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1 JOHDANTO 

Märkätila käsittää huonetilat, joissa tilan käyttötarkoituksen vuoksi lattia- ja seinäpinta 

joutuvat vedelle alttiiksi. Märkätilojen rakenteet ja vedenpoisto on suunniteltava ja toteu-

tettava siten, että vesi pääse siirtymään esteettömästi ja hallitusti viemäreihin. Nykyra-

kennusmääräysten mukaan seinä- ja lattiapinnat tulee vedeneristää, ja eristekalvon tu-

lee olla tiivis kaikista kohdista. 

Tässä opinnäytetyössä käsitellään YIT Suomi Oy:n toteuttaman betonirunkoisen asunto-

osakeyhtiö Turun Alfan asuinhuoneistojen märkätilojen suunnittelun toteutusta ja lopulli-

sen tuotteen laadunvarmistamista. Asuinkerrostalon huoneistot ovat kuudessa kerrok-

sessa ja huoneistoja on yhteensä 59. Kohde sijaitsee Raunistulan Barkerin alueella. 

Aiheen valinta perustui työskentelyyn työnjohdollisissa tehtävissä märkätilojen eri työvai-

heiden aikana. Märkätilojen suunnitteluvaiheesta, toteutuksesta ja laadun tarkastuksesta 

sai helposti ja kattavasti materiaalia opinnäytetyön laadintaa varten. 

Työn tavoitteena on kuvata märkätilojen toteutuksen laatua ja ohjausta työnjohtajan nä-

kökulmasta. Opinnäytetyön työvaiheet on rajattu rakenteiden oikaisuun, vedeneristyk-

seen ja laatoitukseen. Työ on laadittu Turun ammattikorkeakoulun rakennusmestarikou-

lutuksessa koulun oman ohjeistetun mallin mukaisesti sisällyttäen työhön seitsemän 

märkätiloihin liittyvää aihealuetta. Teksti etenee teoriaosasta hankkeen käytäntöosioon 

ja päättyy oman osaamisen arviointiin, kehittämiseen ja yhteenvetoon. Lähdeaineisto 

koostuu rakentamiseen ja märkätiloihin liittyvästä kirjallisuudesta, rakennustiedon julkai-

suista sekä hankekohtaisista suunnitelmista ja aikatauluista. 
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2 UUDISTUOTANNON LAATU JA VALVONTA 

Tässä luvussa käsitellään opinnäytetyön teoria, joka on jaettu seitsemään märkätiloihin 

ja toteutukseen liittyvään alalukuun. Luvussa on tarkoitus esittää märkätilatöiden vaiheet 

tehtäväsuunnittelusta itselleluovutukseen sekä tarkastellaan töiden toteutukseen ja ra-

kentamiseen liittyviä aihealueita esimerkiksi työturvallisuutta ja rakennustyömaan olo-

suhteiden hallintaa.  

2.1 Tehtäväsuunnittelu 

Tehtäväsuunnittelu on työn valvonnan ja johtamisen apuväline. Sen avulla työnjohto ky-

kenee ohjaamaan tuotantoa selkeästi kohti työtehtäville suunniteltuja tavoitteita. Suurin 

apu rakennustyömaan johtamiseen saadaan, kun tehtäväsuunnitelmia tehdään edesaut-

tamaan tuotannon päivittäistä toimintaa ja töiden edetessä niitä pidetään yllä. (Ratu S-

1228, 2010, 5.) 

Tehtäväsuunnitelmalla pyritään saamaan yksittäinen työvaihe vietyä läpi taloudellisesti, 

ajallisesti ja laatuvaatimusten mukaisesti kaikissa työmaan eri vaiheissa. Tehtäväsuun-

nitelma tarkentaa tuotantosuunnitelman helpommin tulkittavaan tarkkuustasoon työnjoh-

tamista varten. (Ratu KI-6028, 2016, 36.) 

Tehtäväsuunnitelman tiedot kerätään yleisistä ja hankekohtaisista asiakirjoista, kuten 

yleisaikataulusta ja rakennusmääräyksistä, joissa taloudelliset ja ajalliset tavoitteet, laa-

tuvaatimukset ja työn toteuttaminen on kuvattuna. Muun muassa yleisaikataulu, piirus-

tukset, työselostus, rakennusselostus, laatusuunnitelmat urakkasopimusasiakirjat, Ra-

tun menekki-, menetelmäkortit ja rakentamisen yleiset laatuvaatimukset ovat näitä asia-

kirjoja (liite 1). (Ratu KI-6028, 2016, 37.) 

Kohteen koko ja työtehtävän sisältö määrittää tehtäväsuunnitelman laajuuden. Suunnit-

teluun sisältyy  

• työvaiheen aikataulu, kustannus ja laatumääräysten tarkastaminen 

• mahdollisiin ongelmiin varautuminen 

• riittävät resurssit 

• edellisten ja meneillään olevien työvaiheiden varmistaminen ennen uuden tehtä-

vän aloitusta ja  
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• työnjohdon materiaalit ja laitteisto työn valvontaan ja laadunseurantaan. (Ratu 

1207-S 2004, 1.) 

 

Suurin hyöty tehtäväsuunnitelmasta saadaan tekemällä se ennen aliurakkaneuvotteluja, 

hankintojen aloittamista tai työkauppojen solmimista. Suunnitelma tehdään kuitenkin en-

nen työn aloittamista. (Ratu S-1228, 2010, 1.) 

 

Tehtäväsuunnitelmien laadinnan tarve riippuu kohteesta. Työnjohto päättää hankkeen 

edetessä, mitkä tehtävät vaativat tehtäväsuunnitelman, miten täsmällisesti tehtävä käsi-

tellään suunnitelmassa ja mihin asioihin erityisesti tulee kiinnittää huomiota. Tehtä-

väsuunnitelman tekee vastaava työnjohtaja tai työtä johtamaan sovittu henkilö. Aliura-

koitsijoiden työnjohtajat voivat tehdä omat tehtäväsuunnitelmat tuotantosuunnitelmien 

tavoitteiden mukaan. Tavallisesti suunnitelmat laaditaan rakennushankkeen eri raken-

nusvaiheiden keskeisimmistä töistä. Tehtäväsuunnitelma voidaan laatia yhdestä tai use-

ammasta yleisaikataulun tehtävänimikkeestä. Tehtäville on ominaista niiden ajallinen yh-

tenäisyys ja yhdellä työkunnalla tehty kokonaisuus. Aliurakkana toteutettuna sitä pysty-

tään ohjaamaan ajallisesti ja taloudellisesti. Suunniteltavan tehtävän valintaan vaikutta-

via perusteita ovat  

• ajallinen kriittisyys, eli valittu tehtävä määrittää tahdin muille työmaan tehtäville ja 

on pitkäkestoinen, jonka aikataulussa pysyminen määrittää tahdin koko yleisai-

kataulussa pysymiselle 

• taloudellinen merkittävyys, tehtävän korkeat kustannukset 

• laatuvaatimusten korkea taso, suunnittelemalla päästään vaadittuun tasoon 

• ennestään tuntematon työtehtävä, työntekijöiden ja työnjohdon kokemattomuus 

kyseisestä tehtävästä, jolloin tehtäväsuunnitelmalla perehdytään työn läpivientiin 

ja 

• aiemmat kokemukset, tehtävän suuri virhealttius. (Ratu S-1228, 2010, 6.) 

Tehtävän työnaikaisen seurannan ja ohjauksen suunnittelu sisältyy myös tehtäväsuun-

nitelmaan. Työmaalla tarkastusten, palavereiden ja tehtävän ohjauksen avulla töitä oh-

jataan poikkeamia havaittaessa. (Ratu KI-6028, 2016, 39.) 
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2.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 

Rakennushankkeelle suunnitellut aikataulut luovat pohjan ja kehykset työn onnistuneelle 

toteutukselle. Aikataulujen laadinnan tarkoituksena on selkeyttää toteutusvaiheen eri 

vaiheita. Niistä seurataan, mitä tullaan tekemään, koska mikäkin työ on tarkoitus aloittaa 

ja mikä on töiden toteutusjärjestys. Aikataulun laadinnassa määritetään koko hankkeen 

ja siihen sisältyvien töiden ajoitus ja kesto. Laadinnassa on tärkeää asettaa tehtävät oi-

keaan järjestykseen kokonaisuuden hallinnan kannalta. Aikataulut toimivat keskeisenä 

tiedottamisen apuvälineenä hankkeen eri osapuolten välillä. (RT 10-11225, 2016, 1.) 

Kun hankkeen ja sen eri työvaiheiden kestot ovat suunniteltu toteutuskelpoisesti 

• työmaa ja työt etenevät suunnitelmien mukaan ja kohde valmistuu ajallaan 

• kasvaa aliurakoitsijoiden kiinnostus hanketta kohtaan  

• hanke pystytään toteuttamaan hyvässä yhteistyössä pääurakoitsijan ja eri osa-

puolten välillä. (RT 10-11225, 2016, 1.) 

 

Toteutuskelpoinen aikataulu on merkittävä osa hankkeen laatua. Projektiorganisaation 

perustamiseen, suunnitteluun, rakentamisen valmisteluun, työmaan perustamiseen ja 

tehtävien suoritukseen ja rakenteiden kuivumiseen on varattava asianmukainen aika. 

