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Tämän opinnäytetyön päätavoitteena oli tehdä toimiva tehtäväsuunnitelma, jonka avulla työmaan
johto voi valvoa puurunkoelementtien valmistusta, asennusta sekä puurunkotöiden edistymistä
ajallisesti ja rahallisesti. Toimeksiantajana työlle toimi Skanska Talonrakennus Oy.
Tehtäväsuunnitelman teko oli myös osa mestariharjoittelua.
Puurunkotyöt suoritetaan perinteisesti paikalla rakentaen, mitä tahdistaa voimakkaasti
betonirunkotöiden edistyminen. Kun puurungot tehdään valmiiksi elementteinä ja asennetaan
paikalleen, niin silloin kokoonpanovaiheeseen ei vaikuta mikään muu käynnissä oleva työvaihe.
Näin ollen aikataulussa pysyminen on helpompaa. Työtä tehdessäni käytin apuna
tehtäväsuunnitelman mallipohjia sekä Ratu–kortteja.
Suoritin myös työmenekki- ja kustannuslaskelmien avulla vertailua elementtirakentamisen ja
paikalla rakentamisen välillä. Tuloksista voidaan päätellä, että elementtirakentaminen ei ole
huomattavasti kalliimpaa, mutta se on ajallisesti nopeampaa, kun runkoelementtien valmistus
tapahtuu etäällä muista töistä.

Asiasanat: tehtäväsuunnitelma, elementtirakentaminen, puurunko
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1

JOHDANTO

Tämän opinnäytetyön aiheena on tehtäväsuunnitelman teko kerrostalon puurunkotöiden
tekemisestä elementtityönä. Toimeksiantajana opinnäytetyölleni toimii Skanska Talonrakennus
Oy. Tavoitteenani on tehdä toimiva tehtäväsuunnitelma, joka tukee esivalmisteiden valmistuksen
ja

asennuksen

valvontaa

työkohteessa.

Tehtäväsuunnitelman

teko

on

myös

osa

työnjohtoharjoittelua, joka on suoritettu Skanska Talonrakennus Oy:n Oulun Alppilassa
sijaitsevalla Alppijääkärin työmaalla.
Eri työvaiheiden tehtäväsuunnitelmat ovat tärkeä osa työmaan tuotannonsuunnittelua.
Tehtäväsuunnitelmien avulla voidaan seurata työn etenemistä sekä ajallisesti että rahallisesti ja
myös tehdyn työn laatua. Se onkin tehokas työväline työmaan johdolle. Tehtäväsuunnitelmassa
on selostettuna työnteon ohjeet, kustannuslaskelmat, laatuvaatimukset sekä huomioitavat
työturvallisuusasiat.

Suunnitelmaa

tehdessä

on

käytetty

apuna

Skanskan

omaa

tehtäväsuunnitelman mallipohjaa sekä Rakennusteollisuus RT ry:n ja Rakennustietosäätiö RTS:n
tehtäväsuunnitelman pohjaa ja tehtäväsuunnitelman muistilistaa.
Perinteisempi tapa suorittaa puurunkotyöt on rakentaa puurungot suoraan paikalleen, eli
kiinnittää ylä- ja alasidepuut ja sitten mitata arkkitehtikuvista ikkuna- ja oviaukot ja runkotolpat
paikoilleen. Alppijääkärin työmaalla ikkuna- ja oviaukkojen sekä runkotolppien mitat ja sijainnit
ovat jo etukäteen mitattuja ja ilmoitettuja elementtikuvissa.

Näin ollen puurungot voidaan

rakentaa elementteinä maanpinnalla ja asentaa paikalleen torni- tai autonosturin avustuksella.
Näin vältytään viivästyksiltä, kun valmiit elementit nostetaan paikoilleen ennen seuraavan
kerroksen ontelolaattojen asennusta, eikä puurunkotyöhön tarvitse sitoa montaa työryhmää
samaan aikaan. Tämän johdosta puunrunkotyöt etenevät samaa tahtia betonirunkotyön kanssa ja
pysytään hyvin yleisaikataulun mukaisessa aikataulussa.
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2

KOHDETIEDOT

Tämän tehtäväsuunnitelman työkohde sijaitsee Oulun Alppilassa, missä Skanska Talonrakennus
Oy rakentaa As. Oy Oulun Alppijääkäriä. Kohde on kerrostalo, johon tulee kaksi rappua. Arappuun tulee 8 kerrosta ja B-rappuun 4 kerrosta. Huoneistoja tulee yhteensä 55 kappaletta.
Niissä on huoneita 1 - 4 kappaletta ja niiden pinta-ala vaihtelee välillä 28 - 117 m². Talossa on
kellari, jossa sijaitsevat tekniset tilat sekä pyörä- ja irtaimistovarastot. Kellarista on myös kulku
autohalliin. Työt työmaalla on aloitettu kesällä 2011 ja kerrostalon on arvioitu valmistuvan kesällä
2012. (Alppijääkärin esittelysivut Internetissä. 2011.)
Kerrostalon kantavat seinät tehdään betonista suurmuottimenetelmällä. Huoneistojen kohdilta
välipohjat tehdään ontelolaatoista ja käytävien kohdilta välipohjat tehdään paikallaan valuna.
Pääsuunnittelijana kohteessa toimii Arkkitehtitoimisto Veli Karjalainen Ky ja rakennesuunnittelija
on Ramboll Finland Oy.

