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nitelmat Reijo Palosaari Oy:lle Grusmarkin vedenkäsittelylaitoksen rakennushan-

ketta varten. Vedenkäsittelylaitos eroaa tavallisesta asuinrakennushankkeesta huo-

mattavasti, sillä valmiissa kohteessa käsitellään ihmisille juotavaksi menevää poh-

javettä. 

Opinnäytetyössä tarkastellaan rakennushankkeen keskeisiä laadullisia -, ympäris-

töllisiä- ja turvallisuusvaatimuksia, jotka täytyy ottaa huomioon vedenkäsittelylai-

toksen rakennushankkeen aikana. Opinnäytetyö on laadittu käyttäen hyväksi kir-
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tattelemalla Reijo Palosaari Oy:n toimitusjohtajaa, Reijo Palosaarta. 
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jalle. Lisäksi opinnäytetyön runkoa tullaan jatkossa käyttämään tulevien rakennus-
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The main purpose of this thesis was to create quality, environment and safety plans 

for the Grusmarks water treatment plant project conducted by Reijo Palosaari Oy. 

The water treatment plant differs from an ordinary construction project because 

ground water that will be processed to become drinking water will be handled on 

the site. 

 

The thesis investigates essential quality, environmental and safety requirements of 

a construction project which need to be taken into account during the construction 

of the water treatment plant. The thesis was made by using the literature, especially 

by applying the instructions made by Rakennustieto Oy and by interviewing the 

CEO Reijo Palosaari of Reijo Palosaari Oy.  

 

The thesis will be given for the constructor of the Grusmarks water treatment plant. 

Furthermore, this thesis will be used as a document template, when evaluating the 

quality, environment and safety plans of future construction projects. 
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1  JOHDANTO 

1.1 Laadun, työturvallisuuden ja ympäristön merkitys rakentamisessa 

Rakennusten tekninen kehitys sekä laatu- ja energiavaatimusten kiristyminen ovat 

lisänneet rakennushankkeen työmaavaiheen merkitystä ja tuotantoteknisen ammat-

titaitoista osaamisen tarvetta. Tuotannonsuunnittelusta vastaavien tahojen on hallit-

tava eri tuotantomenetelmät ja tuotantotekniikat, jotta työmaan järjestely, organi-

sointi, kalustovalinnat, töiden ajoitus ja eri urakoitsijoiden välinen yhteistyön yh-

teensovittaminen perustuvat todellisiin, käytössä oleviin teknologioihin ja niiden 

erityispiirteisiin. Lisäksi on huolehdittava siitä, että olosuhteet mahdollistava raken-

nus- ja asennustyön turvallisen suorittamisen, aiheuttamatta haittaa työntekijöiden 

terveydelle tai ympäristölle./4,8/ 

Suomalaisen rakentamisen laatu on keskimäärin hyvää. Rakentamisen laadullisten 

epäkohtien yleisimmät syyt ovat selvitysten mukaan: 

 Suunnitelmien virheet ja puutteet 

 Liian kireä aikataulu 

 Kova hintakilpailu 

Rakentamisen laatuun vaikuttavat urakoitsijoiden lisäksi hankkeen lukuisat eri osa-

puolet, kuten suunnittelijat, rakennuttajat, rakennuksen ylläpitäjät ja viranomaiset 

määräyksineen. Hyvän laadun perusta on, että hankkeen eri tekijät ovat päteviä ja 

toimivat vastuullisesti sekä heillä on edellytykset ja tahto tuottaa laatua./17/ 

Suomessa työturvallisuusmääräykset ovat kiristyneet huomattavasti viimeisten 

vuosien aikana. Työturvallisuudesta on tullut yksi rakennusalan keskeisimmästä ja 

keskustelluimmasta aiheesta johon on vaadittu parannuksia. Tavoitteena onkin saa-

vuttaa ”nolla tapaturma-taso” vuoteen 2020 mennessä. Sen tavoitteena on kitkeä 

työtapaturmat kokonaan rakennusalalta. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että 

kaikki rakennusalalla toimivat ja työskentelevät sitoutuvat siihen. /18/ 
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Kaikki yksittäisestä työntekijästä kansanterveysjärjestelmään kärsivät, kun työtur-

vallisuutta ja työterveyttä lyödään laimin. Kansallisesta työturvallisuusstrategiasta 

on monia hyötyjä: 