Urakoitsijoiden hankintavaiheessa liian kireäksi luotu aikataulu aiheuttaa usein ongelmia 

tarjoushalukkuuden ja niiden hintojen korkeuden kannalta. (RT 10-11225, 2016, 1.) 

Laadukkaasti suunnitellussa aikataulussa 

• hankkeen osapuolten tehtävät on jaksotettu yhteensopiviksi ja niille varattu aika 

on riittävä 

• on huomioitu ajoitus, suhdannetilanne ja markkinakapasiteetti 

• olosuhteiden hallinta on huomioitu. (RT 10-11225, 2016, 1.) 

Rakentamiselle on tyypillistä, että tuotanto ei aina etene suunnitellun aikataulun mukaan. 

Häiriöt pyritään minimoimaan työn ohjauksella, jossa seurataan hankkeen todellista ti-

lannetta ja ennakoimaan potentiaalisiin poikkeamiin. Pyrkimyksenä on ohjata eri työvai-

heiden yksittäisiä tehtäviä sekä kokonaisuutta. Havaituille poikkeamille suunnitellaan 

työn suorittamiseen vaadittavat korjaustoimet ja edellytykset toteutukseen. Tulokselli-

sesti tuottava aikataulu valvonta vaati useita eri menetelmiä. Tuotannon ohjauksen on-

nistuminen vaatii jatkuvan tiedon työmaan tilanteesta ja se vaatii konkreettista läsnäoloa 
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työmaalla. Laadukkaassa johtamisessa ohjauksen työmaalla tulee olla näkyvää ja val-

vontavälineet visuaalisesti toimivia. (Ratu KI-6031, 2017, 95.) 

Työn etenemistä eri osakohteissa nähdään paikka-aikakaaviosta, joka on muokattu 

jana-aikataulusta suunnitteluvaiheessa. Tuotannon valvonnassa paikka-aikakaavioon 

päivitetään ajantasaiset toteutumatiedot työsuoritusten aikana. Yleisellä tasolla aikatau-

lutilanne tarkastetaan vähintään kerran viikossa. Työkohteiden aikataulun mukainen val-

mistuminen, eteneminen oikeassa järjestyksessä, ajalliset ja määrälliset erot suhteessa 

suunnitteluun ja missä eri työkohteissa hanke etenee, havaitaan nopeasti paikka-aika-

kaaviosta. Hankkeen tulevaa tilannetta voidaan arvioida paikka-aikakaaviosta oletusar-

volla, että tuotantoa jatketaan jo toteutuneella työsaavutuksella. Näin havaitaan ja kye-

tään osoittamaan, mihin tuotanto päätyy tekemättä ohjaustoimenpiteitä. (Ratu KI-6031, 

2017, 95.) 

Poikkeama ei aina automaattisesti siirrä tehtävän aloitusta tai johda tehtävän keskeytyk-

seen. Olosuhteilla on kuitenkin tavallisesti tuottavuutta vähentävä ja tehtävän kestoa li-

säävä vaikutus. Huonoissa olosuhteissa väkisin suoritettu työ vajailla edellytyksillä ete-

nee harvoin suunnitelmien mukaan. Suunnitellusta työsaavutuksesta jäädään jälkeen ja 

tuottavuus laskee hukan määrän kasvaessa. (Ratu KI-6031, 2017, 95.) 

2.3 Työmaa-aluesuunnittelu 

Rakennushankkeen toteutuksen tuotannonsuunnittelun tehtäviin kuuluu työmaa-alue-

suunnittelu. Aluesuunnittelun tarkoituksena on, että rakentaminen tapahtuu sujuvasti kai-

kissa eri vaiheissa niin työmaan eri toimintojen kuin niiden vaatimien järjestelyiden 

osalta. Aluesuunnitelma rakentuu yleis- ja rakentamisvaiheen suunnittelusta, aluesuun-

nitelman laadinnasta ja ylläpitämisestä ja käytön ohjauksesta suunnitelmien mukaan. 

Olennaista työmaa-alueen suunnittelussa on tehdä suunnitelma keskeisistä rakennus-

työvaiheista, joiden välillä tapahtuvat muutokset vaikuttavat työmaan toimintaa. Jaksojen 

välillä tapahtuvat muutokset esiintyvät esimerkiksi henkilöstötilojen sijoituksessa, raken-

nusmateriaalien varastoinnissa ja työmaan kalustossa. Siksi työmaan aluesuunnitelmaa 

on muutettava ja täydennettävä rakennusvaiheittain hankkeen edistyessä. (Ratu TT 05-

00675, 2007, 1) 

Yleisaluesuunnitelman ja sitä täydennettyjen muiden aluesuunnitelmien avulla luodaan 

sisätyövaiheen aluesuunnitelma. Sisätyövaiheen aluesuunnitelma pidetään ajan tasalla 
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ja siihen tehdään tarvittavia täydennyksiä, jotta työmaan tilanne ja aluesuunnitelma vas-

taa toisiaan koko sisätyövaiheen ajan. (Ratu TT 05-00675, 2007, 3) 

Sisävalmistusvaiheen työmaa alueen yleisen järjestyksen ylläpitoa ja sijoitus, kuljetus- 

ja käyttöratkaisujen turvallista toteutusta pyritään edistämään työmaa-alueen käytön 

suunnittelulla.  Työturvallisuuden ja työmaan yleisenturvallisuuden kannalta näillä kaikilla 

tekijöillä on suuri merkitys tapaturmien ja vahinkojen estämisessä. Sisävalmistusvaiheen 

alueen käytön suunnittelussa erityistä huomiota on kiinnitettävä, mihin työmaalla sijoite-

taan 

• toimisto-, henkilöstö- ja varastotilat 

• nosturit, koneet ja laitteet 

• rakennustarvikkeiden ja -aineiden sekä elementtien lastaus-, purkaus- ja varas-

tointipaikat 

• työmaaliikenne sekä sen ja yleisen liikenteen liittymiskohdat 

• kulku-, nousu- ja kuljetustiet 

• jätteiden kerääminen, säilyttäminen, poistaminen ja hävittäminen 

• palontorjuntaan liittyvät laitteet ja välineet 

• varastointialueet 

• kulunseuranta ja kulunvalvonta. (Ratu KI-6034, 2019, 115 –117) 

Työmaan aluesuunnitelma toimii informaation välityksen välineenä työmaan sisäisistä ja 

ulkoisista logistiikkajärjestelyistä sekä ohjeena työ- ja turvallisuusjärjestelyistä hankkeen 

osallisille. Työmaa-alueella tapahtuvat muutokset ja uudet järjestelyt päivitetään suunni-

telmaan ja hankkeen edetessä se pidetään ajan tasalla. Suunnitelma pidetään näkyvällä 

paikalla työmaalla esim. työmaan sisäänajon yhteyteen ja tarvittaessa sosiaalitiloihin. 

(Ratu TT 05-00675 2007, 2) 

2.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 

Rakennustyömaan tuotannon aikainen turvallisuuden hallinta ja suunnittelu kuuluu pää-

urakoitsijan vastuulle ja on koko rakentamisen ajan jatkuva, vaiheittain tarkentuva pro-

sessi. Pääurakoitsija on vastuussa myös hankkeen yleisestä turvallisuusjohtamisesta ja 

turvallisesta toteutuksesta. Vaikka hankkeen työturvallisuuden päävastuu kuuluu pääto-

teuttajalle, on turvallisuudesta huolehdittava yhteistyössä työmaalla työskentelevien ura-

koitsijoiden kanssa. Päätoteuttaja suunnittelee ja pitää huolta työmaalla työskentelevien 
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urakoitsijoiden töiden yhteensovituksesta, liikenteen ja liikkumisen järjestelyistä, työ-

maan hyvästä järjestyksestä ja siisteydestä, työolosuhteiden ja ympäristön yleisestä tur-

vallisuudesta ja terveellisyydestä sekä koko työmaan yleisestä turvallisuudesta. (Junno-

nen 2010, 134.)  

Pääurakoitsija vastaa, että kaikki hankkeessa läsnä olevat aliurakoitsijat ovat perehty-

neet työmaan turvallisuus asioihin, laatineet omiin vastuualueisiin kuuluvat tuotannon 

suunnitelmat ja osallistuneet omalta osaltaan hankkeen turvallisuussuunnitteluun. Työt 

ja työvaiheet on organisoitava työntekijöiden ja työn vaikutuspiirissä olevien turvallisuu-

den takaamiseksi. Vaara- ja haittatekijät poistetaan tarkoitukseen sopivalla tavalla. Mikäli 

vaaran poistamisen kokonaan ei ole mahdollista, arvioidaan riskien merkitys työmaalle 

ja sen vaikutuspiirissa työskenteleville. (Junnonen 2010, 134.) 

Turvallisuussuunnittelun kulmakivenä on kohdekohtainen turvallisuusriskien arviointi.  

Suunnitelmien laadinnan yhteydessä tunnistetut turvallisuusvaarat ja niiden ennaltaeh-

käisy huomioidaan suunnittelussa. Lähtökohtana on, että riskien arviointi tehdään kirjal-

lisesti ja vaarojen tunnistaminen ja arviointi on järjestelmällistä. (Junnonen 2010, 134.) 