KUVA 1. Alppijääkäri (Alppijääkärin esittelysivut Internetissä. 2011.)
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3

TEHTÄVÄSUUNNITELMA

3.1

Yleistä

Tehtäväsuunnitelma tehdään yleensä työmaan aikataulun kriittisimmistä työtehtävistä. Näitä
voivat olla muunmuassa:


pitkäkestoiset tehtävät



muita tehtäviä voimakkaasti tahdistavat tehtävät



taloudellisesti merkittävät tehtävät



tehtävät joille on asetettu korkeat laatuvaatimukset



työnjohdolle tai työntekijöille vieraat tehtävät.

(Ratu tehtäväsuunnitelman muistilista, 2004, 1, hakupäivä 20.10.2011.)
Suunnitelman tarkoitus on varmistaa, että kaikilla osapuolilla on yhteinen käsitys työn sisällöstä ja
tavoitteista

(Ratu

tehtäväsuunnitelman

muistilista,

2004,

1,

hakupäivä 20.10.2011).

Tehtäväsuunnitelman laatii työmaan työnjohto ja sen sisältö käydään aloituspalaverissa läpi
yhdessä työhön ryhtyvien työntekijöiden kanssa ennen töiden aloittamista. Tehtäväsuunnitelman
avulla työnjohto voi valvoa työn aikataulua, laatua ja kustannuksia työn edetessä.
Tehtäväsuunnitelmassa esitettäviä asioita voivat olla:

3.2



työtehtävän sisällön selvittäminen



työmenekki-, kustannus-, resurssi- ja aikataulutarkastelu



laatuvaatimusten ja laadunvarmistustoimenpiteiden määrittäminen



potentiaalisten ongelmien analyysi



työturvallisuus- ja ympäristövaatimukset.

Tehtäväsuunnitelma puurunkotyön tekemisestä elementteinä

Käsiteltävän

työtehtävän

aiheena

on

huoneistojen

ulkoseinäpuurunkojen

tekeminen

elementtityönä. Perinteisesti puurungot rakennetaan suoraan paikalleen, mutta tässä
tapauksessa puurungot rakennettaan erikseen työmaalla pöydän päällä (kuva 2) ja asennetaan
7

paikalleen torni- tai autonosturia apuna käyttäen. Eristys- ja levytystyötä ei oteta huomioon tässä
suunnitelmassa.

KUVA 2. Valmis runkoelementti
Tehtäväsuunnitelmassa on käytetty apuna Rakennusteollisuus RT ry:n ja Rakennustietosäätiö
RTS:n vuonna 2004 yhteistyössä tekemää mallipohjaa sekä Skanska Talonrakennus Oy:n omaa
pohjaa (liite 1).
Tässä tehtäväsuunnitelmassa käsiteltävät asiat ovat


suunnitelmat



määrälaskenta



aikataulutarkastelu



laatuvaatimukset



potentiaalisten ongelmien analyysi.
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4

TEHTÄVÄSUUNNITELMAN SISÄLTÖ

4.1

Suunnitelmat

Kaikki suunnitelmat on tehty Skanska Talonrakennus Oy:n mallien mukaisesti. Ne on myös
luovutettu Skanskan käyttöön.

4.1.1

Elementtipiirustukset

Runkolementeistä on piirretty kuvat ja ne ovat vastaavan mestarin hyväksymät. Kuvissa (liite 2)
näkyvät ikkunoiden ja oviaukkojen mitat sekä niiden sijainti ja etäisyydet reunimmaisista
runkotolpista. Runkotolppajako on 600 mm. Kuvissa on myös ilmoitettu elementtien korkeus ja
leveys. Leveydet on saatu arkkitehdin tekemien 1:50 pohjapiirrosten moduulilinjoista ja korkeudet
1:50 leikkauskuvista. Alapuolella olevassa kuvassa 3 elementtipiirustus on mittakaavassa 1:20.

KUVA 3. Elementtipiirustus mittakaavassa 1:20
9

Kuvien korkeus- ja leveysmitat ovat vähintään 35 mm ja korkeintaan 45 mm todellisia aukon
mittoja pienempiä. Näin varmistetaan elementin sopivuus, kun ylä- ja alapuolelle sekä sivuille jää
asennusvaraa. Elementtikuvat ja valmiit elementit on numeroitu juoksevalla numerojärjestelmällä
(kuva 4). Elementin paikka on merkitty arkkitehdin piirtämiin 1:125 julkisivukuviin vastaavalla
numerolla.

