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1 JOHDANTO 

Tämä opinnäytetyö tehdään Peab Oy:n toimeksiannosta. Työssä laaditaan logis-

tiikka- ja turvallisuussuunnitelma yrityksen työmaalle As Oy Kirjokulmaan. Ra-

kennus on nelikerroksinen betoni/tiilirunkoinen kerrostalo, jota korotetaan kahdel-

la kerroksella teräsrunkorakenteella. Korotetulle osalle tehdään muun muassa 

kokoontumistila ja ilmanvaihtokonehuone. 

Turvallisuussuunnitelma laaditaan Peab Oy: ssä jokaiselle alkavalle työmaalle 

erikseen.  Turvallisuussuunnitelma on osa yrityksen sertifikoitua toimintajärjes-

telmää. 

Työmaa sijaitsee aivan Oulun kaupungin keskustassa, joten varsinaisia tavaroi-

den varastointipaikkoja ei ole. Työmaalla on ainoastaan välivarasto, johon voi-

daan laskea autosta purettavat tavarat. Logistiikka aiheuttaa myös omat haas-

teensa työmaalle tulevalle ja sieltä lähtevälle tavaraliikenteelle. Kaikki suuremmat 

nostot on suunniteltava siten, että liikenne häiriintyisi mahdollisimman vähän, 

koska liikenne joudutaan pysäyttämään nostojen ajaksi. Tästä johtuen nostot, 

joissa joudutaan käyttämään ajoneuvonosturia, on suoritettava Oulun kaupungin 

liikennesuunnittelijan mukaan kello 20–06 välillä. 

Peab Oy on osa Peab-konsernia, joka on yksi Pohjoismaiden suurimpia rakenta-

jia. Konserni työllistää noin 15 000 henkilöä, joista Suomessa noin 700. Pääpaik-

ka konsernilla sijaitsee Skånessa Etelä-Ruotsissa ja liikevaihto on 4 miljardia eu-

roa. Yhtiön osake on listattu Tukholman pörssissä. (PeabNyt 2011, 3.) 
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2 LOGISTIIKKASUUNNITELMA 

Logistiikalla tarkoitetaan materiaalivirtojen ja niihin liittyvien tietovirtojen hallintaa 

läpi koko tilaustoimitusprosessin. Rakennustyömaan kannalta on tärkeää tarkas-

tella toimitusketjujen muodostamia kokonaisuuksia. Tällöin katsotaan työmaalle 

toimitettavia materiaaleja ja logistiikkaa yhdessä, jolloin voidaan huomioida koko 

työmaan resurssien tehokas hyödyntäminen. (Nyman – Pahkala –Tanskanen – 

Vuolio – Wegelius-Lehtonen 1996, 5.) 

Tavaroiden purkaminen 

Tavaroiden purkaminen tapahtuu työmaalla työmaan edessä olevalla välivaras-

topaikalla (kuva 1), joka sijaitsee Saaristonkadun puolella osoitteessa Saariston-

katu 12 C 90100 Oulu. Rakennuksen sisäpihalle johtaa 3,1 m leveä ja 2,8 m kor-

kea porttikongi, joten sinne ei pääse kuin pakettiautolla ja tavarat on toimitettava 

rakennukseen sisäpihan puolelta rappusia pitkin. 

 Tavarat täytyy toimittaa työmaalle sovittuna aikana, koska tavarat on kuljetettava 

välittömästi välivarastopaikalta kerrokseen. Tavaroiden toimitusten yhteydessä 

on otettava yhteys työmaan vastaavaan työnjohtajaan. 
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V= varastokontti 

   

  
H= hissi 

    

  

VV= välivarasto 
 
 

   KUVA 1. Välivarasto 

 

Tavaroiden lastaus ja päivittäinen jätehuolto 

Palautettavien tavaroiden ja jätteiden lastaus tapahtuu työmaan edestä Saaris-

tonkadulta, osoitteessa Saaristonkatu 12 C 90100 Oulu. Työmaalta tulevat päivit-

täiset jätteet kerätään pyörillä varustettuihin muovisiin 240 litran jäteastioihin. 