Yksittäisen työntekijän toimintaan työmaalla pyritään vaikuttamaan perehdytyksen ja 

aloituspalaverien avulla. Tällä tehostetaan hankkeen turvallisuussuunnittelun ja riskien 

arvioinnin pitävyyttä. Pääurakoitsija huolehtii, että jokainen työmaalla työskentelevä 

työntekijä ja urakoitsija on perehdytetty turvallisuussääntöihin ja ohjeisiin. Lisäksi jokai-

sella työmaalla työskentelevällä tulee olla voimassa oleva työturvallisuus kortti ja henki-

lön yksilöivä kuvallinen tunniste esimerkiksi valttikortti. (Junnonen 2010, 138–139.) 

2.4.1 Turvallisuusseuranta 

TR-mittaus on rakennusliikkeiden yleinen työmaan työturvallisuuden tasoa mittaava ha-

vainnointi- ja seuranta menetelmä. Viikoittainen mittaus toimii apuvälineenä hyvän tur-

vallisuustason saavuttamiseen työturvallisuuden ja työmaan järjestyksen ylläpitoon. Sen 

avulla saadaan selville ”TR-taso”, joka kuvaa työmaan turvallisuutta prosenttilukuna. Mit-

tauspöytäkirjan avulla on helppo osoittaa työmaalla kunnossa- ja korjauksen tarpeessa 

olevat asiat. (RatuTT 05-00845, 2010, 1.) 

Mittauksen suorittaa työnjohto, työsuojeluvaltuutettu tai työmaalta valtuutettu työntekijä. 

TR-mittaus toteutetaan kiertämällä työmaa-alue ja lomakkeeseen merkitään oikein, jos 

työsuojelutarkastuksessa hyväksytty turvallisuustaso täyttyy, muuten havainto kirjataan 
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vääräksi. Merkkaus tapahtuu tukkimiehen kirjanpidolla. Totuuden mukaisen ja tarkan 

mittaustuloksen saavuttamiseksi havaintoja kirjataan yli 100 yhdellä mittauskierroksella. 

Lomake on jaoteltu työmaan turvallisuuteen vaikuttaviin aihealueisiin, joita ovat 

• työskentelyvälineet 

• kulkusillat ja tikkaat 

• koneet ja välineet 

• putoamissuojaus 

• sähkö ja valaistus 

• järjestys ja jätehuolto 

• pölyisyys (RatuTT 05-00845, 2010, 1–2.) 

 

Kierroksen jälkeen havainnoista tehdään yhteenlasku, joista saadaan selville työmaan 

sen hetkinen turvallisuustaso prosenttiarvona. Työmaan turvallisuustasoa ja kehitystä 

seurataan yhdistämällä eri viikoilta saadut mittaustulokset, jolloin pystytään valvomaan 

asetettujen tavoitteiden täyttymistä.  Viikoittaiset mittaustulokset viedään myös työmaalla 

työskentelevien nähtävillä joko työmaan ilmoitustaululle tai sosiaalitiloihin, josta jokainen 

voi seurata turvallisuustason kehitystä. Nähtävillä olevien tuloksien ideana ohjata työn-

tekijöitä pois turvallisuutta vaarantavista vääristä työskentelytavoista ja vähentää työn-

johdon huomauttamisen tarvetta väärien toimintatapojen ja välineiden käytön osalta. 

(RatuTT 05-00845, 2010, 1.) 

2.4.2 Rakennuspöly laatoitettavien pintojen oikaisutyössä 

Uudisrakentamisessa työntekijät altistuvat käytettävien rakennusmateriaalien pölylle eri 

työvaiheiden aikana. Yleisimmät näistä ovat puu-, kivi, mineraalikuitu ja orgaanisten ma-

teriaalien pöly. Keskeisintä pölyntorjunnassa on poistaa itse pölyn aiheuttaja. Rakennus-

töissä pölyn aiheuttajan poistaminen on harvoin mahdollista, joten vaihtoehtona on pyr-

kiä estämään pölyn leviäminen erilaisin toimenpitein ja käyttää henkilökohtaisia suoja-

varusteita. (Ratu-1225-S 2009, 6.) 

Pölyä tuottavassa työvaiheessa määritetään työstä aiheutuvat riskit ja suunnitellaan eri 

mahdollisuuksia vaaran poistamiseksi tai vähentämiseksi. Toimenpiteisiin pölyriskien mi-

nimoinnin varmistamiseksi on ryhdyttävä välittömästi, mikäli vaara on merkittävä. Tor-

junnan suunnittelussa valitaan toimivin ratkaisu suojelemaan työntekijöitä ja ympäristöä. 
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Työvaiheen suunnittelun yhteydessä pystytään myös vaikuttamaan syntyvän pölyn mää-

rään työmenetelmien valinnalla. (Ratu-1225-S 2009, 2.) 

Märkätilan seinäpintojen oikaisutyössä tasoitteen valmistuksessa ja pintojen hionnassa 

pölypitoisuus on korkea. Torjuntatoimenpiteinä on laitekohtainen kohdepoisto, työsken-

telytilojen rauhoittaminen muilta töiltä, laastin sekoituspisteen osastointi ja henkilökoh-

taiset suojavarusteet. Tarvittaessa tila voidaan alipaineistaa. (Ratu-1225-S 2009, 8.) 

2.5 Rakennustyömaan olosuhteiden hallinta 

Olosuhteiden vaikutus betonirakenteiden kuivumisnopeuteen on merkittävä. Rakenteen 

pinnalla olevan kosteuden haihtumiseen ja rakenteen sisällä olevan kosteuden pintaan 

siirtymiseen vaikuttavat ympäristössä esiintyvä suhteellinen kosteuspitoisuus, lämpötila 

ja ilmavirrat. Kosteuden siirtymiseen haihtumiskykyiseen rakenteen pintaan vaikuttaa 

myös rakenneratkaisu. Paksussa betonirakenteessa kosteuden siirtymämatka on pi-

dempi, joten se vaikuttaa kuivumisaikaan. Kuivumisen nopeutta hidastaa myös, jos kos-

teuden haihtuminen on rakenteellisesti mahdollista ainoastaan yhteen suuntaan. (Meri-

kallio 2002, 35.) 

Rakennuksen pinnoitettaviin ja päällystettäviin betonirakenteisiin tehdään lähinnä kos-

teusmittauksia työmaalla. Ennen pinnoitus- ja päällystys töiden aloittamista on beto-

nialustan alitettava eri valmistajien ilmoittamat suhteellisten kosteuksien raja-arvot. 

Koska rakenteen kuivumisnopeuteen vaikuttaa monta eri tekijää, riittävän kuivumisen 

varmistamiseen ei päästä kuin kosteusmittauksilla. Koska rakenteiden kuivumisnopeus 

tahdistaa rakennuksen sisävalmistusvaihetta ja vaikuttaa rakentamisaikatauluun, on mit-

tausten suorittaminen aloitettava hyvissä ajoin ennen rakennuksen pinnoitus- ja päällys-

tystöitä. (Merikallio 2002, 5.) 

2.5.1 Menetelmät rakennekosteuden vähentämiseen 

Rakennusmateriaalin valmistukseen käytetty vesi, vedenkäyttö rakentamisen aikana ja 

sadevesi, ovat rakenteissa olevan kosteuden lähteitä. Mahdollisuus kosteusvaurioiden 

syntymiseen rakenteessa ja veden riittävän nopea poistumisnopeus määrittävät raken-

teiden kuivatustarpeen. Aikataulujen suunnittelussa on muistettava järjestää riittävästi 

aikaa rakenteiden kuivumiselle. Rakenteissa esiintyvä kosteus puutteellisen tuuletuksen 
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kanssa ja liian nopea pinnoittaminen lisää rakenteiden vaurioriskejä. (Ratu S-1234, 

2017, 12.) 

Ympäröivän ilman lämmittäminen ja tuulettaminen, kosteuden kerääjillä tehostettu kos-

teuden poisto ja betonin lämmittäminen ovat rakennustyömaalla käytetyimmät menetel-

mät betonirakenteiden suhteellisen kosteuspitoisuuden alentamiseen. Betonin sisällä 

oleva lämmönlähde, esimerkiksi lattialämmityksen käyttö, on huoneilman lämmittämistä 

huomattavasti tehokkaampi kuivatustapa. Jotta laatasta haihtuva kosteus pääsisi haih-

tumaan huoneilmaan, on huolehdittava tilaa ympäröivän ilman tarpeeksi alhaisesta kos-

teuspitoisuudesta. Varhaisessa vaiheessa suoritettu betonipinnan sementtiliimakerrok-

sen poishionta edesauttaa rakenteen kuivumista. (Lumme & Merikallio 1997, 21) 

2.5.2 Kosteusmittaukset 

Betonirakenteen kosteusjakaumaa ja kosteusteknistä käyttäytymistä seurataan suhteel-

lisen kosteuden (RH-%) mittauksien avulla. Tietojen perusteella arvioidaan kosteuden 

siirtymisen suuntaa rakenteessa ja rakenteessa olevan kosteuden määrän muuhun ym-

päristöön nähden. Lisäksi saadaan tieto pinnoittamisen ja päällystämisen turvallisesta 

aloittamisesta ilman kosteusvaurioiden riskiä. Mittaukset toteutetaan betonirakenteisiin 

porattujen reikien avulla tai rakenteesta irrotetuista näytepaloista. Mittauspisteiden luku-

määrää kuitenkin rajoittaa mittausten tekoon vaadittu aika ja rakenteen rikkoutuminen. 

(Merikallio 2002, 11.) 