 Tuottavuuden paraneminen sairauspoissaolojen vähenemisen seurauksena 

 Terveydenhoitokulujen pieneneminen 

 Iäkkäiden työntekijöiden pysyminen töissä entistä pidempään 

 Entistä tehokkaampien työskentelymenetelmien ja –tekniikoiden edistämi-

nen 

/19/ 
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1.2 Tavoitteet 

Tämän työn tavoitteena oli laatia Reijo Palosaari Oy:lle Grusmarkin käsittelylai-

toksen rakennushankkeeseen työmaan laatu-, ympäristö- ja turvallisuussuunni-

telma. Suunnitelmat antavat mahdollisuuden ottaa huomioon kyseisen rakennus-

hankkeen tapahtumat ja ennakoimaan niitä, jotta päästäisiin laadullisesti haluttuun 

lopputulokseen sekä ympäristöasiat huomioiden että ilman työtapaturmia./1/ 

Tätä opinnäytetyötä on mahdollista käyttää tulevaisuudessa muissakin rakennus-

hankkeissa, joihin vaaditaan laatu- ja ympäristösuunnitelmaa tai turvallisuussuun-

nitelmaa. Valmista runkoa on helppo muokata halutun lopputuloksen saamiseksi./1/ 

 

1.3 Tutkimusmenetelmät 

Tämä opinnäytetyö on toteutettu yhteistyössä Reijo Palosaari Oy:n toimitusjohtajan 

Reijo Palosaaren kanssa. Haastattelut hänen kanssaan sekä kirjallisuuden tutkinta 

ja soveltaminen ovat opinnäytetyöni runkona. Kohteen suunnitelmiin liittyvistä 

urakka-asiakirjoista ilmenevät määräykset ja vaatimukset ovat myös osa opinnäy-

tetyötäni ja niiden pohjalta koko opinnäytetyöni on rakennettu. 

Opinnäytetyössä esitän omia pohdintojani koskien rakennushankkeen kulkua ra-

kennusurakoitsijan näkökulmasta; laatu-, työturvallisuus- ja ympäristöasiat huomi-

oiden. 
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2 RAKENNUSHANKKEEN TUOTANNONSUUNNITTELU 

Rakennushanke on pitkä projekti, joka alkaa kun rakennushanke tulee ajankoh-

taiseksi esimerkiksi tilantarpeen vuoksi. Rakennushanke päättyy, kun hanke luovu-

tetaan lopulliselle käyttäjälleen. Jotta asiakas pääsisi käyttämään tilaamaansa ra-

kennusta, on rakennushankkeessa monia vaiheita, joissa täytyy ottaa huomioon. 

Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasiat kulkevat läpi hankkeen kaikissa rakentami-

sen vaiheissa, alkaen suunnittelusta ja loppuen itse rakennuksen käyttöön./5, 10/ 

Hankesuunnittelussa otetaan selvää rakennushankkeen perusasioista ja siinä pyri-

tään määrittelemään koko rakennushanke. Hankesuunnittelussa otetaan kantaa, 

kuinka rakennushanke voidaan toteuttaa ja mietitään mahdollisia toteuttamismah-

dollisuuksia. Hankesuunnittelussa pyritään löytämään optimaalisin vaihtoehto ra-

kennushankkeen läpiviemiselle. /5, 10 - 11/  

Rakennussuunnittelussa mietitään arkkitehtuurisia ja teknillisiä ratkaisuja joita ke-

hittämällä, edelliset vaiheet huomioiden, saavuttaisiin haluttu lopputulos./5,12/   

Rakentamisvaihe käsittää itse konkreettisen rakentamisen. Rakentamisvaiheessa 

noudatetaan solmittuja sopimuksia, asiakirjoja, lakeja, määräyksiä ja hyvää raken-

nustapaa./5, 14/ 

Viimeisessä vaiheessa, eli käyttöönotossa rakennus siirtyy rakentajalta tilaajan hal-

tuun. Rakennuksen siirtymisen edellytyksenä rakentajalta tilaajalle on, että valmiin 

rakennuksen huolto, takuuajan toimenpiteet ja mahdolliset huoltosopimukset ovat 

järjestetty. /5, 15/ 

Päätoteuttaja laatii tuotannon yleissuunnitteluvaiheessa yleisaikataulun ja työmaan 

aluesuunnitelman. Yleissuunnitteluvaiheessa havainnoidaan rakennustyömaan kes-

keisiä aikataulullisia näkökohtia, ennakoidaan mahdollisia riskejä sekä otetaan kan-

taa työmaajärjestelyyn./1/ 
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2.1 Tuotantosuunnittelun tavoite ja sisältö 