Jäteastiat tyhjennetään siirtolavalle, joka tuodaan työmaan etupuolelle tarvittaes-

sa. Auto odottaa sen aikaa, kun jäteastiat on tyhjennetty lavalle, ja lähtee välittö-

mästi pois, kun astiat on saatu tyhjennettyä. Sosiaalitiloista ja toimistoista tuleva 

jäte kerätään jätesäkkeihin ja toimitetaan suoraan jätelavalle. Työmaalle toimite-

taan myös henkilöauton peräkärry, johon voidaan kerätä pienempiä määriä jättei-

tä. Peräkärry tyhjennetään päivittäin. 
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Vaaka- ja pystysiirrot 

Materiaalien vaaka- ja pystysiirrot toteutetaan erillisen suunnitelman mukaisesti 

(taulukko 1). 

TAULUKKO 1. Materiaalien siirtosuunnitelma  

Materiaalit Siirtojen toteutustapa (pysty- ja vaakasiirrot) 

sekä apuvälineet 

teräsrunko ajoneuvonosturilla 

puutavarat välivarasto, vaakasiirrot pumppukärryllä ja kan-

tamalla, pystysiirrot tavarahissillä 

rakennuslevyt  välivarasto, vaakasiirrot levykärryllä ja kanta-

malla, pystysiirrot tavarahissillä ja ajoneuvonos-

turilla 

mattorullat ja laatat välivarasto, vaakasiirrot matto- ja pumppukärryl-

lä, pystysiirrot tavarahissillä 

lämmön- ja ääneneristeet välivarasto, vaakasiirrot pumppukärryllä, pysty-

siirrot tavarahissillä 

peltirangat välivarasto, vaakasiirrot pumppukärryllä, pysty-

siirrot tavarahissillä 

ikkunat ja ovet välivarasto, vaakasiirrot pumppukärryllä, pysty-

siirrot tavarahissillä ja ajoneuvonosturilla 

parvekelasitus välivarasto, vaakasiirrot pumppukärryllä, pysty-

siirrot tavarahissillä 

bitumi- ja kermikatteet välivarasto, vaakasiirrot pumppukärryllä, pysty-

siirrot tavarahissillä 

vesikate ajoneuvonosturilla 

sementti- ja tasoitesäkit välivarasto, vaakasiirrot pumppukärryllä, pysty-

siirrot tavarahissillä 
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kalusteet  välivarasto, vaakasiirrot pumppukärryllä, pysty-

siirrot tavarahissillä 

IV-tarvikkeet välivarasto, vaakasiirrot pumppukärryllä, pysty-

siirrot tavarahissillä ja ajoneuvonosturilla 

jätteet vaakasiirrot pyörillä olevilla jäteastioilla ja kulje-

tuskärryillä, pystysiirrot tavarahissillä ja ajoneu-

vonosturilla 

muut isot ja painavat tavarat 

 

 ajoneuvonosturilla 

 pumppukärryllä 

 tavarahissillä 

 levykärryllä 
 

pienet ja kevyet tavarat 

 

 pumppukärryllä 

 kuljetuskärryllä 

 kantamalla 

 tavarahissillä 
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3 TURVALLISUUSSUUNNITELMA 

Ennen kuin rakennustyöt aloitetaan, on pääurakoitsijan laadittava kirjallinen 

suunnitelma työturvallisuutta koskevista asioista. Turvallisuussuunnitelman tar-

koituksena on järjestää työmaa niin turvalliseksi, ettei työmaasta aiheudu vaaraa 

siellä työskenteleville ja työmaan vaikutuspiirissä oleville henkilöille. Pääurakoitsi-

jan on esitettävä työturvallisuutta koskevat suunnitelmat rakennuttajalle ja ilmoi-

tettava rakennuttajalle turvallisuussuunnitelmaan tulevista muutoksista työn edis-

tyessä. (Markkanen 2011, 47.) 