KUVA 4. Elementin sijainti on ilmoitettu juoksevalla numerojärjestelmällä

4.1.2

Elementtiasennussuunnitelma

Yleistä
Elementtiasennussuunnitelma on lain vaatima asiakirja ja se on tehtävä aina kirjallisena.
Asennussuunnitelma on tehty Skanska Talonrakennus Oy:n mallipohjalle (liite 3). Laissa
elementtien asennussuunnitelmasta vaaditaan seuraavaa:
”Elementtien asennussuunnitelmassa on esitettävä tiedot käytettävistä elementeistä, niiden
nostaminen ja asentaminen, elementtien asennusjärjestys, mittausjärjestelmä ja
mittatarkkuus, tukipintojen vähimmäismitat, väliaikainen tuenta, lopullinen kiinnitys sekä
10

työtasot ja putoamissuojaus” (Valtioneuvoston asetus elementtirakentamisen
työturvallisuudesta 578/2003).
Lisäksi sanotaan, että
”Elementtien asennussuunnitelmassa on esitettävä nostoista nostotyön nostokalusto,
taakkojen paino elementtityypeittäin, nostopaikat, nostoapuvälineet elementtityypeittäin,
nostojen ohjaus ja mahdolliset rajoitukset. Suunnitelmassa on elementin asennusnosturiksi
valittava torninosturi, ajoneuvonosturi tai muu suoritusarvoltaan riittävä ja muilta
ominaisuuksiltaan tarkoitukseen soveltuva nosturi. Nostolaitteiden nostokyvyn ja
ulottuvuuden on oltava riittävä” (Valtioneuvoston asetus elementtirakentamisen
työturvallisuudesta 578/2003).
Asennussuunnitelmassa esitetään myös tiedot elementtien turvalliseen varastointiin liittyvät
tiedot.
Puurunkoelementtien asennussuunnitelma (liite 3)
1. Perustiedot
Vastaava mestari

Vilho Saukko

Työmaan valvoja

Sakari Lahtinen

2. Nosturit
I Nosturityyppi Torninosturi

LIEBHERR 185 HC

Nostoteho / ulottuma

10t max.17m / 3,8t 47m

II NosturityyppiAutonosturi esim. Faun 80-4
Nostoteho / ulottuma

80t 2,5m / 8,6t 20m
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KUVA 5. Elementin nosto torninosturilla
3. Elementit
Tyyppi

Max. mitat [m]

Määrä [kpl]

Puurunko

8,8x2,7

117

4. Elementtien työmaavarastointi
Elementit varastoidaan elementtivakkiin pystyasentoon irti maasta, mahdollisesti suojapressun
alle (ks. kuva 6).
5. Asennusjärjestys
Asennus tapahtuu lohkottain aloittaen ensimmäisestä kerroksesta. Lopullisen vakauden ja
elementtien kiinnityksen edellyttäminä toimenpiteinä on, että elementit kiinnitetään ala- ja
yläjuoksusta sekä reunimmaisista runkotolpista betoniruuviankkureilla betoniseinään heti
asennusvaiheessa, kun elementti on vielä kiinnitettynä nosturiin.
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KUVA 6. Valmiit elementit varastoituna elementtivakkiin
6. Mittaus ja toleranssit
Pysty- ja vaakamitoitus

Mittamies

Mittaus / tarkastusmittaukset

Työnjohto

Toleranssit

Työnjohto

7. Asennuksen aikainen tuenta ja vähimmäistukipinnat
Asennus olosuhteet

Ei tuulta liikaa, <8ms/s

Tuentojen purku

Kun lopulliset kiinnnitykset on tehty

8. Elementtien lopulliset kiinnitykset
Lopulliset kiinnitykset tehdään betoniruuviankkureilla ala- ja yläjuoksusta sekä reunimmaisista
runkotolpista betoniseinään. Laadunvalvonta ja tarkastukset tapahtuvat silmänvaraisesti.
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KUVA 7. Elementin kiinnitys betoniruuviankkurilla

9. Putoamissuojaus ja asennusaikaiset työtasot
Vastuuhenkilöinä toimii työnjohto. Parvekkeissa ja vesikatolla käytetään koukkupääkaiteita.
Lisäksi käytetään pulttikiinnikeisiä kaiteita siellä, missä koukkukaiteita ei voida käyttää.
Putoamissuojaukset puretaan, kun lopulliset rakenteet ovat valmiit. Aukot suojataan umpinaisilla
levyillä, joissa poisliukumisen estävät stopparit, ja sellaiset aukot, joihin suojalevyä ei voi asentaa,
suojataan kaiteilla.
Lopulliset portaat toimivat nousuteinä. Jos tilapäisiä nousuteitä tarvitaan, käytetään vepe-askellankkuja. Telineinä käytetään esimerkiksi alumiinisiä telineitä. Yksittäisten elementtien
asennuksessa työtasoina käytetään alumiinisia virallisia työpukkeja, joiden korkeus on väliltä 6001800 mm. Työntekijöillä on käytössään normaalit henkilökohtaiset suojaimet.
14

10. Elementtiasennuksessa huomioitavat ympäristöasiat
Työympäristön karkea siivous kuuluu työskentelyporukalle. Puu- ja sekajäte lajitellaan niille
osoitetuilla lavoille. Vaarallisten ja haitallisten aineiden käyttöturvallisuustiedotteet löytyvät
taukotilan ilmoitusseinältä. Työt suoritetaan normaalina työaikana eli kello 7.00-16.00.
Nostot tapahtuvat pääosin torninosturilla, mutta autonosturia käytettäessä autonosturin tulee
sijaita siten, että muut työntekijät eivät joudu työskentelemään auton pakokaasuissa.
Autonosturin mahdollisten öljyvuotojen varalta öljyntorjuntakalusto sijaitsee työmaavarastossa.
Torninosturin alustan kantavuuden varmistamiseksi pohjarakennesuunnittelijalta ei tarvita erillistä
suunnitelmaa. Torninosturin sähköistys on huomioitu työmaan sähköistyssuunnitelmassa.
Nostoalueen rajat on esitetty aluesuunnitelmassa.