Rakennustuotannon suunnittelu ja ohjaus on rakennushankkeen lopputuloksen kan-

nalta avainasemassa. Tuotannon kautta rakennushankkeeseen laaditut tekniset 

suunnitelmat toteutetaan rakentamalla ne sopimuksenmukaisesti valmiiksi loppu-

tuotteeksi. Tuotannon tavoitteena on saattaa rakennettava tuote valmiiksi määrä-

ajassa tilaajalle. Rakennushankkeen päätoteuttajaorganisaatio laatii työmaan toi-

mintasuunnitelman./4,14/ 

 

Kuvio 1. Työmaan tuotannonsuunnitteluvaihe./4,14/ 
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Rakennushankkeen tuotannonsuunnitteluvaiheeseen kuuluvat perussuunnitelmat 

ovat: 

 Aikataulusuunnittelu 

 Laatusuunnittelu 

 Kustannusohjaus & suunnittelu 

 Turvallisuus, ympäristö ja aluesuunnittelu 

 Työmaanaikainen suunnittelun ohjaus 

 Hankintojen suunnittelu 

 Asiakastoiminnat ja informaatio 

Tässä opinnäytetyössä on tarkasteltu edellä mainittujen kohtien osalta: Laatusuun-

nittelu sekä turvallisuus, ympäristö ja aluesuunnittelu. 

 

2.2 Tuotannonsuunnittelunvaiheet  

Tuotantosuunnitteluvaiheessa valitaan päätyömenetelmät ja keskeisin käytettävä 

kalusto ja henkilöstö. Tuotantosuunnitteluvaiheen riskinarvioinnissa tunnistetaan 

työmaan vaaroja ja otetaan ne huomioon, kun tehdään työmenetelmä- ja kalusto-

päätökset. Tuotantosuunnitteluvaiheessa selvitetään rankennushankkeen laadulliset 

vaatimukset. Tuotantosuunnitteluvaiheessa otetaan myös kantaa ympäristöön nega-

tiivisesti ja positiivisesti vaikuttaviin seikkoihin./6, 16/ 

Tuotantosuunnitteluvaiheessa laaditaan myös työmaan aluesuunnitelma. Työmaan 

aluesuunnitelmaan vaikuttavat rakennettavan kohteen koko, tonttijärjestelyt ja lii-

kennealueet. Aluesuunnitelmaan merkitään tyypillisesti materiaalien ja tuotteiden 

vastaanotto-, purku- ja varastointipaikat, ajoreitit, siirtoreitit ja työpisteet sekä työ-

maan lohko- ja paikkajako./7, 15/  
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2.3 Laadun määritelmä 

Laatu voidaan jakaa moneen määritelmään ja ulottuvuuteen. Yksi tapa määritellä 

laatu on jakaa se tuotteen, palvelun tai toiminnan (prosessin) laatuun. Tuotteen laatu 

on kilpailutekijä, asiakkaan odotuksien ja huomion herättäjä. Lopputuotteen laadun 

elementtejä ovat mm. /8, 7/ 

 Valmistuksen laatu 

 Suunnittelun laatu 

 Ympäristökeskeinen laatu 

 Asiakkaan havaitsema suhteellinen laatu 

 

2.3.1 Laatu rakentamisessa 

Rakentamisen laatukäsitteen voi jakaa neljään eri näkökulmaan: suunnittelun, tuo-

tannon, asiakkaan ja ympäristön laatuun./8, 10/ 

 

2.3.2 Suunnittelun laatu 

Suunnittelun laatua rakentamisessa on: 

 Rakennushankkeen suunnitelmat ja rakennustapa ovat tilaajan vaatimusten 

ja tarpeiden mukaisia. 

 Suunnitelmat täyttävät viranomaisten ja hyvän rakennustavan vaatimukset. 

 Suunnitelmat eivät saa olla ristiriidassa keskenään. 

 Suunnitelmien on oltava riittävän tarkkoja työmaan tarpeisiin nähden. /8, 

10/  
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2.3.3 Tuotannon laatu 

Laadun määrittämisen kriteerit ovat: 

 Rakennustyö tehdään noudattamalla hyvää rakennustapaa, yleisiä sääntöjä 

ja määräyksiä sekä suunniteltua aikataulua. 

 Rakennushankkeessa toimitaan kustannustehokkaasti ja työturvallisuus 

huomioiden. 