3.1 Perehdytys ja työn opastus 

Kaikille työmaalla työskenteleville henkilöille pidetään perehdytys ja työnopastus 

työmaahan. Kulkulupaa ei myönnetä ennen kuin perehdytys on suoritettu. Pe-

rehdytyksen suorittaa pääurakoitsijan työnjohtaja tai työsuojeluvaltuutettu. Pe-

rehdytyksessä käydään läpi työmaan turvallisuuteen ja yleisjärjestelyihin liittyviä 

asioita. Tällaisia asioita ovat muun muassa työmaan aluepiirros, siisteys ja jäte-

huolto, suojaimien käyttöön liittyvät asiat, ensiapukaappien sijainti, sosiaalitilat, 

kulkutiet, varastointi ja työvälineisiin ja nostimiin liittyvät turvallisuusasiat. 

Työntekijöiltä tarkastetaan henkilö-, työturvallisuus-, tulityö- ja ensiapukortit. Kor-

teista otetaan kopiot ja kopiot säilytetään työmaatoimiston perehdytyskansiossa. 

3.2 Riskikartoitus ja -analyysi 

Työturvallisuuslaki (738/2002) velvoittaa jokaista työnantajaa selvittämään ja 

tunnistamaan työhön liittyvät haitta- ja vaaratekijät. Vaarojen tunnistaminen on 

säädetty tehtäväksi osana rakennushankkeen tuotannonsuunnittelua asetuksella 

(426/2004). (Työturvallisuusriskien arviointi rakennusyrityksessä. 2005, 5.) 
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Arvioitaessa rakennustyömaan riskejä on otettava huomioon seuraavat seikat: 

 Rakennustyömaalla työskentelee usean yrityksen työntekijöitä ja itsenäisiä 

yrittäjiä, joka edellyttää kiinteää yhteistyötä kaikkien kesken. 

 Kun suunnitellaan tuotantoa, ei pystytä tekemään fyysisiä havaintoja vaan 

joudutaan suunnittelemaan ja arvioimaan tulevaa toimintaa. 

 Olosuhteet rakennustyömaalla muuttuvat nopeasti työn etenemisen vuoksi 

sekä sääolosuhteiden vuoksi. 

 Työmaalla työskentelevien lisäksi rakennushankkeessa on paljon muita 

osapuolia, joilla on vaikutusta työmaan toimintaan. 

 Projektin aikana osapuolet oppivat tuntemaan toisiaan, jolloin yhteistyö 

helpottuu. 

 Paljon vaarallisiksi luokiteltuja töitä, joita ohjaa laidansäädäntö. 

 Suunnitelmiin tulee muutoksia, jolloin ei päästä tekemään suunniteltua työ-

tä. Työntekijät alkavat oma-aloitteisesti tehdä suunnittelematonta työtä. 

 Projektin aloituksen viivästyminen, jolloin rakentamisaika jää lyhyeksi, ai-

heuttaa kiireen rakentamisvaiheessa. (Työturvallisuusriskien arviointi ra-

kennusyrityksessä. 2005, 13–14.) 

Työmaalle on tehty riskikartoitus ja -analyysi (liite 2). Riskikartoituksessa ja -

analyysissa riskit luokitellaan asteikolla 0-5. Asteikossa 0 tarkoittaa, ettei riskiä 

esiinny, ja 5 tarkoittaa suurta riskiä kyseisessä työvaiheessa. Todetuille riskeille 

on suunniteltava toimenpiteet vaaratekijöiden poistamiseksi. Seuraavassa esite-

tään työmaan kannalta oleelliset riskit. 

Yleiset riskit 

Työturvallisuus: Todennäköisyys 3, merkittävyys 3  kokonaisriski 6. 