Tavallisesti rakenteen suhteellista kosteutta tutkitaan porareikämittauksella (liite 2). Rei-

kien poraussyvyyden määrittää rakenteen mahdolliset kuivumissuunnat, eli pystyykö ra-

kenne kuivumaan molempiin vai pelkästään yhteen suuntaan. Rei´istä poistetaan po-

rauspöly ja se tiivistetään päältä sekä sivulta ja olosuhteiden annetaan tasaantua 3–5 

vuorokautta betonilaadusta riippuen. (Lumme & Merikallio 1997, 23) 

Mittausten aikana betonirakenteen lämpötilan tulisi olla +20 °C, joka vastaa rakennuksen 

käyttölämpötilaa. Rakenteen lämpötilan poiketessa ±5 °C astetta, aiheuttaa se mahdol-

lisesti suhteellisen kosteuden arvoon ±0–5 %-yksikön virheen. Alle 20 °C lämpötila muut-

taa kosteusarvot todellisuutta alhaisemmaksi ja yli 20 °C lämpötila muuttuu kosteusarvot 

todellisuutta korkeammaksi. Tästä johtuen betonirakenteen lämpötilan tulisi olla 

+15…+25 °C kosteusmittausten aikana. (Merikallio 2002, 16.) 
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2.6 Laadunvarmistus 

Työmaan laadunvarmistustoimilla todetaan ja varmistetaan tuotannon sopimusten mu-

kainen laatu. Rakentamisen laadunvarmistuksessa on kyse koko rakennusprojektista 

aina hankkeen valmisteluista rakennuksen käyttöön oton aikaiseen aikaa. (Ratu KI-

6029, 2017, 30–31.) 

Työtä edeltävällä laadunvarmistuksella tarkoitetaan työmaan tehtäviä ennen töiden aloit-

tamista. Näihin tehtäviin kuuluvat kohteen vastaanotto ja edellisten työvaiheiden tarkas-

tukset, työturvallisuuden varmistaminen, työn suorittamiseen tarvittavat järjestelyt ja nii-

den toteutus ja suunnittelu sekä tarvittavat hankinnat ja logistiikka. (Ratu KI-6029, 2017, 

30–31.) 

Työnaikaisella laadunvarmistuksella tarkoitetaan laadunvarmistustoimenpiteitä, joita 

tehdään työn aikana. Toimenpiteillä ohjataan työtä ja itse työntekijää vaadittuun laatuta-

soon työn edetessä. Laadunvarmistus suunnataan ympäröiviin olosuhteisiin, itse työhön, 

turvallisuuteen ja käytettyihin rakennusmateriaaleihin. (Ratu KI-6029, 2017, 30–31.) 

Työn jälkeisellä laadunvarmistuksella tarkoitetaan toimia, millä todetaan valmistuneen 

tuotteen riittävä laatu. Näihin toimiin sisältyy työn ohjeiden mukaiset laadunvarmistus 

kokeet, tarkastukset ja luovutukset sekä tarvittavat jälkisuojaukset. Laadunvarmistus 

suunnataan työssä käytettyihin menetelmiin, materiaaleihin, pintojen laatuun ja mitta-

tarkkuuteen sekä tilan oikeaan toimivuuteen. (Ratu KI-6029, 2017, 30–31.) 

2.6.1 Tuotannon laadunvarmistus 

Aloituspalaveri ja työkohteenvastaanotto pidetään tavallisesti viikkoa ennen ja viimeis-

tään ennen urakan aloittamista. Aloituskokouksessa ja työkohteen vastaanotossa käy-

dään läpi kohde, työturvallisuus, laatuvaatimukset, aikataulu, mallityö ja työvaiheen aloi-

tusedellytykset, jotta työt voidaan käynnistää suunnitelmien mukaan. Kokouksessa mu-

kana ovat työnjohto ja työryhmä. (Ratu 1200-S 2002, 19.) 

Työryhmä suorittaa työmaaperehdytykset ennen töiden aloitusta ja heiltä tarkastetaan 

työn suorittamiseen oikeuttavat dokumentit, kuten vedeneristyssertifikaatti. (Ratu 1200-

S 2002, 19.) 
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Mallityö tehdään ja katselmoidaan aloituskokouksessa sovitusta märkätilasta. Tarkastus 

tehdään jokaisessa märkätilan työn vaiheessa, ensin etuoikaisun ja kaatokorjauksien, 

vedeneristyksen ja lopuksi laatoituksen osalta. Työ toteutetaan samalla ryhmällä, mene-

telmillä ja tuotteilla ja välineillä, joilla on tarkoitus suorittaa varsinainen työ. Katselmoin-

nissa mukana ovat työntekijät ja pääurakoitsijan työnjohto, tarvittaessa arkkitehti ja val-

voja. Tarkastuspöytäkirjaan dokumentoidaan havaittuja puutteita ja virheitä, tarkastuk-

sessa mukana olleet henkilöt ja työn hyväksyminen eli vastaanotto. Jos työssä havaitaan 

puutteita tai virheitä, ne korjataan ja työ katselmoidaan uudestaan. Työn vastatessa so-

vittuja laatuvaatimuksia se toimii vertailukohtana hankkeen lopuille osakohteille. (Ratu 

1200-S 2002, 19.) 

Urakoitsijoiden omia tarkastuksia varten voidaan luovuttaa lista, josta käy ilmi kohteessa 

tarkistettavat asiat esimerkiksi mittatarkkuudet. Urakan edetessä työntekijät voivat tehdä 

omaa työnaikaista laadunvalvontaa, etenkin peittoon jäävien rakenteiden osalta. (Ratu 

1200-S 2002, 19.) 

Luovutustarkastukset tehdään ennalta sovitussa tai märkätilojen valmistumis- järjestyk-

sessä. Tarkastuksen tekee pääurakoitsija ja tarvittaessa urakoitsija. Tarkastuksessa kat-

selmoidaan, vastaako valmis työ malliasennusta ja täyttyykö tilaajan ja määräysten mu-

kaiset laatuvaatimukset. Puutteista ja korjauksista laaditaan puutelistat, jotka urakoitsija 

käy läpi sovittujen aikataulujen mukaan. (Ratu 1200-S 2002, 19.) 

2.6.2 Märkätilojen työvaihekohtainen laadunvarmistus ja vaatimukset 

Märkätilan seinäpintojen oikaisu ja kaadot 

Laadun varmistamiseksi ennen aloitusta pääurakoitsija 

• suunnittelee materiaalitoimitukset työmaalle turhan varastoinnin estämiseksi 

• määrittää materiaalin varastoinnille tilan, joka täyttää olosuhde vaatimukset kos-

teuden osalta 

• varmistaa työlle vaatimusten mukaiset olosuhteet 

• on huolehtinut betonirakenteiden liimapinnan poishionnasta 

• tarkastaa betonipintojen oikaisutarpeen 

• rauhoittaa kerroksen tai tilan muilta töiltä 

• määrittää laastin sekoittamiselle asiamukaisen paikan 
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• tarkastaa kohteen siisteyden ja pölyttömyyden sekä 

• järjestää työmaalle tarvittavat astiat jätelajittelua varten. (Ratu KI-6029, 2017, 

276–277) 

 

Pohjien oikaisun ja kaatokorjausten aikana ja sen jälkeen pääurakoitsija 

• valvoo suunnitelmissa sovitun sekoituspisteen ja henkilökohtaisten suojavarus-

teiden käyttöä 

• seuraa, että työn toteutuksen aikana noudatetaan materiaalivalmistajan ohjeita 

oikaisulaastin kerrospaksuuksista, kuivumisajoista ja sekoitussuhteista  

• tarkastaa läpivientien ja lattiakaivojen oikeat paikat 

• tarkastaa seinien suoruuden ja lattioiden kaadot 

• dokumentoi virheet ja puutteet korjaustöitä varten. (Ratu KI-6029, 2017, 276–

277) 

 

Sementtiliiman poishionnan jälkeen oikaistava betonialusta tasoitetaan märkätiloihin tar-

koitetulla ja vedeneristemateriaalin sekä alustan kanssa yhteensopivalla tasoitteella. Be-

tonialusta on luja, kiinteä ja oikaistu niin, että eristyksen riittävä kiinnittyminen ja tartunta 

on mahdollista saavuttaa. Pohjista on poistettu nystyrät ja epätasaiset kohdat, jotka mah-

dollistavat vedeneristekalvon vaurioitumisen. (SisäRYL 2013, 145.) 

 

Tarkastetaan seinäpintojen pystysuoruus ja nurkkien suorakulma. Seinän ja lattian ta-

saisuusvaatimus 2 m:n matkalla on ±4 mm tavanomaisessa kohteessa ja ±3 mm vaati-

vassa kohteessa. Lattiakaatojen tulee olla määräysten mukaiset, suihkun lattiakaivon 

ympärillä 1:50 ja märkätilan muilla alueilla vähintään 1:100. Alustan tulee olla niin tasai-

nen, että kallistukset johtavat veden lattiakaivoihin ja vesi ei lammikoidu laatoituksen 

päällä. Tarkastetaan läpivientien ja lattiakaivojen sijainnit ja asento. Lattiaviemärin jokai-

nen reuna on oltava vähintään 500 mm:n etäisyydellä lopullisesta seinäpinnasta. Ennen 

vedeneristystyön aloitusta betonipöly ja muut epäpuhtaudet poistetaan märkätilasta. (Si-

säRYL 2013, 145.) 