Työmenetelmien, työkalujen ja materiaalien valinta ovat ratkaisevassa asemassa, 

jotta työ voidaan tehdä ilman häiriöitä./8, 10/ 

 

2.3.4 Asiakkaan laatu 

Asiakkaan laatu on saavutettu, kun valmiin tuotteen visuaalinen ja tekninen laatu 

vastaa suunniteltuja laatuvaatimuksia, suunnitteluratkaisuja ja rakennustapaa. Itse 

lopullisen käyttäjän vastuulla on se, että valmiin tuotteen laatu pysyy halutulla ta-

solla. Valmista rakennusta on huollettava suunnitellusti ja mahdolliset epäkohdat 

on välittömästi huomioitava, raportoitava ja korjattava. Tästä vastuu on lopullisella 

käyttäjällä./8, 10/ 

 

2.3.5 Ympäristön laatu 

Ympäristön laatu rakentamisessa toteutuu, kun noudatetaan yhteiskunnan ja toi-

mintaympäristön rakennushankkeille asettamia vaatimuksia, määräyksiä ja odotuk-

sia./8, 10/  
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2.4 Laatusuunnitelma 

Rakentamisen laatusuunnittelun avulla varmistetaan tehokas, kerralla sopimuksen 

mukaista laatua asiakkaalle tuottava toiminta. Laatujärjestelmät ja laatusuunnitel-

mat toimivat osaltaan ohjaamaan rakennushanketta haluttuun lopputulokseen. /2/ 

Laatusuunnitteluun kuuluu yrityksen laatujärjestelmä, joihin kuuluu toimenpiteet, 

vastuut ja asiakirjat, joilla varmistetaan yrityksen toiminnan laatu. Laatusuunnitte-

lun lopputulos näkyy: 

 Työn sujuvuutena 

 Virheiden vähenemisenä 

 Kustannusten pienenemisenä 

 Työmaan eri osapuolten välisen tiedonkulun paranemisena 

 Vastuiden selkeytymisenä 

Työmaan laatusuunnittelu on osa hankesuunnittelua ja se pohjautuu yrityksen laa-

tujärjestelmään. Laatusuunnitelma ei korvaa mitään aikaisemmin tehtyä suunnitel-

maa, vaan kokoaa suunnitelmat ja toimenpiteet yhdeksi kokonaisuudeksi./9, 1/  

Laatusuunnitelma on vastaavan työnjohtajan käytännön työväline. Erilaiset laatu-

suunnitelmat muodostavat koko hankkeen läpi kulkevan prosessin, jonka ensim-

mäinen vaihe on rakennuttamisen laatusuunnitelma ja viimeinen on rakennuksen 

huoltokirja./9, 2/  

 

2.4.1 Vaatimukset laadunvarmistukselle 

Yrityksen johdon vastuulla on ylläpitää kulttuuria, joka tukee laadukasta tekemistä 

rakennushankkeen kaikissa työvaiheissa ja pyrkii asiakkaiden täyteen tyytyväisyy-

teen. Yrityksen johdon täytyy varmistaa suunnitelmien toteutuminen kouluttamalla 



  15(37) 

 

henkilöstöä laadun kehittämiseen, laatusuunnitelmien laadintaan ja hyödyntämi-

seen. Jotta laadun toteutumista ja kehitystä voidaan seurata, yrityksen johdon täytyy 

asettaa projektille mitattavia laatutavoitteita ja varmistaa niiden toteutuminen./9, 3/ 

Työmaan laatusuunnitelma täytyy tehdä jokaiselle työmaalle erikseen. Laatusuun-

nitelmassa esiintyvillä asioilla todennetaan asiakkaalle tuotteen kelpoisuus raken-

nushankkeen jokaisessa vaiheessa ja tuotteen kaikissa osissa. Rakennushankkeen 

laadunvarmistustoimenpiteitä suunnittelevalla henkilöllä täytyy olla saatavilla 

kaikki hankkeeseen liittyvät asiakirjat ja tarvittavat lähtötiedot./9, 3/ 

 

Kuvio 2. Rakennushankkeen vaiheet./8, 13/ 
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Onnistuneen rakennushankkeen on täytettävä eri toimijoiden vaatimukset. Asiak-

kaan, yrityksen sekä viranomaisten vaatimukset luovat toimivan prosessin, joka al-

kaa hankkeen valmisteluvaiheesta ja päättyy rakennuksen luovutusvaiheeseen. 

