 

tarkistaa. Jos urakoitsijalta vaaditaan malliasennus, selvitetään työvaiheen aloi-

tuspalaverissa ainakin mallityön paikka, valmistumisajankohta ja malliasennuk-

sen tarkastaja. Malliasennusta tarkistettaessa havaitut virheet kirjataan ja korja-

taan ennen kuin työryhmä voi siirtyä seuraavaan työkohteeseen. Mahdollisten 

virheiden toistuvuus pyritään ennaltaehkäisemään selvittämällä virheen syy ja 

muuttamalla esimerkiksi työmenetelmää tai kalustoa. (Koskenvesa, A., Sahl-

stedt, S., Lindberg, R., Penttilä, H., Lahtinen, M. & Kivimäki, C. 2013, 38.) 

3.5 Työn valvonta 

Pääurakoitsijan työnjohdon tulee valvoa työn laatua päivittäin ja olla läsnä työ-

maalla. Tekijöiden kanssa tulee keskustella työn etenemisestä ja mahdollisista 

ongelmakohdista sekä antaa rakentavaa palautetta niin korjaustarpeista kuin on-

nistumisista. Työn laatutaso tulee varmistaa koko työvaiheen ajan. Mitattavissa 

olevien vaatimusten todentamiseksi voidaan ottaa käyttöön tarkoitukseen sovel-

tuvat mittausvälineet, esimerkiksi tasolaser, vatupassi ja rullamitta. Valvonnan ai-

kana havaittuihin virheisiin tulee puuttua ja ne tulee korjata välittömästi. Mikäli 

työtä tehdään normaalin työajan ulkopuolella, sovitaan työn valvonta ja varmiste-

taan, että piiloon jääviä rakenteita ei peitetä ennen tarkastamista. Työvaihetta 

koskevat dokumentit tulee arkistoida sovitulla tavalla, jotta myös muu työmaaor-

ganisaatio löytää ne tarvittaessa.  

Valokuvaus on erinomainen tapa dokumentoida työn eri vaiheita ja erityisesti sel-

laisia rakenteita, jotka jäävät piiloon seuraavissa työvaiheissa (Kuvat 13 – 15). 
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Kuva 13. Yhdyssillan toisen tason raudoitusta 

 

Kuva 14. Yhdyssillan toisen tason raudoitusta 
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Kuva 15. Yhdyssillan toisen tason asemanpuoleinen liikuntasauma 

3.6 Aliurakoitsijan itselleluovutus 

Itselleluovutus on osa urakoitsijan laadunvarmistusta. Rakentamisen aikana työ-

hön saattaa jäädä puutteita tai syntyä laatuvirheitä. Urakoitsijoiden työnjohto tar-

kastaa työn ja merkitsee puutteet ja virheet muistioon. Itselleluovutuksessa 

kohde luovutetaan tilaajalle. Virheiden korjaukseen saattaa kulua paljon tarpee-

tonta aikaa ja virheet sekä puutteet pitäisikin korjata mahdollisimman nopeasti. 

Työ voidaankin vaatia vastaanotettavaksi itselleluovutukseen täysin valmiina, eli 

puutelistat korjattuna. 

3.7 Osakohteen vastaanottotarkastus 

Osakohteen vastaanottotarkastuksen olennainen tehtävä on selvittää, onko ai-

kaansaatu työtulos sopimusasiakirjojen mukainen ja laadullisesti sellainen kuin 

mitä on sovittu. Aliurakoitsija laatii työvaiheesta itselleluovutuspöytäkirjan, johon 

merkitsee heidän puoleltaan havaitut virheet ja korjaustarpeet. Vastaanotettavan 

työvaiheen ei välttämättä tarvitse olla täysin sopimusasiakirjojen mukainen. Tär-

keintä on, että kohde on mahdollista luovuttaa seuraavalle urakoitsijalle vähäisiä 

viimeistelytöitä lukuun ottamatta. Viimeistelytöiden vähäisyyttä arvioitaessa kes-

keisin arvioinnin peruste liittyy siihen, minkälaista haittaa viimeistelytöiden teko 
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aiheuttaa tulevalle työvaiheelle ja onko sillä edellytyksiä alkaa aikataulussa. Käyt-

töönotettavuus edellyttää lisäksi viranomaisten antamaa käyttölupaa, joka osoit-

taa ainoastaan sen, että kohde täyttää viranomaisvaatimukset, mutta ei välttä-

mättä sopimuksen asettamia vaatimuksia. (Kankainen & Junnonen 2015, 88.) 