Riskin tarkennus: Työmaa ahdas, ympärillä liikkuu paljon yleisöä ja liikennettä. 

Ehkäisevät toimenpiteet: Turvallisuuteen ja logistiikkaan kiinnitettävä erityistä 

huomiota, TR-mittaus viikoittain, nostotyöt suunniteltava. 

 



 13 

Teräsrunkotyön riskit 

Tekninen: Todennäköisyys 3, merkittävyys 4  kokonaisriski 7. 

Työturvallisuus: Todennäköisyys 3, merkittävyys 3  kokonaisriski 6. 

Riskin tarkennus: Raskaat teräsrunkopalkit joudutaan nostamaan ajoneuvonostu-

rilla kadulta rakennuksen katolle. 

Ehkäisevät toimenpiteet: Suunniteltava nostojen ajankohta huolellisesti sekä es-

tettävä yleisön pääsy nostojen aikana työskentelyalueelle. 

Muut riskit 

Työturvallisuus: Todennäköisyys 3, merkittävyys 3  kokonaisriski 6. 

Riskin tarkennus: Pölyn ehkäiseminen työmaalla. 

Ehkäisevät toimenpiteet: Työmaa imuroidaan päivittäin, työssä tulevat jätteet ke-

rätään jäteastioihin heti työn päätyttyä ja työkoneet varustetaan imureilla. 

3.3  Telinesuunnitelma 

Valtioneuvoston asetuksen 205/2009 15 §:n mukaan ”rakennustyömaalla työ- ja 

suojatelineiden sekä niille johtavien kulkusiltojen rakenne on ennen telineiden 

käyttöönottoa tarkastettava. Tällöin on kiinnitettävä erityistä huomiota tuki- ja suo-

jarakenteisiin” . 

Tarkastukseen tulee osallistua: 

 työnantajan edustaja 

 työntekijöiden edustaja 

sekä mahdolliset muut osallistujat, kuten 

 telinetyön työnjohtaja 

 muut osallistujat (RIL142-2010, 172–173). 

Ankkuroinnilla estetään telineen kaatuminen ja telineen tai sen osan nurjahtami-

nen. Ankkuroinnin tarkoituksena on siirtää vaakavoimien aiheuttamat rasitukset 
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telineen tukirakenteeseen. Yleensä telineen tukirakenteena on telineen viereinen 

seinä. Ankkureita täytyy olla niin paljon ja käytettynä siten, että vaakakuormien 

johdosta teline tai sen osa ei pääse irtoamaan siitä tukirakenteesta, johon se on 

ankkuroitu (RIL142-2010, 50–51). 

Koska työmaa suojataan sääsuojalla, on ankkurointiin kiinnitettävä erityistä huo-

miota. Tuulikuormat nousevat sääsuojan vaikutuksesta, joten telinesuunnittelijan 

laskelmia tulee noudattaa. Välittömästi telineiden vieressä kulkee joukkoliikenne-

kaista, jossa ajetaan raskailla ajoneuvoilla. Telineiden kadunpuoleinen sivu tulisi 

suojata esimerkiksi betoniporsailla, jotka estäisivät mahdollisen ajoneuvojen suo-

ran törmäämisen telineisiin. 

Työmaalla käytetään telineurakoitsijan asentamaa Layher-tyyppistä telinettä. Jär-

jestelmään voidaan yhdistää kaikki tarvittavat osat muun muassa nousutiet, pu-

toamissuojaukset, sääsuoja ja hissin tarvitsemat telineratkaisut (kuva 2). 
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KUVA 2. Layher-teline (Telinekataja Oy) 

Sääsuoja ulottuu rakennuksen molemmista sivuista naapurikiinteistöjen katoille 

sekä rakennuksen etu- ja takapuolelta maahan saakka. Sääsuoja tehdään myös 

Layher-tyyppisestä telinerungosta, joten siihen voidaan kiinnittää työskentelyta-

sot tehtäessä uutta vesikatetta. Työskentelytasolla työskenneltäessä on käytettä-

vä turvavaljaita. 