Vaatimuksien oikeellisuuden varmistamiseksi on monia eri keinoja ja toimenpi-

teitä./8, 13/ 

 

2.5 Ympäristövaatimukset 

Rakentamisessa täytyy aina varmistaa ympäristövaatimusten täyttyminen. Ympä-

ristölaatuvaatimukset selvitetään hankekohtaisesti. Laatuvaatimukset varmistetaan 

työnaikaisilla laadunvarmistustoimilla./8, 47/  

Pöly, melu sekä työmaaliikenne kuormittavat ympäristöä. Työmaan aluesuunnitel-

massa otetaan kantaa työmaajärjestelyihin ja riskeihin, jotka kuormittavat ympäris-

töä. Tarkkaan mietitty aluesuunnitelma on tehokas keino vähentää ympäristön 

kuormitusta./8, 47/ 

 

2.6 Ympäristösuunnitelma 

Ympäristösuunnitelman perustana on määrittää toimintatavat, joiden avulla pyri-

tään ehkäisemään haitallisia ympäristövaikutuksia sekä ohjaamaan työmaan toi-

mintoja. Tärkeimmät rakennuskohteen huomioitavat ympäristönäkökohdat ovat: 

 Kuljetukset ja liikenne 

 Materiaalinkulutus 

 Jätteet  

 Energian kulutus 

 Veden kulutus 

 Maamassojen kulutus 
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2.6.1 Vaatimukset ympäristösuunnitelmalle 

Ympäristösuunnitelmasta on ilmettävä kuinka rakennuskohteessa on huomioitu 

ympäristö ja sen kestävä kehitys. Suunnitelmassa huomioidaan seikat, jolla pyritään 

vähentämään päästöjä, energian ja veden kulutusta, maamassojen kulutusta, yli-

määrästä liikennettä sekä materiaalihukkaa. Jätteiden kierrätys on yksi tärkeim-

mistä seikoista, joihin suunnitelmassa otetaan kantaa. Lisäksi ympäristösuunnitel-

massa kuvataan lähialueet ja liikennejärjestelyt, työmaanpäästöjen hallinta, työ-

maakalusto ja ympäristösuunnitelman noudattamisen valvonta./2/ 

Työmaan ympäristösuunnitelma tehdään jokaiselle työmaalle erikseen. Ympäristö-

suunnitelmassa esitetyillä toimilla tulee asiakkaalle pystyä todentamaan ympäristön 

huomiointi kaikissa rakentamisen vaiheissa./2/ 

Ympäristömääräysten ja suunnitelman toteutuminen on oltava jatkuvan seurannan 

alla ja niihin otetaan kantaa esimerkiksi työmaan viikkotarkastuksissa ja urakoitsi-

japalaverissa. Ympäristönsuojelu, liikenneturvallisuus ja palosuojelu on työmaalla 

huolehdittava urakkasopimuksen ja yleisten voimassa olevien määräysten mukai-

sesti. Ympäristöön liittyvät epäkohdat ja riskit kirjataan työmaapäiväkirjaan (liite 

1). Niiden asianmukainen hoito tulee pystyä osoittamaan./10, 16/  
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2.7 Työturvallisuus rakentamisessa 

Työpaikan olosuhteet tai työtavat eivät saa aiheuttaa haittaa tai vaaraa työntekijän 

terveydelle tai työn vaikutuspiiriin kuuluville henkilöille. Työturvallisuusmääräyk-

set ovat jatkuvasti kiristyneet ja työturvallisuudesta on tullut 2000-luvun rakenta-

misen tärkeimpiä osakohtia laadun ohella. Työturvallisuuslaissa säädetään mää-

räykset, joita työpaikalla tulee noudattaa. /3/ 

EU:n työterveys- ja työturvallisuusviraston teettämän tutkimuksen mukaan, jokai-

nen työturvallisuuteen sijoitettu euro tuottaa 2,2 euroa. Tutkimuksen mukaan hyvän 

työterveyden ja työturvallisuuden taloudelliset edut ovat huomattavia sekä suurissa 

että pienissä yrityksissä. On taloudellisestikin siis tärkeää yrityksille panostaa työn-

tekijöidensä työturvallisuuteen. Yritykset, joissa terveys- ja turvallisuusvaatimuk-

set ovat korkeampia, ovat muita menestyksekkäämpiä ja kestävämpiä. /19/ 

Alla on listattuna  tärkeimpiä seikkoja joihin työturvallisuuslaki ottaa kantaa. 

2.7.1 Työturvallisuus laissa 

”1§ tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työn-

tekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta 

ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja 

työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen tervey-

den haittoja.”/11/ 

 