4 Työturvallisuus 

Valtioneuvoston asetus 205/2009 rakennustyön turvallisuudesta määrittelee ra-

kentamiseen liittyvät turvallisuusasiat. Rakennushankkeen osapuolten yleisiin 

velvollisuuksiin kuuluu huolehtia, että työ tehdään turvallisesti, eikä siitä aiheudu 

vaaraa itselle tai muille työmaalla työskenteleville. Päätoteuttajan on huolehdit-

tava perehdytyksestä ja opastuksesta, jotta kaikilla yhteisen rakennustyömaan 

työntekijöillä on riittävät tiedot turvallisesta työskentelystä.  

Tässä luvussa kuvataan yhdyssillan rakentamisen työturvallisuuteen liittyvät 

asiat vaiheittain ja vaarojen ehkäisy. Jokainen työvaihe vaatii tarkan suunnittelun 

työturvallisuuden osalta. Aliurakoitsijan työnturvallisuussuunnitelma on tehtävä 

aina ennen töiden aloittamista työmaalla. (Valtioneuvoston asetus 205/2009). 

4.1 Tavaran toimitus työmaalle 

Liikenne, työmaan sisäinen vaara, nostot  Noudatetaan liikennesääntöjä ja 

merkkejä, eikä liikennöidä väsyneenä. Noudatetaan erityistä varovaisuutta liiken-

nöitäessä työmaa-alueen sisällä. Tavaran toimitukset työmaalle tapahtuvat sovit-

tuna ajankohtana. Huolehditaan nostojen turvallisuudesta niin kuin työturvalli-

suuslaissa on säädetty. Kuljettajalla oltava henkilökohtainen suojavarustus, jos 

hän autosta työmaa-alueella. 

4.2 Yhdyssillan rakenteiden nosto ja haalaus 

Haalattavan kuorman kaatuminen/tippumisen aiheuttamat vaarat sekä fyysiset 

ergonomiset vauriot  Haalattava kuorma tulee sitoa ja kiinnittää kunnolla asi-

anmukaisesti ja nostot tehdään hyväksytyillä nostovälineillä. Nostoissa suojataan 

nostoalue ja estetään kuorman alle pääsy. Huolehditaan oikeasta työergonomi-

asta ja työvälineistä sekä riittävästä miehityksestä. 
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4.3 Sähkötyökalut ja muut pientyökalut 

Viallisen tai vaurioituneen koneen aiheuttama vaara/vamma  Käytettävien työ-

kalujen kunto tulee tarkistaa ennen työn aloitusta. Koneen tai työkalun vaurioitu-

essa poistetaan se heti käytöstä ja hoidetaan uusi ehkä tilalle. Sähkökaapeleiden 

ja sähköjohtojen vedoissa työkohteeseen kiinnitettävä huomiota, jotta johdot ei-

vät ole alttiina vedelle. 

4.4 Nostot asennuksessa 

Taakan tippumisen ja törmäyksen vaarat  Eristetään nostoalue ja estetään si-

vullisten pääsy alueelle. Missään olosuhteissa ei kuljeta tai työskennellä nostet-

tavan taakan alla. Käytetään asianmukaisia ja hyväksyttyjä kuormaliinoja ja ket-

juja. Tutustutaan huolella etukäteen nostoalueeseen ja sen vaatimuksiin mahdol-

listen törmäysten estämiseksi.  

4.5 Korkealla työskentely ja osien kiinnittäminen toisiinsa 

Putoamisvaara  Korkealla työskennellessä käytetään turvavaljaita sekä var-

mistetaan, että henkilönostimet ja telineet ovat hyväksyttyjä sekä tarkastettuja. 

Henkilönostimen käytölle pitää olla urakasta vastaavan työnjohtajan kirjallinen 

lupa. Korkealla työskennellessä tulee varmistua, etteivät työkalut, tarvikkeet ja 

asennettavat rakenteet pääse putoamaan. Tarvittaessa käytetään joustavia työ-

kalun pidikkeitä tai varmistusköysiä sekä taljoja kiinnityksen varmistamiseksi. 