Vedeneristys 

Laadun varmistamiseksi ennen vedeneristystöiden aloitusta pääurakoitsija 
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• varmistaa työmaan olosuhteiden eli kosteuspitoisuuden ja lämpötilan materiaali-

valmistajan ohjeiden ja rakennusmääräysten mukaiselle oikealle tasolle 

• määrittää materiaalien varastoinnille paikan, joka täyttää olosuhdevaatimukset 

• rajaa kulkua ja rauhoittaa tilan vedeneristystyön ajaksi 

• tarkastaa alustan kunnon, tasaisuuden, kaltevuuden, kiinteyden ja lujuuden sekä 

varmistetaan muiden märkätiloissa olevien varusteiden paikallaanolon ja kiinni-

tykset 

• tarkastaa edeltäneiden työsuoritusten virheettömyyden ja laadun niiden vaikutta-

essa vedeneristykseen ja 

• varmistaa työssä käytettävien eristystuotteiden kuulumisen samaan tuoteperhee-

seen. (SisäRYL 2013, 242.) 

Eristystyön aikana ja sen jälkeen pääurakoitsija 

• tekee jatkuvaa ilman ja alustan lämpötilan seurantaa 

• seuraa oikeaa työjärjestystä seinissä ja lattioissa 

• tekee valmiin vedeneristyksen tarkastuksen ennen laatoitustyön aloittamista.  

• todetaa valmiin eristyksen riittävän kuivakalvo paksuuden koepaloista mittaa-

malla ja 

• dokumentoi mittaustulokset ja koepalat. (SisäRYL 2013, 242.) 

 

Olosuhteiden tulee vastata materiaalivalmistajan ohjeita. Tilan tuuletus tulee olla riittävä 

ja tehostettu esimerkiksi puhaltimin. Lattialämmityksen tulee olla suljettuna vähintään 2 

vrk ennen töiden aloitusta. Ilman ja betonialustan lämpötila on asettunut välille 

+10…+30°C. Rakenteen suhteellinen kosteus on oltava alle 90 %. (SisäRYL 2013, 237–

242.) 

Valmista vedeneristystä tarkastaessa visuaalisesti huomio suunnataan läpivienteihin, 

kaivoihin, liitoksiin, saumoihin, liikuntasaumoihin, ylösnostoihin kuten kynnyksiin ja mui-

hin märkätilaeristeen vuotoherkkiin kohtiin. Eriste on tarttunut kiinni kauttaaltaan alus-

taansa. Kalvopinnassa ei ole huokosia, kuplia tai muita eristävyyttä heikentäviä virheitä. 

(SisäRYL 2013, 237–242.) 

Vedeneristeen kuivakalvopaksuus täyttää valmistajan ja rakennusmääräysten vaatimuk-

set tilan jokaisessa kohdassa. Mittaus suoritetaan luupin avulla, joka antaa työntömittaa 
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paremman mittatarkkuuden. Eristepaksuus vaatimus lattiassa on vähintään 0,5 mm. Sei-

nissä eristepaksuuden on oltava vähintään 0,4 mm. (SisäRYL 2013, 237–242.) 

Laatoitustyö  

Laadun varmistamiseksi ennen laatoitustyön aloitusta pääurakoitsija  

• varmistaa laatoitustyön vaatimusten ja materiaalivalmistajan ohjeiden mukaiset 

olosuhteet laatoitustyölle lämpötilan osalta 

• määrittää materiaalien varastoinnille asianmukaisen paikan 

• tarkistaa laatoitettavan alustan puhtauden ja vedeneristyksen eheyden 

• huolehtii työturvallisuuden mukaisesta siisteydestä ja rauhoittaa tilan muilta töiltä 

ja 

• varaa jätteiden lajittelulle tarvittavat astiat. (Ratu KI-6029, 2017, 158–159) 

 

Laatoitustyön aikana ja sen jälkeen pääurakoitsija 

• valvoo suunnitelmissa sovitun sekoituspisteen ja henkilökohtaisten suojavarus-

teiden käyttöä 

• seuraa laatoituksen työjärjestystä seinien ja lattian osalta 

• ohjeistaa urakoitsijaa muutostöissä 

• tarkastaa laatoituksen tartunnan laattoja irrottamalla 

• varmistaa laattojen kiinnityksen kevyesti koputtamalla  

• valvoo jätteiden lajittelu niihin varattuihin pisteisiin 

• tarkastaa valmiin laatoituksen ja 

• dokumentoi virheet ja puutteet korjaustöitä varten. (Ratu KI-6029, 2017, 158–

159) 

 

Betonialustan pintalämpötila ei saa nousta yli normaalin huonelämpötilan. Kaakelilaatto-

jen laastin on peitettävä laatan tartuntapinnasta 3/4 ja klinkkerilaatoissa laastin on pei-

tettävä laatta kokonaan riittävän tartunnan takaamiseksi. Valmis laatoitus tulee täyttää 

pääurakoitsijan asiakirjoissa esittämät vaatimukset ja vastata mallilaatoitusta. Ulkonäöl-

tään laatoitettu tila on yhdenmukainen ja tasalaatuinen. Hammastukset ja tasaisuus-

poikkeamat laatuvaatimus taulukon mukaan. Laattojen mittapoikkeamien vaikutukset 

otetaan huomioon saumauksissa. Viereisten ja yhtenäisten pintojen saumat ovat 
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leveydeltään mahdollisimman tasalaatuisia. Saumojen pysty- ja vaakalinjat ovat suoria 

ja jatkuvia kaikilla seinä- ja lattiapinnoilla. (SisäRYL 2013, 149.) 

Laatoitetun tilan pinnoilla ei sallita poikkeamia, jotka ovat havaittavissa tilan normaalissa 

valaistuksessa. Arviointi tehdään 1,5 metrin matkalta kohtisuoraan. Sivuvalon käyttöä 

tarkastusten yhteydessä ei sallita. (SisäRYL 2013, 149.) 

2.7 Itselleluovutus 

Rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa 11.1 § edellytetään luovutusvaiheessa, että 

urakoitsija tarkastaa itse suoritusvelvollisuuteensa kuuluvan työn laadun sekä korjaa 

mahdolliset puutteet ja virheet ennen luovutusta tilaajalle. Yleisissä sopimusehdoissa 

71.3 § kerrotaan myös, että ennen vastaanottotarkastusta on itse varmistettava, että ra-

kennustyö on valmis ja täyttää sopimuksen mukaiset vaatimukset.  Sopimusehdot edel-

lyttää lisäksi 11.2 §, että urakoitsijan on ilmoitettava tilaajan edustajalle havaitsemistaan 

vakavista virheistä urakkasuorituksessaan ja toimenpisteistään niiden korjaamiseksi. 

(RT 16-10660, 1998.) 

Itselleluovutus vaihe kuuluu osana urakoitsijan laadunvarmistusprosessia. Sen tarkoi-

tuksena on varmistaa työn ja kohteen virheettömyys tilaajalle luovuttaessa. Itseluoluovu-

tus sisältyy kaikkiin urakkasopimuksiin. Aliurakoitsija tekee tekemistään töistä itselle-

luovutuksen ennen kohteen luovuttamista seuraavalle urakoitsijalle, tai työvaiheelle. Ra-

kennuttajan antamat vaatimukset määrittävät työsuoritusten tarkastuksia. Yleiset ja yri-

tyskohtaiset tarkastuslistat on luotu selkeyttämään työvaiheiden tarkastuksia. Tarkastuk-

set suoritetaan työkohteittain ja sen tekevät rakennuttajan työnjohto tai työntekijät. (Jun-

nonen 2010, 79.) 

Itselleluovutus kuuluu osana rakennuksen luovutusprosessia ja se käsittää sekä raken-

nusteknisiä, että taloteknisiä töitä, kuten laitteita ja järjestelmiä. Aikataulujen laadin-

nassa itselleluovutus otetaan huomioon ja siihen varataan riittävästi aikaa lohkoittain 

2–4 viikkoa. Itselleluovutusprosessi etenee vaiheittain. Rakennusteknisissä töissä se 

jakautuu 

 

• luovutuksen esitarkastukseen 

• puutteiden ja virheiden korjauksen suunnitteluun ja käynnistykseen 

• systemaattisiin virheisiin 
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• satunnaisiin virheisiin 

• korjausten tarkastukseen ja luovutusvalmiuden toteamiseen 

• loppusiivoukseen ja tilojen lukitukseen 

• tilaajalle luovutukseen. (Junnonen 2010, 79.) 

Esitarkastuksessa tarkastuksen tekijä käy läpi kohteen eri tilat ja dokumentoi havaitut 

puutteet, poikkeamat ja virheelliset työsuoritukset. Itselleluovutuksessa erotetut puut-

teet ja virheet voivat ilmetä systemaattisesti lähes kaikissa eri tiloissa. Ne voivat johtua 

mahdollisista työn aikana tapahtuneista vaurioitumisista, työn aikana tapahtuvista 

unohduksista tai työn aikaisista virheellisistä suorituksista. Järjestelmällisten virheiden 

tai puutteiden korjaus on aloitettava mahdollisimman nopeasti havainnon jälkeen, 

koska korjaustyö voi olla pitkäaikainen suhteutettuna siihen aikataulullisesti varattuun 

aikaan. Rakennuttaja selvittää ennen puutteiden ja virheiden korjaustyön aloitusta, ke-

nen vastuulle havaitut virheet kuuluvat. Vahingoittumisen osalta poikkeaman korjaustyö 

kuuluu sille osapuolelle, joka on suorittanut kyseisen työn. Korjaustyön tuottamat lisä-

kustannukset suorittaa vahingon aiheuttanut urakoitsija, joten osapuolet sopivat kor-

vauksen suuruuden seuraten lisä- ja muutostöissä määrättyjä periaatteita. (Junnonen 

2010, 80.) 
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3 HANKKEEN TOIMINTAMALLI 

Tässä kappaleessa kerrotaan, miten luvussa 2 esitetyt asiat toteutetaan asunto-osake-

yhtiö Turun Alfan työmaalla. Tämä luku noudattaa pääasiassa teoriaosan rakennetta.  