 Sääsuojan koko: 

 pituus noin 16,5 m 

 leveys noin 15.5 m 

 korkeus räystäältä noin 19,0 m. 

Työmaahissi 

Työmaahissi sijoitetaan Saaristonkadun puolelle, rakennuksen etupuolelle. Työ-

maan tavaraliikenne hoidetaan pääsääntöisesti tavarahissillä (kuva 3). 
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Hissin tiedot: 

 tyyppi: Alimak CH 11/30 

 nostokyky 1100 kg   

 sisäpituus 3000 mm.   

   

   

KUVA 3. Tavarahissi Alimak CH 11/30 (Cramo Oy) 

3.4 Nostotyösuunnitelma 

Nostotöistä, jotka luokitellaan vaikeiksi nostotöiksi, on tehtävä nostotyösuunni-

telma, joka laaditaan kirjallisessa muodossa. Nostotyösuunnitelmassa on arvioi-

tava nostotyöhön liittyvät riskit. Nostotyösuunnitelman laatii pääurakoitsija ja ajo-

neuvonosturia käytettäessä on välttämätöntä, että myös nosturin toimittaja osal-

listuu suunnitteluun. 

Suunniteltaessa nostotyötä on huomioitava muun muassa seuraavia asioita: 

 kappaleen koko 

 nostoympäristö 

 ulkoiset olosuhteet 

 nostolaitteiden ja -apuvälineiden ominaisuudet 

 nostojen ajoitus 

 kaluston hankinta 
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 ohjaamiseen tarvittavat tiedot (Hietavirta – Niskanen – Patrikainen – Päi-

värinta 2009, 115). 

 

Työmaa sijaitsee aivan Oulun kaupungin keskustassa, joten se tekee nostotyöt 

työmaalla haasteellisiksi. Ajoneuvonosturilla suoritettavat nostot on toteutettava 

siihen vuorokauden aikaan, jolloin liikennevirta on hiljaisimmillaan eli kello 20–06 

välillä. Asennettavat teräspalkit, vesikattotyöt ja painavien tavaroiden nostaminen 

vaativat ajoneuvonosturin käyttöä, joten niiden nostojen aikana kadun liikenne on 

pysäytettävä. Teräspalkit esivalmistetaan tehtaalla mahdollisimman pitkälle, jotta 

niiden asentaminen sujuisi työmaalla nopeasti ja ajoneuvonosturin työskentelyai-

ka jäisi mahdollisimman lyhyeksi. 

Jokainen nostokerta ajoneuvonosturilla on suunniteltava erikseen ja huomioitava 

ympäröivä liikenne sekä yleisö. Nostoalue rajataan lippusiimoilla ja nostoalueen 

molempiin päihin laitetaan puomit, varoituskyltit ja vartiomiehet estämään yleisön 

pääsy nostoalueelle nostojen aikana. 

3.5 Putoamissuojaussuunnitelma 

Tämän suunnitelman tarkoitus on estää työmaalla työntekijöiden ja esineiden 

putoaminen. Ensisijaisesti putoaminen estetään kaiteilla, kansilla ja muilla raken-

teellisilla ratkaisuilla. Tilapäisesti putoaminen voidaan estää tarkoitukseen sopivi-

en turvavaljaiden avulla. Turvavaljas tulee kysymykseen, mikäli tekninen suojaus 

ei työn luonteen vuoksi ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista (esim. työvai-

heen lyhyt kesto). Turvavaljaan käyttö, muun muassa kiinnityspisteet, tulee 

suunnitella ennen työn suorittamista. Varsinkin silloin, kun putoamissuojaus ei 

hoidu tavanomaisin menettelyin, tulee turvallinen putoamissuojauksen toteutus-

tapa miettiä jo kohteen suunnitteluvaiheessa (liite 1). 