2.7.2 Rakennustöiden turvallisuussuunnittelu 

”Päätoteuttajan on tehtävä ennen rakennustöiden aloittamista kirjal-

lisesti työturvallisuutta koskevat suunnitelmat, joiden mukaan työt, 

työvaiheet ja niiden ajoitus järjestetään mahdollisimman turvalli-

siksi ja ettei niistä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville ja 

muille työn vaikutuspiirissä oleville. Tällöin päätoteuttajan on riit-

tävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työmaan ylei-

sistä työtehtävistä, työolosuhteista ja työympäristöstä aiheutuvat ra-

kennustyön vaara- ja haittatekijät. Vaara- ja haittatekijät on poistet-

tava asianmukaisesti sekä milloin niitä ei voida poistaa, arvioitava 
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niiden merkitys työmaalla työskenteleville ja muille työn vaikutus-

piirissä olevien turvallisuudelle ja terveydelle.”/11/ 

”Päätoteuttajan on otettava huomioon rakennuttajan turvallisuus-

asiakirjan tiedot sekä esitettävä rakennuttajalle turvallisuusasiakir-

jaan tarpeelliset muutokset työn edistymisen mukaisesti, jotta tar-

peelliset turvallisuustoimenpiteet toteutetaan.”/11/ 

 

2.7.3 Työhön perehdyttäminen 

”Työntekijä perehdytetään riittävästi työhön, työpaikan työolosuh-

teisiin, työ- ja tuotantomenetelmiin, työssä käytettäviin työvälinei-

siin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin erityi-

sesti ennen uuden työn tai tehtävän aloittamista tai työtehtävien 

muuttuessa sekä ennen uusien työvälineiden ja työ- tai tuotantome-

netelmien käyttöön ottamista.”/11/ 

2.7.4 Henkilösuojaimet 

”Työnantajan on hankittava ja annettava työntekijän käyttöön erik-

seen säädetyt vaatimukset täyttävät ja tarkoituksenmukaiset henki-

lönsuojaimet, jollei tapaturman tai sairastumisen vaara voida välttää 

tai riittävästi rajoittaa työhön tai työolosuhteisiin kohdistuvilla toi-

menpiteillä.”/11/ 

 

2.7.5 Työvälineiden ja vaarallisten aineiden käyttö 

”Työntekijän tulee työnantajalta saamiensa käyttö- ja muiden ohjei-

den mukaisesti sekä muutenkin ammattitaitonsa ja työkokemuk-

sensa mukaisesti käyttää oikein koneita, työvälineitä ja muita lait-

teita sekä niissä olevia turvallisuus- ja suojalaitteita. Vaarallisten ai-

neiden käytössä ja käsittelyssä työntekijän on noudettava turvalli-

suus ohjeita.”/11/ 
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2.7.6 Järjestys ja siisteys 

”Työpaikalla on huolehdittava turvallisuuden ja terveellisyyden 

edellyttämästä järjestyksestä ja siisteydestä. Siivous on suoritettava 

siten, että siitä ei aiheudu haittaa tai vaaraa työntekijöiden turvalli-

suudelle tai terveydelle.”/11/ 

 

2.7.7 Koneiden, työvälineiden ja muiden laitteiden käyttö 

”Työssä saadaan käyttää vain sellaisia koneita, työvälineitä ja muita 

laitteita, jotka ovat niitä koskevien säännösten mukaisia sekä kysei-

seen työhön ja työolosuhteisiin sopivia ja tarkoituksenmukaisia. 

Myös niiden oikeasta asennuksesta sekä tarpeellisista suojalaitteista 

ja merkinnöistä on huolehdittava. Koneiden, työvälineiden ja mui-

den laitteiden käyttö ei muutenkaan saa aiheuttaa haittaa tai vaaraa 

niillä työskenteleville työpaikan työntekijöille tai muille työpaikalla 

oleville henkilöille.”/11/ 

”Koneita, työvälineitä ja muita laitteita on käytettävä, hoidettava, 

puhdistettava ja huollettava asianmukaisesti. Pääsyä koneen tai työ-

välineen vaara-alueelle on rajoitettava niiden rakenteen, sijoituksen, 

suojusten tai turvalaitteiden avulla tai muulla sopivalla tavalla. 

Huolto-, säätö-, korjaus-, puhdistus-, häiriö- ja poikkeustilanteisiin 

on varauduttava niin, että ne eivät aiheuta vaaraa tai haittaa työnte-

kijöiden turvallisuudelle tai terveydelle.”/11/ 

 