3.1 Tehtäväsuunnittelu 

Hankkeen laadunhallintasuunnitelmassa oli määritetty työvaiheet, joista rakentamisen 

aikana laaditaan tehtäväsuunnitelma. Vaikka märkätila on oma tehtäväkokonaisuus, se 

koostuu useista eri osatehtävistä. Märkätilojen etuoikaisu, lattiakaato, vedeneristys ja 

laatoitustöistä oli laadunhallintasuunnitelman mukaan toteutettava tehtäväsuunnitelma. 

Tehtäväsuunnitelmien laadinnassa tavoitteena oli, että tehtävät pystyttiin toteuttamaan 

tehokkaasti, häiriöittä ja aikataulun mukaisesti, sekä työ täytti sille asetetut tavoitteet ja 

vaatimukset. Tehtäväsuunnitelmat toimivat tukimateriaalina märkätilatöiden aloituspala-

vereissa ja olivat osana kokonaisuuden hallintaa. 

Laattapohjien tehtäväsuunnitelman sisältö koostui työn toteutustavasta, hankinnoista, 

aikataulusta, ennen työn aloitusta suoritettavista toimista, työturvallisuudesta, työaikai-

sesta valvonnasta, potentiaalisten ongelmien analyysistä, mestan vastaanotto tarkastuk-

sista ja mallityöstä. Vedeneristys- ja laatoitustyön tehtäväsuunnitelma vastasi rungoltaan 

laattapohjien tehtäväsuunnitelmaa. 

Työn toteutustavassa analysoitiin vaihtoehtoja tehtävien toteuttamiseen ja hankinnoissa 

tuotiin esiin työn suorittamiseen tarvittavat materiaalit sekä kenen vastuulle toimitukset 

kuuluivat. Märkätilat päädyttiin toteuttamaan kahden eri urakoitsija toimesta. Laattapoh-

jat toteutettiin tuntitöinä aliurakkana, YIT:n toimittamilla materiaaleilla. Vedeneristys ja 

laatoitustyö suoritettiin yksikköhinnoin aliurakkana. YIT vastasi märkätilojen laatta han-

kinnoista, putkiurakoitsija kaivojen osista, sähköurakoitsija rasioiden osista ja työn suo-

rittava aliurakoitsija muista toteuttamiseen tarvittavista materiaaleista, kuten vedeneris-

teestä. 

Hankkeen yleisaikataulu antoi raamit tehtävien aloitukseen ja lopetukseen. Töiden 

työsaavutus suunniteltiin tehtäväsuunnitelmassa kerroskohtaisesti. Tehtävien aloitus-

edellytysten varmistamisessa esitettiin toimenpiteet, jotka tulee olla tehtynä, jotta mär-

kätila töiden aloitus olisi mahdollista. Märkätilatöihin ja yleiseen turvallisuuteen 
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vaikuttavat tekijät suunniteltiin kohdekohtaisesti ja noudattamalla työturvallisuuteen liit-

tyviä määräyksiä, jotta työ voitiin toteuttaa turvallisesti sekä varaantamatta muita ja ym-

päristöä. Työaikaisen valvonnan suunnittelussa käsiteltiin toimia, joita on seurattava to-

teutuksen aikana, kuten työturvallisuutta. 

Potentiaalisten ongelmien analyysissä pyrittiin tuomaan esiin kaikki tehtäviin liittyvät häi-

riöt, jotka voivat estää työn toteuttamisen suunnitelmien mukaan, esimerkiksi alustan 

puutteellinen puhdistus. Mestojen vastaanotto tarkastuksia varten listattiin tarkastettavat 

kohdat ja vaatimukset, jotka käydään tarkemmin läpi laadunvarmistus luvussa. Märkäti-

lojen mallitöille määritettiin työn suorituspaikka ja malliasennuksesta katselmoitavat koh-

dat. 

3.2 Ajallinen suunnittelu ja ohjaus 

Hankkeen yleisaikataulu antoi ajalliset raamit märkätilojen työtehtäville. Vastaava työ-

johtaja määritteli tehtävien aikataulun ja kerroskohtaisen työsaavutuksen ja työmaames-

tari valvoi toimintaa suunnitelmien mukaisesti. Märkätilojen tehtäville määriteltiin tehtä-

väsuunnittelussa tarkempi työsaavutus. Laattojen pohjatöille asetettiin kaksi viikkoa ker-

rosta kohden ja vedeneristys ja laatoitustöille kolme viikkoa kerrosta kohden. Tehtävien 

aikataulut käytiin läpi aliurakoitsijan kanssa aloituspalaverin yhteydessä. 

Märkätilat kuuluvat pinnoitettaviin tiloihin. Laadituissa aikatauluissa oli rakenteiden kui-

vuminen huomioitu ja työvaiheille varattu riittävästi aikaa. Tehtävät olivat tahdistettu si-

ten, että ensimmäisen kerroksen laattapohjien korjaukset alkoivat viikolla 34, vedeneris-

tystyö viikolla 39 ja laatoitustyö viikolla 40. Pääasiassa työt toteutettiin kahdella etuoi-

kaisu ja kaatokorjaajalla, vedeneristys yhdellä ja laatoitustyö kahdella tekijällä. Jotta työ 

eteni suunnitellun aikataulun mukaisesti, urakoitsijat lisäsivät resursseja tarpeen mu-

kaan. 

Hankkeen märkätilojen eri työvaiheiden aikana, ajallinen valvonta oli työmaalla päivit-

täistä toimintaan. Joka viikko päivän ensimmäinen tehtävä oli kiertää mestat läpi ja tar-

kastaa työn toteutuma edellisestä päivästä ja verrata sitä tehtävälle asetettuun aikatau-

luun. Työn etenemistä oli helppo seurata kaatokorjauksille ja laatoitustyölle laaditusta 

aikataulu matriisista. Päivittäisen ajallisen valvonnan tarkoituksena oli havaita mahdolli-

set vastaan tulevat poikkeamat, jotta niihin pystyttiin reagoimaan nopeasti ja estää töiden 

keskeytykset. 
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3.3 Työmaa-aluesuunnittelu 

Märkätiloissa tehtävien töiden työmaa-alue ja käytön suunnittelussa suurin huomio kiin-

nittyy työmaan purku- ja varastointialueisiin, työtiloihin ja alueisiin, jätehuoltojärjestelyihin 

sekä liikenneväyliin ja kulkuteihin. 

Rakennuksen puolilämmin autohalli toimi rakennusmateriaalien varastointipaikkana. 

Purkualueena oli autohallin sisäänajo-aukko, josta materiaalit jaettiin sisäisin siirroin 

määrätyille varastointialueille. Toimitusten ja materiaalien paikat suunniteltiin autohal-

lissa siten, että siirtomatkat hallista työkohteeseen olivat mahdollisimman lyhyet ja logis-

tiikalle jäi riittävästi tilaa. Huomiota kiinnitettiin laattojen ja laastien varastointi paikkaan. 

Märkätilojen työtila- ja aluesuunnittelussa huomio kiinnittyi laastinsekoituspisteen 

määrittämiseen, jotta sekoitus voitiin suorittaa turvallisesti huomioiden kaikki osapuolet 

ja laasti säkkien siirrot sekoituspisteeseen olivat asianmukaiset. Paikaksi päätettiin 

kellarikerroksessa sijaitseva pyykinkuivaushuone, josta oli sujuva kulkuyhteys autohalliin 

ja hissiin. 

Jätehuolto oli työmaalla suunniteltu siten, että keräys- ja lajittelualue sijaitsi rakennuksen 

välittömässä läheisyydessä ja lavojen vaihdoille oli riittävästi tilaa. Tavoitteena oli, että 

jätteiden siirrot kerroksista keräyspisteeseen pystyttiin toteuttamaan turvallisesti ja te-

hokkaasti ja keräyslavojen sijainti ei haitannut työmaan muuta toimintaa. 

Työmaan liikenneväylät suunniteltiin niin, että materiaalitoimitusten ja jätelavojen vaih-

don kalustolle oli riittävästi tilaa ja levyttä. Työmaa-alueen kulkuteiden tehtiin muutoksia 

piha-alueen töiden osalta esimerkiksi maarakennustöissä, jotta siirtyminen työmaa-alu-

eella oli turvallista. 

3.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 

YIT:n arvoihin kuuluu tapaturmaton työyhteisö. Sen mahdollistaminen vaatii työturvalli-

suuden vastuunottoa työmaan kaikilta eri osapuolilta. Pääurakoitsijana märkätilojen eri 

työvaiheiden suunnittelussa ja dokumenteissa tuotiin esiin työn ja ympäristön turvallisuu-

teen liittyvät seikat ennen työvaiheiden aloitusta, jotta voitiin ennakoida työstä aiheutuviin 

riskeihin ja työ voitiin toteuttaa turvallisesti. 
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Ennen töiden aloitusta tarkastettiin, että jokainen urakoitsija oli suorittanut YIT:n yleisen 

perehdytyksen, mikä on mahdollista suorittaa ennen työmaalle saapumista itsenäisesti. 