 

Kaidejärjestelyt 

 Työmaan kaidejärjestelyt hoidetaan erikseen nimettävän henkilön toimesta 

työnjohdon ja kirjallisen asennusoppaan ohjeiden mukaisesti. 
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 Työnjohdon velvollisuus on valvoa ja tarkastaa kaikki työturvallisuuteen liit-

tyvät asennukset sekä määritellä niiden purkuajankohta. 

 Jos kaidejärjestelmien käyttö on mahdoton tai vaarallinen, silloin käytetään 

turvavaljaita ja turvaköyttä. 

 

Kaiteet 

 Suojakaiteen suojaus korkeus on vähintään 1000 mm. Johteet on sijoitet-

tava siten, että pystysuora vapaa tila on suurimmillaan 500 mm. Suojakai-

teen osana tulee aina olla myös jalkalista (22 mm*100 mm lauta), jonka 

korkeus on vähintään 100 mm. Suojakaiteen on oltava pituussuunnassa 

yhtenäinen. Suojakaiteen ja seinän tai muun vastaavan rakenteen välinen 

rako saa olla enimmillään 250 mm. 

 Suojakaiteen käsijohteen ja kaidetolpan on kestettävä 100 kg:n ja välijoh-

teen 50 kg:n suuruisen pistekuorman aiheuttama rasitus. Pistekuorman 

aiheuttama taipuma tai siirtymä saa olla enintään 100 mm. 

 Kaidetolppien maksimi etäisyys on yleensä 2500 mm käytettäessä käsi- ja 

välijohteena 50*100 mm:n puutavaraa. 

 

Vesikatto 

Vesikatolla työskenneltäessä käytetään sääsuojan runkoon kiinnitettäviä Layher-

tyyppisiä työtasoja ja putoamissuojia. Työtasot voidaan asentaa paikoilleen heti 

teräsrunkojen asennuksen jälkeen. Työtasoilla työskenneltäessä on käytettävä 

turvavaljaita. 

Portaat 
 
Portaina käytetään rakennuksen portaita henkilöliikenteen kulkemiseen. Tavara-

liikenne hoidetaan työmaan tavarahissillä. 

Parvekkeet 

Parvekkeille asennetaan holvinreunakaiteet. Ennen parveke-elementin asennus-

ta parvekkeen oviaukkoon rakennetaan suojakaide.  
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Aukkojen suojaus 

Pienet aukot (alle 600 mm * 600 mm) peitetään vanerilevyillä, jotka on varustettu 

liukumisen estolla, esimerkiksi lankun pätkillä asennettuna vanerilevyn alapuolel-

le. Vanerilevyihin maalataan selvästi näkyvät punaiset ruksit.  

Suuret aukot (yli 600 mm * 600 mm) ympäröidään kaidetolpilla ja puisilla kaide-

johteilla sekä jalkalistalla. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös metallista verk-

kokaidetta. 

Työnaikaiset työskentelytasot 

Tarvittaessa käytetään asennuspukkeja, alumiinitelineitä ja Layer-telineistä koot-

tavia työtasoja 

Ikkuna-aukot 

Ikkuna-aukon alareunan ollessa alle 1000 mm:n korkeudessa asennetaan auk-

koon tarvittavat suojakaiteet. 

Kulkuesteet 

Kulkuesteenä voidaan käyttää lippusiimaa tai muuta hyvin havaittavaa estettä. 

Kulkueste on rakennettava 1500 mm:n päähän putoamisvaarallisesta paikasta 

eikä se saa kaatua tai siirtyä paikaltaan. Lippusiimaa tai muuta vastaavaa voi-

daan käyttää väliaikaisena ratkaisuna estämään vaaralliselle alueelle menemi-

nen, ei teknisenä putoamissuojausratkaisuna. 