4.1.3

Työturvallisuussuunnitelma

Työturvallisuuslaissa 23.8.2002/738

sanotaan, että tarvittavien suojainten hankinta on

työnantajan vastuulla. Laissa määrätään myös, että työntekijöiden tulee ohjeiden mukaisesti
käyttää näitä työnantajan hankkimia suojaimia. Henkilökohtaisia suojaimet ovat


kypärä



kuulosuojaimet



turvakengät



työhanskat



suojalasit



huomiovärein varustetut työvaatteet.

Kaikki työntekijät perehdytetään heidän saapuessaan työmaalle ensimmäisen kerran. Perehdytys
tapahtuu perehdytyslomakkeen avulla (liite 4).
Työturvallisuussuunnitelma on osa Skanska Talonrakennus Oy:n tehtäväsuunnitelman pohjaa
(liite 1). Siinä on lueteltuna, mitä työssä tehdään, työn eri vaiheet ja niihin liittyvät tapaturmien
riskit, olosuhteiden aiheuttamat vaarat, tarvittavat toimenpiteet tapaturmien ehkäisemiseksi sekä
käytettävät henkilösuojaimet, työtasot, kulkutiet ja työvälineet ja niiden turvallisuus.

15

Työhön liittyviä tapaturmien vaaroja ovat


ala- ja yläsidepuiden ja runkotolppien sahaus; tapaturmat liittyen sirkkelin käyttöön



ala- ja yläsidepuiden ja runkotolppien naulaus; tapaturmat liittyen naulapyssyn käyttöön



runkoelementtien siirrot ja nostot nosturilla; nostokoukkujen kiinnitys pettää



runkoelementtien asennus; putoamisvaara kerroksista, litistymisvaara elementin ja
seinän väliin, elementin kaatumis- ja putoamisvaara



kova tuuli elementtien nostotyössä.

Tarvittavat toimenpiteet tapaturmien ehkäisemiseksi ovat


huolellisuutta sirkkelin ja naulapyssyn käytössä



varmistetaan nostokoukkujen kiinnitys



tarvittaessa turvavaljaiden käyttö asennusvaiheessa



putoamissuojat heti paikalleen elementin asennuksen jälkeen



ei nostoja kovalla tuulella



tarkkuutta nostaessa elementtejä kerroksiin



elementti kiinnitettävä heti joka sivulta betoniruuviankkureilla.

Työntekijöillä on käytössään henkilökohtaiset suojaimet. Putoamissuojaukset hoidetaan heti
kuntoon ja kulku kerroksiin on oltava kunnossa ennen töihin ryhtymistä.

4.2

Määrälaskenta

Varsinainen

työtehtävä

suoritetaan

kahdessa

vaiheessa:

ensimmäisessä

vaiheessa

puurunkoelementit rakennetaan ja toisessa vaiheessa ne asennetaan paikalleen. Tämän
johdosta työmenekit on laskettu puurunkojen kokoonpanon ja asennustyön osalta kahdessa
osassa erikseen. Molempiin vaiheisiin työryhmiksi varataan 2 RAM.
Puurunkojen kokoonpanotyön työmenekit on saatu Ratu 51-0256 Puurunkotyö, seinät kortistosta
ja asennustyön menekit Ratu suunnitteluohjeesta S-1202 Elementtirungot. Tilkitsemisen
työmenekki on saatu Ratu 52-0261 ovi- ja ikkunatyö kortista. Laskelmat on esitetty
kokonaisuudessaan liitteessä 5.

16

4.2.1

Työmenekit

Laskennassa on käytetty työvuoroaika T3:sta, sitä käytetään aikataulusuunnittelussa.
Puurunkoisia seinäneliöitä tulee yhteensä 1428 m². Määrälaskelmista ilmenee, että
kokonaistyömeneki kokoonpano- ja asennusvaiheelle on 461 tth. Täten työn tehokkuudeeksi
saadaan 0,32 h/m².
Aloittaviin töihin kuuluu myös kiinnitysalustan tarkistusmittaukset, elementtipiirustuksien mittojen
tarkistukset

sekä

aloituspalaveri.