4.6 Tulityöt 

Tulipalo ja tulen leviämisen vaara  Tulitöitä suorittavat vain tulityöluvan omaa-

vat henkilöt. Tulityöt tehdään työmaan tulityölupakäytännön mukaisesti. Huoleh-

ditaan tulityöstä säädettyjen määräysten noudattamista sekä noudatetaan mah-

dollisia kohdekohtaisia erityisvaatimuksia. Huolehditaan aina riittävästä suojauk-

sesta. Tulitöitä tehdessä ja sen päättyessä tulee aina olla tulitöiden vartija sekä 

jälkivartiointi. 
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4.7 Muiden samalla alueella työskentelevien aiheuttama vaara 

Kun kahden rakennuksen välille rakennettiin yhdyssiltaa, oli haasteena monet 

muut työvaiheet ympärillä. Töitä tehtiin niin sillan alapuolella kuin päälläkin. Isojen 

palkkien nostamiseen ja niiden asennukseen käytettiin työkaluja sekä muttereita 

ja oli vaara, että jotain voi pudota. Vaara-aluetta ei voinut myöskään kokonaan 

rajata, jotta muut työt eivät keskeytyisi. Nosturin kapasiteetin käyttö oli varattu 

aamukuudesta iltakymmeneen, joten oleellisena ratkaisuna oli pääsääntöisesti 

yövuorossa työskentely, jolloin vaara-alueella ei ollut muita työvaiheita käynnissä 

ja saatiin työturvallisuus hallintaan.  

5 Pohdinta ja yhteenveto 

Tripla-hanke, johon pääsin mukaan työnjohtajaksi lokakuussa 2016, on Suomen 

suurin rakennustyömaa, jonka kokonaislaajuus 363 000 bruttoneliötä vastaa viit-

täkymmentä jalkapallokenttää. Sen arvo liikkuu 1,2 miljardin euron tietämillä ja 

työntekijöitä työskentelee työmaalla päivittäin yli tuhat. Lisäksi Tripla voitti raken-

nuslehden vuoden työmaa -kilpailun 2018. Ei ole siis kovin väärin sanottu, jos 

koen olevani jopa etuoikeutettu, että olen päässyt mukaan tämän kokoiseen 

hankkeeseen ja seuraamaan sen etenemistä sekä eri työvaiheita alusta alkaen 

hyvin sen sydämessä. Nyt yli kaksi vuotta hankkeessa mukana olleena huomaan, 

että olen saanut erittäin laajaa oppia rakentamisesta ja kehittynyt työnjohtajan 

alkuajoista. Samalla paljastui, että oppilaitoksen tarjoama tieto on vain murto-osa 

siitä, mitä työmaalla oikeasti tullaan tarvitsemaan työnjohtajan työtehtävissä. 

Suurimmat oppimiset ovat tulleet itse työmaalta käytännön kokemuksina.  

Työmaalla olen pääsääntöisesti työskennellyt paikallavalurakenteiden ja teräsra-

kenteiden kanssa, jotka näin suurina kokonaisuuksina ovat haastavia ja myös 

todella mielenkiintoisia. Molemmissa rakenteissa on paljon hyviä ja huonoja puo-

lia. Teräksen käyttö erityisesti siltarakentamisessa on perusteltua monestakin 

syystä. Se mahdollistaa muun muassa hoikat ja monimuotoiset rakenteet sekä 

pitkät jännevälit. Lisäksi teräsrakenteilla saadaan asennettua hyvinkin nopealla 

aikataululla valmiita kokonaisuuksia. Teräsosien asentaminen vaatii erittäin huo-

lellista ennakkosuunnittelua rakenteiden ollessa suuria ja asennustoleranssien 

ollessa hyvin pieniä. Erityisesti teräsosien liittyminen betonirakenteisiin tuottaa 
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yleensä paljon päänvaivaa, paikallavalurakenteiden toleranssien ollessa suh-

teessa paljon suurempia. Siksi jatkossa tulee kiinnittää paljon enemmän huo-

miota huolellisiin olemassa oleviin rakenteiden tarkemittauksiin ja toimittaa ne 

suunnittelijoille hyvissä ajoin ennen rakenteiden valmistusta.  

Rakenteellisesti yhdyssilta ei ollut kovin haastava, mutta työvaiheena sen läpivie-

minen aikataulussa vaati paljon ponnisteluja. Kuten muissakin työvaiheissa, pääl-

lekkäistä työskentelyä oli paljon, mikä loi omat haasteet työturvallisuudelle. Li-

säksi torninosturin kapasiteetti, jolla sillan rakenteita asennettiin, oli buukattu täy-

teen aamusta iltaan, välillä öisinkin. Työssä nostinkin esille vuorotyöskentelyn, 

joka mielestäni toisi helpotusta rakentamiseen, niin rahallisesti kuin aikataululli-

sesti, eivätkä vuorotyön aiheuttamat kustannukset olisi kovinkaan suuria. Omat 

kokemukset yöllä tehtävistä asennuksista ovat positiiviset, koska suurella työ-

maalla ei ole siihen aikaan muita itse asennusta hidastavia tekijöitä. Yhdyssillan 

rakentamiseen liittyvät työturvallisuusriskit pienenivät huomattavasti, koska 

emme työskennelleet samaan aikaan päällekkäin muiden työvaiheiden kanssa.  