Työmaan putoamissuojausta valvotaan kunnossapitotarkastuksissa, TR-

mittauksissa sekä päivittäisessä seurannassa. Työnjohto puuttuu laiminlyönteihin 

välittömästi. 

3.6 Aluesuunnitelma 

Aluesuunnitelmassa esitetään työmaan kannalta tärkeimmät asiat. Yksinkertai-

simmillaan aluesuunnitelma voidaan laatia asemapiirrokseen (liite 3). Vaativissa 

kohteissa aluesuunnitelma on laadittava jokaisesta rakentamisvaiheesta erikseen 

(kuva 5). 
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Aluesuunnitelmassa esitetään muun muassa 

 rakennukset ja rakennelmat 

 työmaan rajat 

 kulkutiet ja ajoväylät 

 toimisto-, sosiaali- ja varastotilat 

 nostokaluston sijainti 

 ensiaputarvikkeet 

 muu merkittävä kalusto (Koski 1992, 19). 

Työmaan sosiaali- ja toimistotilat saadaan vuokrattua kiinteistöstä, joten erillisiä 

tiloja niitä varten ei tarvitse työmaalle tuoda. Työmaahissi sijoitetaan Saariston-

kadun puolelle, josta on vuokrattu katutilaa hissin pystyttämistä varten. Kirkkoka-

dun puolelta on vuokrattu katutilaa, johon voidaan sijoitta yksi varastokontti. Suu-

ria ja painavia tavaroita nostamaan tilataan ajoneuvonosturi, jonka koko riippuu 

kulloinkin nostettavien tavaroiden vaatimuksista. Saaristonkadun liikenne joudu-

taan pysäyttämään ajoneuvonosturin työskentelyajaksi, joten nostot suoritetaan 

aikaisin aamulla, myöhään illalla tai viikonloppuisin.  

Työmaa-alue erotetaan Saaristonkadun liikenteestä verkkoaidalla ja sääsuoja 

estää näkyvyyden työmaa-alueelle. Työmaan puoleinen ajokaista on niin sanottu 

joukkoliikennekaista, joten sitä ei voida käyttää kevyen liikenteen kulkupaikkana. 

Työmaan ohi kulkeva kevytliikenne ohjataan Saaristonkadun toiselle puolelle 

Kirkkokadun ja Isokadun valo-ohjatuista risteyksistä, työmaan puolelta kulku vain 

työmaan viereisiin liikkeisiin. Työmaasta kertovat liikennemerkit sijoitetaan mo-

lemmin puolin Saaristonkatua varoittamaan työmaa-alueesta.  
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3.7 Pölynhallinta 

Pölyä voidaan torjua poistamalla pölynaiheuttaja työmenetelmää tai materiaaleja 

vaihtamalla, keräämällä pöly kohdepoistolla kyseessä olevasta työstökoneesta, 

osastoimalla alue, missä pölyä syntyy, sekä varustamalla työntekijät tarkoituksen 

mukaisilla henkilösuojaimilla. (RATU S 1125.) 

Työmaalle ei asenneta keskuspölynimuria, vaan pölynhallinta toteutetaan imu-

roimalla työmaa päivittäin ja asentamalla työkoneisiin imurit, jotka keräävät tule-

van pölyn suoraan säiliöön. Sisätiloissa pienien purkutöiden aikana työskentely-

alue osastoidaan muovilla ja tila alipaineistetaan pölyn leviämisen estämiseksi. 
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4 PURKUTYÖT 

Purkutöitä varten on tehtävä kirjallinen purkutyösuunnitelma, jossa selvitetään 

työhön liittyvät turvallisuustoimenpiteet muun muassa putoamisvaarojen torjunta. 

(Hietavirta ym. 2009, 193.) 