Aloituspalaverissa

käydään

läpi

työn

aikataulu,

tehtäväsuunnitelma, työturvallisuussuunnitelma, elementtipiirustukset, etenemisjärjestys ja
laatuvaatimukset. Ylläpitäviä töitä ovat työnaikaiset mittaukset ja siivoukset, työturvallisuustoimet
ja materiaalien siirrot.
TAULUKKO 1. Muuttujien vaikutus työmenekkiin (Ratu 51-0256. 2004, 3)
Muuttuja

Vaikutus työmenekkiin
Suurentaa

Pienentää

Siirtomatkat

- pitkät

- lyhyet

Sääolosuhteet

- huonot, sääsuojien tarve

- hyvät, ei erillisiä sääsuojia

Työmaajärjestelyt

- suunnittelematta, sekavat

- hyvin ennalta suunniteltu

Seinäkorkeus

- jatkosten tarve

- ei jatkoksia

- telineiden tarve

- ei telineitä

Aukkojen lukumäärä

- paljon aukkoja

- ei aukkoja, yhtenäiset pinnat

Nurkkien lukumäärä

- paljon nurkkia

- vähän nurkkia

Koolaus

- lisäkoolaus

- ei lisäkoolausta

Työryhmä

- kokematon työryhmä

- kokenut työryhmä

Taulukossa 4 on esitettynä muuttujia, jotka on otettava huomioon työmenekkejä arvioitaessa.
Esimerkiksi sateinen sää suurentaa työmenekkejä ja aurinkoinen pienentää. Alppijääkärin
työkohteessa joudutaan mahdollisesti rakentamaan sääsuoja kokoonpanotyölle, koska työn teko
tapahtuu syksyllä.

4.2.2

Materiaalimenekit ja kustannuslaskelma

Runkojen rakennusmateriaalina käytetään 48x173 millimetristä mittatarkaksi karkeahöylättyä
puutavaraa. Menekit on laskettu elementtikuvista metreinä, ja hukkaprosenttina käytetään 10 %.
17

Puutavaran kokonaismenekiksi saatiin 4630 metriä. Hintatiedot on saatu Skanskan omilta
hankintasivuilta. Sen toimittaa työmaalle Puukeskus.
Kustannusarviolaskelmissa käytetään työvaiheaika T4:sta. Se saadaan, kun kerrotaan T3työvuoroaika TL3-lisäaikakertoimella. Kerroin vaihtelee työlajista riippuen välillä 1,0–1,30. TL3lisäaikakertoimena on käytetty arvoa 1,15. Muunnokset on esitetty liitteessä 5. Työn tuntihintana
on käytetty 16,20 euroa tunnissa, mikä on työmaan keskimääränen kirvesmiehen tuntipalkka.
Laskelmissa ei ole otettu huomioon työryhmän kokoa. Taulukossa 2 on esitetty työn ja
materiaalien kustannukset.
TAULUKKO 2. Kustannuslaskelma elementtityöskentelystä
Työkustannukset
Materiaalikustannukset
Yhteensä

4.3

8585,35 €
8022,40 €
16607,75 €

Aikataulu

Puurunkotyö sijoittuu yleisaikataulussa (liite 6) suoritettavaksi samanaikaisesti betonirunkotyön ja
ontelolaattojen asennuksen kanssa. Koska betonirunkotyö on tahdistava tekijä, ei
runkoelementtejä voida asentaa ennen kuin kyseisen kerroksen betoniseinät ovat valmiit.
Liitteessä 5 on laskettu, että kokoonpanotyössä menee yhteensä 20 työvuoroa ja asennustyössä
9 työvuoroa. Alppijääkärin A-rappuun tulee 8 kerrosta ja B-rappuun 4 kerrosta, mikä tarkoittaa
sitä, että kerroksien 1-4 elementtien tekemiseen kuluu 3,4 tv/krs ja asennukseen 1,5 tv/krs.
Kerroksien 5-8 elementtien valmistamiseen kuluu 1,7 tv/krs ja asennukseen 0,75 tv/krs.
Ensimmäisen kerroksen betonirungon teko on alkanut yleisaikataulun mukaan viikolla 40,
ontelolaattojen asennus viikolla 41 ja puurunkotöiden viikolla 42. Ensimmäisen kerroksen
puurunkotöihin on yleisaikataulussa varattu 8 työvuoroa. Työmenekkilaskelmien mukaan
elementtien kokoonpano- ja asennustyössä menee yhteensä 5 tv/krs. Näin ollen, kun rungot
tehdään elementteinä ja asennetaan paikoilleen, säästetään 3 työvuoroa yleisaikataulussa
varattuun aikaan nähden.
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4.4