2.8 Turvallisuussuunnitelma 

Päätoteuttaja suunnittelee ennen työn aloitusta eri työvaiheet ja eri töiden tekemisen 

sekä ajoituksen siten, että työvaiheet saadaan tehtyä turvallisesti, ilman että siitä 

aiheutuu vaaraa työmaalla työskenteleville tai lähistöllä oleville ihmisille, kuten lä-

hialueen asukkaille tai ohikulkijoille. Päätoteuttaja selvittää asianmukaisella järjes-

telmällisyydellä ja laajuudella rakennustyömaan yleiset vaara- ja haittatekijät sekä 

pyrkii ne poistamaan. Ellei vaara- ja haittatekijöitä voida kokonaan poistaa, täytyy 
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päätoteuttajan arvioida niiden merkitys turvallisuudelle ja terveydelle. Rakennus-

hankkeen toteutusvaiheen aikana turvallisuussuunnittelu konkretisoituu viikko-

suunnittelussa./12, 3/  

Rakennustyön ja rakennustyömaan turvallisuuden jatkuva suunnittelu ja ennakointi 

ovat keskeistä toimintaa työtapaturmien ja terveydellisten haittojen ehkäisyssä. En-

nakkosuunnittelu, turvallisuusseuranta ja työmaalla tehtävät tarkastukset ovat kes-

keisiä toimenpiteitä, joilla ennakoidaan mahdollisia turvallisuusriskejä ja pyritään 

niiden ehkäisyyn./13, 92/   

Turvallisuussuunnitelman kaksi tärkeintä kohtaa ovat vaara- ja haittatekijöiden tun-

nistus. Turvallisuussuunnitelmassa on kuitenkin tärkeää ottaa kantaa myös muihin 

työturvallisuuteen vaikuttaviin tekijöihin, kuten pölyntorjuntaan, putoamiseneh-

käisyyn, liikennejärjestelyihin ja onnettomuuksiin varautumiseen./6, 8/  

Päätoteuttajan täytyy huolehtia turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta 

työmaan yleisjohdosta ja osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjes-

tämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta sekä työmaa-alueen yleisestä järjestyk-

sestä ja siisteydestä. Edellä mainittuja tehtäviä johtamaan on päätoteuttajan nimet-

tävä työmaata varten pätevä vastuuhenkilö./10, 15/ 

 Turvallisuussuunnitelmassa määritetään eri osapuolien työturvallisuustehtävät ja 

suunnitellaan erityisiä turvallisuusriskejä sisältävät työt (esimerkiksi nosto- ja tuli-

työt) yhdessä työntoteuttajan ja muiden osapuolien kanssa. Suunnitelmassa esite-

tään ennen työn aloitusta ja työnaikana tarkastettavat seikat./8, 25/ 
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2.8.1 Vaatimukset työturvallisuussuunnitelmalle  

Rakennushankkeen turvallisuuden varmistaminen on keskeistä hankkeen johtami-

sessa, suunnittelussa ja toteutuksessa. Suomen laki velvoittaa yritykset huolehti-

maan toimintansa turvallisuudesta./4,20/  

 Päätoteuttajan täytyy huolehtia, rakennushankkeen työturvallisuussuunni-

telman toteutumisesta.  

 Työturvallisuussuunnitelma on laadittava kirjallisessa muodossa. 

  Päätoteuttaja laatii työturvallisuussuunnitelman huomioiden rakennuttajan 

valmisteluvaiheessa laatimista asiakirjoista ilmenevät asiat.  

 Päätoteuttaja huolehtii että jokainen urakoitsija saa käytettäväkseen ole-

massa olevan tiedon oman turvallisuussuunnitelman pohjaksi.  

 Päätoteuttajan velvollisuuteen kuuluu suunnitella työmaan toiminta sitten, 

että kaikkien urakoitsijoiden työt ja tuotannonsuunnittelu saadaan sovitettua 

saumattomasti yhteen.   

 Työturvallisuuslain pykälät 8 ja 10 edellyttävät, että työnantaja huolehtii 

turvallisen työskentelyn edellytyksistä laajalti sekä arvioi ja selvittää työn 

vaaroja.  

 Turvallisuussuunnitelmat tarkastetaan aina, kun olosuhteet muuttuvat ja 

tehdään tarvittavat muutokset, jotta ne saataisiin pidettyä päivitettyinä.  

 Turvallisuussuunnitelmia tarkennetaan muiden suunnitelmien tarkentuessa.  

 Tietyt turvallisuussuunnitelmat, kuten purkutyö- ja elementtisuunnitelmat 

tarkastutetaan ja hyväksytään esim. rakennesuunnittelijalla./6, 18;12, 3/ 

Tapaturmat aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia, joten turvallisuuden huolehtimi-

nen on yksi keskeisimmistä tavoista alentamaan hankkeen kustannuksia ja parantaa 

yrityksen kilpailukykyä. Hyvä turvallisuustaso heijastuu myös henkilöstöön, ilma-

piiriin sekä tuotannonlaadun paranemiseen./4, 20/ 
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3 LAATU-, YMPÄRISTÖ- TURVALLISUUSSUUNNITELMA 