Se on myös mahdollista tehdä työmaalla ennen työmaakohtaisen perehdytyksen suorit-

tamista. Perehdytyksellä urakoitsijat saivat perustiedot työtehtävästä sekä valmiudet vai-

kuttamaan omalta osaltaan työturvallisuuteen. Työmaalla on käytössä perehdytykseen 

luotu sovellus, joka ei vaadi työnjohdon läsnäoloa perehdytyksessä, mutta lähettää säh-

köisen tiedon perehdytystestin läpäisystä kulkuoikeuksien hyväksyntään. Lisäksi tarkas-

tettiin urakoitsijoiden voimassa oleva työturvallisuuskortti.  

Märkätilatöiden suurimmat riskit kohdistuvat pölyyn, siisteyteen, työasentoihin, tilan riit-

tävään valaistukseen, sekä koneiden ja laitteiden kuntoon. Toteutuksen suunnittelussa 

määritettiin rakennuksen kuivaushuoneeseen laastin sekoitustila, johon hankittiin kohde-

poisto. Yleistä siisteyttä pidettiin yllä päivittäisellä valvonnalla ja tarvittaessa urakoitsijoita 

huomautettiin korjaustoimenpiteistä. 

Märkätiloissa suoritettavien pintaoikaisu- ja laatoitustöiden suunnittelussa pölyn leviämi-

seen kiinnitettiin huomiota tilan ja kohteen rauhoitukseen muilta töiltä ja tasoitteen val-

mistukseen. Tasoitteen sekoitus sallittiin kuivaushuoneeseen sekoituspisteessä tai tar-

vittaessa ulkotiloissa. Urakoitsijoiden henkilökohtaisten suojainten käyttöä, työmaan tur-

vallisuuskäytäntöjen noudattamista ja tilojen siisteyttä valvottiin ja korjaustoimenpiteistä 

huomautettiin. Työturvallisuuteen liittyvissä asioissa urakoitsijat huolehtivat itse hyvästä 

työergonomiasta, kohdevalaistuksesta ja työssä käytettävän kaluston kunnosta. Urakoit-

sijoiden käyttämään kalustoon tehtiin TR-mittauksen yhteydessä tarkastuksia ja muun 

muassa työpukeista löytyi puutteita. 

Viikoittaisen TR-mittauksen suoritti tavallisesti työmaan työsuojeluvaltuutettu ja toisinaan 

työnjohto. Kierroksen jälkeen havaitut virheet korjattiin välittömästi. Viikoittaiset tulokset 

dokumentoitiin sähköisesti YIT:n omiin järjestelmiin. Mittauspöytäkirjasta tulostettiin ko-

pio ja vietiin työmaan infotaululle kaikkien nähtäville. Tästä jokainen työmaalla työsken-

televä henkilö pystyi seuraamaan turvallisuustason kehitystä. 

Työmaalla toimiva jätehuolto oli olennainen osa yleistä siisteyttä ja työturvallisuutta. Ra-

kennukseen järjestettiin kerros- ja asuntokohtaiset jäteastiat ja niiden ylitäyttöä valvottiin. 

Työmaa-alueella oli omat kierrätyslavat eri rakennusmateriaaleille, johon kierrätettiin 

märkätilojen laatoitus- ja oikaisutöiden tasoitteet ja laatat, laattapakettien pahvit ja tyhjät 

vedeneristeastiat. 
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3.5 Rakennustyömaan olosuhteidenhallinta 

Rakennuksen runko toteutettiin kevään ja kesän aikana, joten suurin olosuhteista aiheu-

tuva rasitus rakenteisiin ja kuivumiseen oli vesisade. Veden lammikoitumista huoneis-

toissa pyrittiin estämään märkätilojen kaivojen suojakansiin tehdyillä rei`illä ja käyttä-

mällä vesi-imuria paikoissa, joista vesi ei päässyt asunnon kaivoa pitkin poistumaan. 

Syksyllä ja loppuvuodesta vedeneristystyöhön vaikutti lännen puoleisen päätyulkoseinän 

hikoilu lämmöneristeen puuttuessa seinän ulkopuolelta. Tilanteeseen reagoitiin muutta-

malla vedeneristyksen työjärjestystä ja järjestämällä puhaltimet ja kosteudenkerääjät ul-

koseinään sidoksissa olleisiin huoneistoihin. Työn jatkamisen mahdollisuus todettiin kos-

teusmittauksin. 

Rakennusaikaista sisäilman lämpötilaa ja kosteutta valvottiin jokaisessa kerroksessa ol-

leilla mittareilla. Rakennuksen rakenteiden lämmityksen hoiti aikaisessa vaiheessa kyt-

ketty vesikiertoinen lattialämmitys. Rakenteiden kuivumisesta aiheutuvan kosteuden 

poistamisen tueksi työmaalle järjestettiin kosteuden kerääjiä jokaiseen kerrokseen. Li-

säksi pintabetonilattioiden valun jälkeisellä pinnan sementtiliimakerroksen pois hionnalla 

pyrittiin edesauttamaan lattiarakenteiden kuivumista. 

Rakenteiden kuivumista seurattiin porareikämittauksien avulla, josta saatiin selville pääl-

lystettävien pintojen suhteellinen kosteus ja lämpötila. Tuloksien perusteella todettiin 

mahdollisuus töiden aloitukselle. Lattiarakenteen mahdollisuus kuivua vain yhteen suun-

taan otettiin huomioon reikien syvyydessä. Mittaukset suoritettiin kerroskohtaisesti nel-

jästä eri mittauspisteestä, joista kaksi sijaitsi pintalattiassa ja kaksi seinissä. Jokaiseen 

mittauspisteeseen porattiin kolmelle anturille reikä. Usealla mittausanturilla pyrittiin pie-

nentämään virheellisten tulosten riskiä ja saatiin luotettavampi tulos. Jokaisen kerroksen 

mittaustuloksista tehtiin oma pöytäkirja ja ne liitettiin mittauspistesuunnitelmaan.  

3.6 Laadunvarmistus 

Ennen töiden aloitusta työmaalla pidettiin aloituspalaveri  kaatokorjaus sekä vedeneris-

tys ja laatoitusurakoitsijan kanssa. Aloituskokouksessa ja työkohteen vastaanotossa 

käytiin läpi kohde, työturvallisuus, laatuvaatimukset, aikataulu, mallityö ja työvaiheen 

aloitusedellytykset, jotta työt voitiin käynnistää suunnitelmien mukaan. Kokouksessa mu-

kana oli YIT:n työnjohto ja työryhmä.  
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Perehdytysten yhteydessä vedeneristystyön suorittajalta tarkastettiin voimassa oleva ve-

deneristyssertifikaatti. 

Märkätilojen tehtäväsuunnitelmissa määritettiin töistä tehtäväksi mallityö. Kaatokorjauk-

sien ja etuoikaisun mallityö suoritettiin kellarikerroksessa sijaitsevassa siivoushuo-

neessa ja vedeneristys sekä laatoitustyön malli ensimmäisessä kerroksessa sijaitse-

vassa huoneistossa. Työsuoritusten jälkeen mallitilat katselmoitiin ja todettiin vastaavan 

suunnitelmissa esitettyjä vaatimuksia. Työssä havaitut puutteet tai virheet ilmoitettiin ura-

koitsijalle, ja korjaustoimenpiteiden jälkeen työ katselmoitiin uudestaan. Hyväksyttyjen 

tarkastusten jälkeen urakoitsijoille annettiin lupa aloittaa ja jatkaa työtä kerroksissa. Mal-

liasennukset toimivat vertailukohtana seuraavissa märkätila tarkastuksissa. 

3.6.1 Märkätilan seinien etuoikaisu 

Seinäpinnat märkätiloissa olivat kipsilevyä ja betonia. Kipsiseinän liittymiskohdissa be-

toniseinään, nurkkien suorakulman kanssa oli ongelmia. Tarkastuksessa nurkkien suo-

rakulma, joka täytyy olla 90 astetta siistin laatoituksen lopputulokseksi, tarkastettiin va-

nerista valmistetun suorakulman avulla. Seinien pystysuoruus ja tasaisuus todettiin kah-

den metrin vatupassin ja sen päälle asetetun digipassin avulla. Suunnitelmissa seinien 

pystysuoruuden vähimmäisvaatimukseksi asetettiin ±3 mm, mutta urakoitsijan laaduk-

kaalla toteutuksella lähes kaikki seinäpinnat saatiin ±0–1 mm:n tasoon. Seinän ja lattian 

liittymissä tarkastettiin 90 asteen kulma. Lisäksi rasioiden ja hanakulmien sijainti sekä 

ympäristön tasaisuus ja terävä kulma tarkastettiin. 