Laatuvaatimukset

Noudatettavat asiakirjat
Laatuvaatimuksissa noudatettavia asiakirjoja ovat Talonrakennusteollisuus ry:n laatima
Rakennustöiden laatu 2009 luvut 51 ja 53 ja Rakennusteollisuus RT ry:n Ratu-kortit 1202-S
Runkorakenteet, elementtirungot ja 51-0256 Puurunkotyö, seinät.
Asiakirjoissa on annettu ohjeet liittyen työtä edeltäviin, työnaikaisiin ja työnjälkeisiin
laadunvarmistukseen. Siinä on myös esitetty seinäelementtien mitta- ja asennustarkkuudet.
Työntekemisen ohje
Edeltävän työvaiheen eli betonirunkotyön tulee olla valmis ja tarkastettu. Puurunkoelementtien
alasidepuu tulee eristää ontelolaatoista esimerkiksi bitumihuopakaistalla (Ratu 1202-S
Elementtirungot 2002, 5). Runkotolppien on oltava suorassa ja ikkuna- ja oviaukkojen tulee sijaita
oikealla paikalla.
Työkohteen tulee olla rauhoitettu elementtiasennustyölle ja siellä pitää olla tarvittava sähköistys ja
valaistus. Kohteen tulee olla myös siivottu, eikä siellä saa olla työn suorittamista häiritseviä
työvälineitä tai rakennusmateriaaleja.
Materiaalivaatimukset
Puutavaran tulee olla laatuluokitukseltaan vähintään luokkaa C. Luokitukset on esitetty
taulukossa 12. Puutavara varastoidaan työmaalla pressujen tai suojamuovien alle suojaan
kosteudelta. Puunippujen alle on laitettava lankut, jotta niput eivät ole kosketuksissa maahan (ks.
kuva 8).
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TAULUKKO 3. Puutavaran laatuluokitukset (Rakennustöiden laatu 2009, 2008, 164)
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KUVA 8. Puutavara varastoidaan suojaan kosteudelta
Mittatarkkuusvaatimukset
Kiinnitysalustojen tulee olla puhtaita, suoria ja mitoiltaan piirustusten mukaisia. Tarvittaessa mitat
tarkistetaan

mittaamalla.

toleranssiluokitukset

Rakennustöiden

laatu

asennustarkkuuksille.

Luokka

2009
2

-asiakirjassa
on

on

määritelty

yleisimmin

käytetty

asennustarkkuusluokka.
TAULUKKO 4. Asennustarkkuusluokka 2 suurimmat sallitut poikkeamat (Rakennustöiden laatu
2009, 2008, 156)
Sivusijanti perussuorasta

±5mm

Runkotolppien väli

±5mm

Ikkuna- ja oviaukkojen koko

±5mm

Ikkuna- ja oviaukkojen sijainti

±5mm

Vapaa väli (vastakkaiset seinät)

±5mm

Seinärungon suoruus*

±1,5‰

Seinärungon poikkeama pystysuorasta


korkeus enintään 3m

±5mm



korkeus yli 3m

±8mm

* = 1,5‰ mittauspituudesta, kun mittauspituus on vähintään 2m
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4.5

Laadunvarmistustoimenpiteet

Työtä edeltävä laadunvarmistus
Työnjohdon ja työhön ryhtyvien työntekijöiden kanssa pidetään aloituspalaveri, missä käydään
läpi työn sisältö tehtävä- ja asennussuunnitelman avulla, työn aikataulu, laadunvarmistusasiat
sekä työturvallisuussuunnitelma. Palaverista tehdään pöytäkirja, joka liitetään työmaaasiakirjoihin (Ratu 51-0256, 2004, 10).
Varmistetaan, että työhön ryhtyvillä työntekijöillä on käytettävissään tarvittavat suunnitelmat,
työkoneiden ja –välineiden saatavuus ja kunto, nosto- ja siirtokalusto, jäteastiat, henkilökohtaisten
suojainten saatavuus ja rakennusmateriaalien saatavuus. Puutavaran tulee olla varastoituna
tasaisella alustalla suojattuna kastumiselta, likaantumiselta ja kolhiintumiselta (Rakennustöiden
laatu 2009, 2008, 155).
Ennen elementin asennusta tarkistetaan kiinnitysalustan ristimitta, tasaisuus ja puhtaus.
Alasidepuun alle laitetaan esimerkiksi bitumihuopakaista, mikä eristää runkoelementin
ontelolaatan pinnasta (Rakennustöiden laatu 2009, 2008, 155).
Työnaikainen laadunvarmistus
Pidetään huoli, että työssä käytetään tarvittavia suojaimia ja koneiden ja välineiden
käyttöturvallisuus on kunnossa. Varmistetaan riittävillä mittauksilla ja merkinnöillä, että elementin
ala- ja yläsidepuut ovat oikean mittaisia, runkotolpat ovat oikeassa paikassa, oikean mittaisia ja
suorassa ja että ikkuna- ja oviaukot tulevat oikeille paikoilleen, ovat oikean kokoisia.
Katkaisusahausten on oltava suorat. Jos ala- tai yläsideputa joudutaan jatkamaan, tulee
liitoskohta vahvistaa. (Rakennustöiden laatu 2009, 2008, 155.)
Asennuksen aikana on huolehdittava, että elementti asennetaan asennuslinjojen mukaisesti ja
pysty suoraan. Valmis elementti jäykistetään ennen asennusta laudoilla, jotta elementti ei muuta
muotoaan sitä nostettaessa paikalleen (Ratu 1202-S Elementtirungot, 2002, 6).
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Työn jälkeinen laadunvarmistus
Tarkistetaan, että elementti on asennettu sille merkittyyn paikkaan ja asennuslinjojen mukaisesti.
Elementin sivuille jäävät raot tiivistetään uretaanivaahdolla. Putoamissuojaukset asennetaan
paikoilleen.