Tehtävät purkutyöt 

Suurin purkutyö työmaalla on vanhan konesaumapeltikatteen purkutyö, noin 180 

m2. Peltikate puretaan aloittaen katteen toisesta reunasta ja purettu katemateri-

aali niputetaan katolla rakennuksen toiseen päätyyn. Purettu katemateriaali nipu-

tetaan sidontaliinoilla nippuihin ja niput kiinnitetään katolla sidontaliinoilla kiinni 

rakenteisiin putoamisen estämiseksi. Puretut niput nostetaan ajoneuvonosturilla 

ennakkoon suunniteltuna ajankohtana alas suoraan jätelavalle. Purkutöissä on 

huomioitava tuulen voimakkuus sekä puuskittainen tuuli. Vesikatteen purkutöitä 

ei saa suorittaa, mikäli tuuli aiheuttaa vaaraa turvalliseen työskentelyyn.  

Tällä työmaalla purkutyön suorittaa urakoitsija, joka on erikoistunut purkutöihin. 

Työ suoritetaan nopealla aikataululla ja purkujätteet toimitetaan välittömästi pur-

kutyön päätyttyä pois työmaalta. 

Purkutöiden jätehuolto 

Vesikaton purkujätteiden alaslaskun aikana joudutaan käyttämään ajoneuvonos-

turia työn suorittamiseen. Ajoneuvonosturi vaatii tilaa noin 3 m*20 m, joten katu-

alue on suljettava alaslaskujen ajaksi. Purkujätteiden sitomiseen on kiinnitettävä 

erityistä huomiota alaslaskujen aikana. Nostoalue rajataan lippusiimoilla ja nos-

toalueen molempiin päihin laitetaan puomit, varoituskyltit ja vartiomiehet estä-

mään yleisön pääsy nostoalueelle nostojen aikana. 

Katutasoon tuodaan valmiiksi vaihtolavat ja heti, kun lava on saatu täyteen, odot-

tava ajoneuvo kuljettaa lavan pois ja toisen vaihtolavan täyttö alkaa. Jokaiselle 

vaihtolavalle on oltava auto valmiina odottamassa, että vaihtolavat saadaan pois 

välittömästi lavan täytyttyä, koska liikenne joudutaan pysäyttämään nostojen 

ajaksi ajoneuvonosturin tukkiessa tien. 
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5 POHDINTA 

Työn tavoitteena oli tehdä logistiikka- ja turvallisuussuunnitelma Peab Oy:n yh-

delle työmaalle. Työmaa sijaitsee aivan Oulun kaupungin keskustassa, joten ma-

teriaalisiirtojen ja materiaalien varastoinnin kannalta kohde on haastava. Kaikkiin 

materiaalitoimituksiin on varauduttava huolellisesti ja harkittava tarkkaan materi-

aalien tilausaika ja ennen kaikkea toimitusajankohta työmaalle. Koska työmaalla 

ei ole katutasossa lainkaan varastointitilaa, täytyy kaikki materiaalitoimitukset 

tuoda sovittuna aikana työmaalle, jotta ne saadaan välittömästi siirrettyä varas-

toon rakennuksen kerroksiin. 

Rakennusalalla työturvallisuuteen on kiinnitettävä huomiota jokaisella työmaalla 

sen sijainnista riippumatta. Tällä työmaalla poikkeuksia normaaliin työmaahan 

toivat tilojen ahtaus ja yleisön liikkuminen työmaan välittömässä läheisyydessä. 

Työmaan viereisellä katualueella liikkuu satoja ihmisiä päivittäin ja työmaan vie-

reinen kaista on niin sanottu joukkoliikennekaista, missä liikutaan raskailla ajo-

neuvoilla. 

Omalta osaltani olen oppinut uusia asioita ja ottanut sitä tietoa käytäntöön, jota 

olen koulusta saanut. Tämä opinnäytetyö oli käytännönläheinen, joten sitä oli 

mielenkiintoista tehdä. Tässä työssä joutui pohtimaan juuri niitä asioita, joita työ-

maan johdossa työskentelevä henkilö joutuu pohtimaan ennen jokaista perustet-

tavaa työmaata. 
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