3.6.2 Märkätilan lattia ja kaadot 

Märkätilan lattian laattapohjien tarkastus alkoi lattiapinnan tarkastuksella. Rakennuksen 

pintabetonilattiat valettiin kuitubetonista. Betonipinta oli hiottu YIT:n toimesta ennen ali-

urakoitsijalle luovutus, mutta hionnan ja oikaisuiden jälkeen yksittäisiä kuituja nousi 

esiin. Mahdolliset pystyyn jäänet muovikuidut ja pyrittiin havaitsemaan ja poistamaan, 

jotta kuidut eivät puskisi läpi vedeneristyskalvosta. Alustan tasaisuuden edellyttämä 

laatu todettiin kahden metrin vatupassilla. Lattian kaadoissa tarkastettiin kaivon ympä-

ristö, jonka vaatimukseksi suunnitelmissa asetettiin 500 mm:n säteellä kaivosta 1:50 eli 

20 mm/metri (kuva 1). Puolen metrin jälkeen kaadon piti olla vähintään 1:80, eli 12,5 

mm/metri. Erityistä huomiota kiinnitettiin huoneiden nurkkiin, jotta lattian kaato lähtisi 
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suoraan huoneen nurkasta. Lisäksi tarkastettiin viemärien sijainti sekä ympärykset, 

jotta pinta olisi tasainen ja terävä. 

Kuva 1. Havainto tarkastuksessa, kun vaadittu kaato ei täyty. 

3.6.3 Vedeneristys 

Vedeneristystyön laadunvarmistus alkoi pohjatöistä, jossa valvottiin, että läpivientien, 

ruuvien ja nurkat massattiin huolellisesti. Valmis vedeneristys katselmoitiin, että eriste oli 

yhtenäinen koko tilassa ja se oli nostettu kynnykselle. Eristeestä otettiin koepala ja eris-

teen riittävä paksuus todettiin luupin avulla. Vaadittu paksuus seinän eristeelle oli 0,4 

mm ja lattialle 0,5 mm. Urakoitsijalle ilmoitettiin tarvittavista kerroslisäyksistä ja mittaus 

suoritettiin uudestaan. Koepalojen taltiointia varten koepaloihin merkittiin huoneiston nu-

mero, päivämäärä, mistä kyseinen pala on otettu sekä hyväksyntä. 
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3.6.4 Laatoitus 

Laatoitustyön laadunvarmistus alkoi varmistamalla, että märkätilan lattialämmitys oli sul-

jettu vähintään kaksi vuorokautta ennen laatoitustyön aloittamista. Työn aikana laatoit-

tajaa pyydettiin irrottamaan jo laatoitetusta seinästä ja lattiasta laatta, jotta pystyttiin to-

teamaan laastin riittävä tartuntapinta laatan riittävän tartunnan takaamiseksi. Valmiin laa-

toituksen laadun toteaminen alkoi yleisellä katselmuksella, jossa katselmoitiin saumojen 

pysty- ja vaakalinjojen suoruus ja jatkuvuus kaikissa seinä- ja lattiapinnoissa ja laatoitettu 

tila oli yhdenmukainen sekä tasalaatuinen ja vastasi malliasennusta ja työlle annettuja 

laatuvaatimuksia. Viereisten ja yhtenäisten pintojen saumat katselmoitiin siten, että ne 

olivat leveydeltään mahdollisimman tasalaatuisia ja saumoissa ei esiintynyt häiritseviä 

reikiä.  

Laattapinnoista etsittiin esiintyneitä hammastuksia, lasitusvirheitä ja kolhuja. Laatoitetun 

seinä läpivientien kohdalla kiinnitettiin huomiota laattaan tehtyjen reikien kokoon, jotta 

peitteiden asennuksen jälkeen laattaan tehdyn reiän reuna ei näkyisi peitteen alta. Sili-

koni tarkastettiin koko tilasta ja erityistä huomiota kiinnitettiin suihkutilaan, jotta tiloissa ei 

esiintyisi laattapinnasta irti olevia silikonisaumoja. Lisäksi tarkastettiin, että kaikki läpi-

viennit oli tiivistetty silikonilla. 

3.7 Itselleluovutus 

Hankkeen märkätilojen itselleluovutus vaiheessa aliurakoina toteutettu työ luovutettiin 

tilaaja osapuolelle YIT:lle. Luovutukset tapahtuivat kerroskohtaisesti. Luovutusvaiheen 

tarkastuksessa verrattiin valmista tuotetta mallityöhön ja varmistettiin työlle annettujen 

laatuvaatimusten täyttyminen. Märkätilojen itselleluovutuksen vastaanottotarkastuksen 

tavoitteena on vähentää huoneistojen loppukatselmuksissa havaittujen virheiden mää-

rää, kun pyritään niinsanottuun nollavirheluovutukseen.  

Työmaalla oli käytössä Plangrid-niminen ohjelma tarkastustyön apuvälineenä. Ohjelman 

avulla aliurakoitsijoille pystyttiin luomaan vaivattomasti helposti tulkittavia puutelistoja. 

Havaittu puute tai virhe lisättiin tarkastettavan huoneiston märkätilan pohjakuvaan (kuva 

2). Virheen paikka oli merkittävä tarkasti, jotta virheidenkorjaus tarkastuksessa aikaa ei 

kuluisi korjauskohteen etsintään. Pohjakuvat oli ladattu ohjelmaan kerroksittain.  
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Kuva 2. Plangrid-ohjelman näkymä havaituista virheistä. 

Laatoituspohjien virheiden korjaus toteutettiin kerroksittain. Kerroksen katselmoinnin jäl-

keen aliurakoitsijalle luovutettiin korjauslista ja virheiden korjaus aloitettiin kerroksessa 

välittömästi, jotta vedeneristystyölle saatiin valmista mestaa. Kun kerroksen kaikki puut-

teet oli korjattu hyväksytysti, urakoitsija sai siirtyä seuraaviin kerroksiin. Laatoitustöiden 

tarkastus aloitettiin, kun tilan laattasaumat ja nurkkien silikoni oli kuivunut riittävästi val-

mistajan ohjeen mukaan. Katselmointi tapahtui myös kerroksittain, ja tarkastuksia suori-

tettiin yksittäisten huoneistojen valmistuessa. Laatoituksen arvostelussa ei havaittu sys-

temaattisia virheitä, joihin olisi tarvinnut reagoida välittömästi, vaan virheet ilmenivät 
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satunnaisesti esiintyvinä poikkeamina esim. saumauksessa esiintyneinä reikinä. Urakoit-

sijan kanssa sovittiin erikseen, että nopeasti korjattavissa olevat virheet korjataan välit-

tömästi kaluston ollassa vielä kerroksessa, mutta laattojen mahdolliset vaihdot tehdään 

myöhemmin. 

Kerroksessa tehtyjen korjausten ja työn hyväksytyn vastaanoton jälkeen kerroksen huo-

neistojen märkätiloihin tilattiin esipesu, jonka jälkeen pinnat suojattiin ja voitiin luovuttaa 

seuraavalle työvaiheelle. 

 

. 
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4 YHTEENVETO 

Opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata märkätilojen toteutusta laadun ja ohjauksen kan-

nalta työnjohtajan näkökulmasta. Opinnäytetyö voi toimia märkätilatöiden toteutuksessa 

työnjohtajan kertauksen apuvälineenä. Tarkoituksena oli osoittaa työn toteuttajan val-

miudet toimia märkätilatöiden työnjohtotehtävissä rakennushankkeessa.  

Työ oli rajattu aihealueeltaan kosteusmittauksiin, laatoituksen pohjatöihin, vedeneristyk-

seen ja laatoitukseen. Jatkamalla työtä märkätilojen puutöillä, kalustuksella ja lvi-töillä, 

työnjohtajalla olisi käsissään kokonaisvaltainen paketti märkätilojen toimista. 

Työssä esiintyvät luvut on rytmitetty osittain kuvaamaan tehtävien etenemistä realisti-

sesti työmaalla. Työn teoriaosuus, joka on koostettu Rakennustiedon julkaisuista, RT- ja 

Ratu-kortistoista ja märkätiloihin liittyvästä kirjallisuudesta, vastasi hankkeen toteutuk-

sessa käytettyjä toimia.  

Vaikka työn käytännön osuus oli suoritettu työmaalla ennen opinnäytetyön kirjoittamisen 

aloitusta, havaitsin kirjoittamisen loppupuolella tietämykseni lisääntyneen työnjohtajana 

laadusta ja työn valvonnasta sekä märkätilatöiden yleisestä etenemisestä. Työn kirjoit-

taminen opetti, että työnjohtajan on tärkeää valmistautua ja perehtyä huolellisesti alka-

vaan työtehtävään ennen tehtävien aloitusta työmaalla, jotta kokonaisuus olisi paremmin 

hallinnassa. 

Hankkeen märkätilojen lopullinen laatu ja toteutus vastasi työlle asetettuja vaatimuksia 

ja suunnittelua. Tehtävät etenivät aikataulun mukaan ja vastaanottotarkastuksissa ha-

vaitut puutteet ja virheet korjattiin hyvässä yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa. 

Työhön liittyviä teoria-aineistoja tutkiessani ja työmaalla tarkastuksia tehdessäni havait-

sin urakoitsijoiden omien katselmusten, ”itselleluovutuksen” olevan puutteellinen jokai-

sessa eri tehtävävaiheessa. Urakoitsijat luottivat työmaalla työn vastaanottotarkastuksiin 

ja toteuttivat vain tarkastuksissa havaittujen virheiden korjauksen, vaikka osa virheistä 

oli selkeästi havaittavissa. Ammattiylpeys tulisi näkyä pyrkimyksenä luovuttaa virheetön 

tuote työn tilaavalle osapuolelle.  
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