4.6

Potentiaalisten ongelmien analyysi

Potentiaalisten ongelmien analyysi on tärkeä osa tehtäväsuunnitelmaa. Siinä kirjataan työssä
mahdollisesti tai usein esiintyviä ongelmia, ongelmille hälytin, joka varoittaa lähestyvästä
ongelmasta ja keinoja, miten ongelmiin voidaan varautua ennalta. Ongelmat on jaettu kahteen
kategoriaan, toiminnallisiin ja teknisiin ongelmiin, ja ne on esitetty taulukossa 5 (Ratu
tehtäväsuunnitelman muistilista, 2004, 2).
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TAULUKKO 5. Usein esiintyviä ongelmia
Ongelma

Hälytin

Ongelmiin varautuminen

Toiminnalliset ongelmat
-

Työturvallisuusriskit

-

Ahtaat mestat

-

Pidetään työkohteet siistinä

-

Kohteessa useita työvaiheita

-

Järjestetään jäteastiat lähelle

käynnissä samaan aikaan

-

Rauhoitetaan työkohde

-

Työntekijät eivät käytä
henkilökohtaisia suojaimia

-

elementtien asennukselle
-

Edellytetään työntekijöiltä

Puutteelliset telineet, tikkaat ja

henkilökohtaisten suojainten

nostolaitteet

käyttöä

Huonot työolosuhteet

-

Tarkastetaan nostolaitteet ja
telineet ennen käyttöä

-

Elementit vaurioituvat

-

Pitkä varastointiaika työmaalla

-

Ahdas työmaa

-

TR-mittaukset

-

Riittävä valaisu

-

Varastoidaan elementit
kosteudelta suojattuna, irti maasta
ja työmaan liikenteeltä suojatussa
paikassa

-

Hankitaan työmaalle tarpeeksi
riittävästi suojaus- ja
varastointimateriaalia

Tekniset ongelmat
-

Mittojen epätarkkuus

-

Suunnitelmissa puutteita ja

-

Tarkastetaan rungon mitoitus

ristiriitaisuuksia

-

Korjataan oikeisiin mittoihin

Suunnitelmat muuttuvat työn

-

Suunnitelmien oltava ajantasalla

aikana

-

Riittävästi mittauksia ja merkintöjä

Aukkojen mitoitus puuttuu

-

Tarkastetaan alustan mitat

-

Tehdään tarvittavat oikaisut

-

Elementin jäykistys ennen nostoa

-

Valitaan nostopisteet siten että

-

Kiinnitysalustan huono kunto

-

Pinnoissa epätasaisuuksia

-

Elementti muuttaa

-

Elementti ei mahdu paikalleen

muotoaan/vaurioituu noston

-

Silmämääräisesti huomataan

yhteydessä

muutos
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elementti nouses tasaisesti

5

JOHTOPÄÄTÖKSET

Tuotantomenetelmien vertailu
Vertailun vuoksi liitteessä 5 on laskettu myös menekit ja kustannukset perinteiselle tavalle, missä
puurunkotyö on suoritettu paikalla rakentaen. Yhteenveto tuloksista on esitetty taulukossa 6.
Hinnassa ei ole mukana materiaalikustannuksia, vaan kyseessä on pelkän työn osuus.
TAULUKKO 6. Tuotantomenetelmien vertailu
Elementtityöskentely
Paikalla rakentaen

aika tth
461
432

h/m²
0,32
0,30

hinta €
8585,35
8039,40

€/m²
6,01
5,63

Vertailusta selviää, että paikalla rakentaminen ei ole merkittävästi nopeampi tai halvempi tapa.
Työmenekeissä täytyy ottaa huomioon, että elementtityöskentelyn menekkiin ja kustannuksiin
sisältyy myös asennusvaihe.
Runkoelementtien kokoonpanovaiheen osuus koko menekistä on 318 tth, mikä on vähemmän
kuin runkojen paikalla rakentamisen työmenekki. Elementtityöskentelyssä aikataulusta
myöhästymisen riski pienenee, kun elementtien kokoonpanoon ei vaikuta mikään muu käynnissä
oleva työvaihe. Kokoonpanotyö tapahtuu aluesuunnitelman osoittamalla paikalla hieman
sivuummalla muista käynnissä olevista töistä.
Asennusvaiheessa työtä tahdistavat tekijät ovat betonirunkotyön suurmuottien nostot ja siirrot
sekä ontelolaattojen asennustyö. Puurunkoelementtejä asennetaan aina, kun torni- tai
autonosturi ei ole kiinni missään muussa työvaiheessa. Huomattavaa aikataulusta
myöhästymisen riskiä ei ole, koska elementtien asennus on huomattavasti nopeampaa kuin
esimerkiksi ontelolaattojen asennus.
Valvonnan näkökulmat
Valvonnan kannalta tärkeitä asioita ovat betonirunkovaiheen ja puurunkotöiden edistyminen
aikataulun ja suunnitelmien mukaisesti, elementtikuvien yhdenmukaisuus arkkitehti- ja
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rakennekuvien kanssa, työturvallisuus kaikissa työvaiheissa ja runkoelementtien kokoonpanon ja
asennuksen työnaikainen laadunvarmistus.
Puurunkoelementtien asennusta tahdistaa vahvasti betonirunkovaiheen edistyminen. Elementtejä
ei voida asentaa ennen kuin kerroksen betoniseinät ovat valettuja ja niiden sijainnit on todettu
oikeiksi. On tärkeää, että betonirunkovaihe edistyy aikataulun mukaisesti, muuten kaikki muut
työvaiheet viivästyvät.
Elementtikuvien on oltava yhdenmukaiset arkkitehti- ja rakennekuvien kanssa. Ikkuna- ja
oviaukkojen on oltava oikeilla paikoillaan sekä leveys- ja korkeusmittojen on oltava oikeat.
Tärkeää on myös huomioida, että elementtikuvien leveys- ja korkeusmitat ovat 3,5-4,5 mm
todellisia

mittoja

pienempiä.