Lisäksi työmaalla kehitetty yhdyssillan reunamuotti ja kaide todettiin hyväksi ja 

toimivaksi. Vastaavaa ratkaisua voidaan käyttää myös tulevaisuudessa YIT:n 

työmailla vastaavissa paikoissa. Kahden olemassa olevan rakennuksen väliin tu-

levien teräsrakenteiden tarkemittauksen tärkeyttä haluan korostaa, mikäli se ai-

kataulun puolesta vain on mahdollista. 

Itse opinnäytetyö prosessi oli itselle erittäin iso kynnys, jonka ylipääseminen vaati 

kovaa työtä. Työmaalta kuitenkin sain aiheen omasta työvaiheesta, josta käytän-

nön kokemuksen tuoma tieto helpotti sanojen tuottamista paperille. Lopputulok-

sena on opinnäytetyö, jossa käsitellään yksittäisen työvaiheen läpiviemistä käy-

tännön kokemuksin ja nostetaan esille parannus- ja kehitysehdotuksia, joita voi-

daan käyttää tulevissa suurissa hybridihankkeissa. 

  

 



29 

Kuvat 

Kuva 1. Keski-Pasilan alue tulevaisuudessa, s. 6 
Kuva 2. Triplan alue tulevaisuudessa, s. 7 
Kuva 3. Yhdyssillan toteutuspiirustus, s. 9 
Kuva 4. Viimeisen tason palkkeja asennuksessa, s. 10 
Kuva 5. Yhdyssillan toteutuspiirustus, s. 11 
Kuva 6. Yhdyssillan toteutuspiirustus, s. 12 
Kuva 7. Detalji teräskonsoleiden ankkuroinnista betoniholvin reunaan toteutus-
piirustus, s. 13 
Kuva 8. Ohutlevy- ja liittorakenteita, s. 14 
Kuva 9. Yhdyssillan paikallavaluportaat, jossa rakennetyyppi sama kuin sillan 
tasoissakin, s. 15  
Kuva 10. Yhdyssillan reunamuotti ja kaideyhdistelmä, s. 16 
Kuva 11. Rakennusalan työehtosopimuksen ilta ja yövuorolisät, s. 18 
Kuva 12. Yksittäisen työvaiheen laadukas ja hallittu läpivienti, s. 19 
Kuva 13. Yhdyssillan toisen tason raudoitusta, s. 23 
Kuva 14. Yhdyssillan toisen tason raudoitusta, s. 23 
Kuva 15. Yhdyssillan toisen tason asemanpuoleinen liikuntasauma, s. 24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



30 

Lähteet 

Kankainen, J. & Junnonen, J-M. 2015. Rakennuttaminen. Rakennustieto Oy. 
 
Koski, H. 2018. Rakentamisen tuotantotekniikka. Rakennustieto Oy. 
 
Rakennusliitto 2018. Rakennusalan työehtosopimus urakkahinnoitteluineen 
2018-2020. https://rakennusliitto.fi/wp-content/uploads/2018/06/Talonrakennus-
alan-ty%C3%B6ehtosopimus-1.5.2018-30.4.2020.pdf. Luettu 20.10.2018. 
 
Koskenvesa, A., Sahlstedt, S., Lindberg, R., Penttilä, H., Lahtinen, M. & Kivi-
mäki, C. 2013. Rakennustöiden laatu 2014. 10. uud. p. Helsinki: Rakennustieto. 
 
Suomen standardisoimisliitto SFS RY. 2018. https://www.sfs.fi/fi-
les/1642/1090_toleranssit_liite_netti.pdf. Luettu 6.10.2018. 
  
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 
 
YIT 2018a. Sähköinen projektipankki. Luettu 2.10.2018 
 
YIT 2018b. www.tripla.yit.fi/Tripla. Luettu 2.10.2018 
 
YIT. Sisäiset intranet-sivut. Luettu 3.10.2018 
 
 

https://rakennusliitto.fi/wp-content/uploads/2018/06/Talonrakennusalan-ty%C3%B6ehtosopimus-1.5.2018-30.4.2020.pdf
https://rakennusliitto.fi/wp-content/uploads/2018/06/Talonrakennusalan-ty%C3%B6ehtosopimus-1.5.2018-30.4.2020.pdf
https://www.sfs.fi/files/1642/1090_toleranssit_liite_netti.pdf
https://www.sfs.fi/files/1642/1090_toleranssit_liite_netti.pdf
http://www.tripla.yit.fi/Tripla