Näin

reunoille

jää

asennusvaraa.

Aktiivisilla

laadunvarmistustoimenpiteillä turvataan, että elementit sopivat paikoilleen ja ovat kuvien ja
suunnitelmien mukaiset.
Työturvallisuuden huomioiminen on tulossa aina vain tärkeämmäksi osaksi työmaiden toimintaa.
Siksi onkin tärkeää, että kaikissa työvaiheissa noudatetaan työturvallisuusmääräyksiä. Kuten
esimerkiksi että työntekijät käyttävät henkilökohtaisia suojaimia ja asennusvaiheessa käytetään
tarvittaessa turvavaljaita.
Työnaikaisessa laadunvarmistuksessa tärkeimpiä asioita ovat valmiiden elementtien vastaavuus
elementtikuvien kanssa, elementtien asennuksessa kiinnityspisteiden riittävyys sekä elementin
reunoille jäävien asennusvarojen riittävä tiivistys. Tärkeää on myös varmistua, että elementit
asennetaan asennuslinjojen mukaisesti ja pystysuoraan.
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6

POHDINTA

Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä kattava ja toimiva tehtäväsuunnitelma, jonka avulla työmaan
johto voi valvoa puurunkotöiden edistymistä. Runkotyöt tehdään normaalista hieman poiketen
elementtityönä. Elementtirakentamisen suurimpana etuna paikalla rakentamiseen verrattuna on,
että elementtien valmistukseen ei vaikuta mikään muu käynnissä oleva työvaihe. Runkoelementit
rakennetaan etäällä muista käynnissä olevista töistä, valmiit elementit varastoidaan
elementtivakkeihin ja nostetaan paikalleen torni- tai autonosturia apuna käyttäen. Jos runkotyö
suoritetaan paikalla rakentaen, betonirunkotöiden viivästykset vaikuttavat puurunkotöiden
aikatauluun.
Tehtäväsuunnitelma pohjautuu Rakennusteollisuus RT ry:n ja Rakennustietosäätiö RTS:n
yhteistyössä

tekemään

mallipohjaan

sekä

Skanska

Talonrakennus

Oy:n

omaan

tehtäväsuunnitelman pohjaan. Kuvat käytettävistä runkoelementeistä on tehty työmaalla ja ne
ovat vastaavan mestarin hyväksymät. Elementtiasennus- ja työturvallisuussuunnitelma ovat osa
Skanskan mallipohjaa. Tiedot näihin on saatu työmaalta sekä tekijän omista tiedoista ja
kokemuksista. Määrälaskennassa käytetyt menekit on saatu Rakennusteollisuus RT ry:n ja
Rakennustietosäätiö RTS:n tekemistä Ratu-korteista. Opinnäytetyössä käytetyt valokuvat tukevat
tekstiä onnistuneesti. Ne on otettu Alppijääkärin työmaalta ja ne ovat tekijän itse ottamia.
Opinnäytetyön aiheen valinta oli minulle helppo, koska suoritin rakennusmestariharjoittelua
Skanska Talonrakennus Oy:llä Alppijääkärin työmaalla, missä tehtäväsuunnitelman teko
puurunkotöiden suorittamisesta elementtityöskentelynä oli ajankohtainen. Hyvien mallipohjien
avulla työn tekeminen sujui luontevasti ja sain työmaalta hyviä apuja työn alkuvaiheessa.
Haastavinta oli Ratu–korttien menekkitietojen soveltaminen, koska valmista korttia tämänlaiselle
työvaiheelle ei ole olemassa. Olen mielestäni onnistunut tuomaan esille elementtirakentamisen
hyvät puolet ja erot paikalla rakentamiseen verrattuna. Olen myös tyytyväinen siihen, että olen
tehnyt tavoitteeni mukaisen toimivan tehtävässuunnitelman, jota pystytään hyödyntämään
tulevaisuudessa Skanskan työmailla.
Työtä tehdessäni asiantuntemukseni aiheesta on lisääntynyt ja hahmotan hyvin suunnitellun työn
hyödyn aikataulullisesti kriittisen työvaiheen onnistumisessa. Näiden lisäksi myös kirjallinen
ilmaisutaitoni on kehittynyt työn edetessä. Työn tulokset nähdään myöhemmässä ajankohdassa,
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kun

rakennusvaiheessa

olleessa

työmaakohteessa

eli

kerrostalossa,

siirrytään

sisätyövaiheeseenn. Silloin nähdään, onko runkovaihe valmistunut aikataulun mukaisesti ja onko
opinnäytetyönä tehdystä tehtäväsuunnitelmasta ollut apua työn tehokkuuden lisäämiseksi.
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