GRUSMARKIN VEDENKÄSITTELYLAITOKSESSA 

3.1 Laatusuunnitelma 

Grusmarkin vedenkäsittelylaitoksen laatusuunnitelma on laadittu Ratu-kortin 1180-

S Työmaan laatusuunnittelu -mallin mukaan. (Liite 1) 

 

3.1.1 Kohdetiedot 

Rakennuskohde sijaitsee Teerijärvellä ja kyseessä on vedenkäsittelylaitos. Raken-

nuttajan toimii Terjärv Vatten och Avlopp Ab. Pääurakoitsijan toimii Reijo Palo-

saari Oy. Pääurakkaan alistetuista sivu-urakoista vastaa Oy Tekas Ab (sähkö) sekä 

Soilwater Oy (koneisto ja putkistotyöt)./3/ 

 

3.1.2 Potentiaalisten ongelmien analyysi 

Potentiaalisten ongelmien analyysin tavoite on löytää kohteen keskeisimmät on-

gelma-alueet sekä keskeisimpiin vaaroihin liittyvät onnettomuustekijät.  Urakoitsi-

jan on laadittava laatusuunnitelman yhteyteen potentiaalisten ongelmien analyysin 

(1). Potentiaaliset ongelmat voivat koskea esimerkiksi tuotannon tai resurssien 

saantia, tilaajan liiketoimintojen yhteensovittamista tai muita urakan läpivientiin 

liittyviä riskejä. Riskien tunnistamisen jälkeen määritellään menettelytavat riskien 

torjuntaan ja riskien aiheuttamien haittojen vähentämiseen./14, 5/ 

Useimmat potentiaaliset ongelmat pystytään ennakoimaan, jolloin niitä voidaan on-

nistuneesti ehkäistä sekä niiden seurauksiin on aikaa varautua. Ongelmien enna-

koinnin edellytys edellyttää syy-seuraussuhteiden hahmottamista. Pelkkien ongel-

mien määrittely ei riitä, vaan myös seuraukset on määriteltävä ongelman vakavuu-

den arvioinnissa. Ongelmien ennakoinnissa ja ehkäisyssä voidaan käyttää hyväksi 

yrityksen työnjohdon ja työntekijöiden kokemusta sekä yleisiä tietolähteitä./14, 5/ 
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3.1.3 Hankinnat – materiaalitoimitukset ja aliurakat 

Materiaalintoimittajien kanssa on tehty aikaisemmin yhteistyötä onnistuneesti ja 

heidät on valittu tavarantoimittajaksi hyvien kokemuksien perusteella (1). Heiltä on 

myös vaadittu tarjouspyynnön yhteydessä referenssitietoja aikaisemmista raken-

nushankkeista sekä todisteet yhteiskunnallisten velvoitteiden hoitamisesta./3/ 

 

3.1.4 Laadunvarmistusmatriisi 

Laadunvarmistusmatriisi laaditaan rakentamisen alkaessa (1) ja sitä täydennetään 

hankkeen edetessä. Matriisissa esitetään laadunvarmistustoimet pääurakoitsijan 

omien töiden ja aliurakoitsijoiden osalta. Laadunvarmistusmatriisin valmistelee 

vastaava työnjohtaja./3/ 

Laadunvarmistusmatriisin käytössä otetaan huomioon rakennusvalvonnanaloitus-

kokouksessa ilmenneet vaatimukset, sopimuskirjoissa ilmenevät vaatimukset ja 

suunnitelmat sekä riskianalyysin tulokset./8, 18/ 

 

Kuvio 3. Laadunvarmistusmatriisi./8, 18/ 
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Kuvio 3 on esimerkkikuva, josta nähdään, millaisia asioita laadunvarmistusmatriisi 

voi sisältää. Liitteessä 1, on valmistettu laadunvarmistusmatriisi Grusmarkin- ra-

kennushanketta varten.  

 

3.1.5 Työmaapäiväkirja 

Työmaan johtovelvollisuuksista vastaavan urakoitsijan on huolehdittava, että työ-

maalla pidetään työmaapäiväkirjaa, johon merkataan työtä koskevat tiedot ja tapah-

tumat. Päiväkirjaan on pyydettäessä merkittävä tilaajan, toisen urakoitsijan, asian-

tuntijan tai viranomaisen esittämä työmaata koskeva huomautus. Työmaapäivä 

kirja esitetään valvojalle, joka allekirjoituksellaan osoittaa saaneensa sen tie-

doksi./3/  

 

3.1.6 Kokouskäytäntö 

Rakennushankkeen etenemistä seurataan ja valvotaan säännöllisesi pidettävien ko-

kouksien avulla. Kokoukset dokumentoidaan hankkeen pöytäkirjoihin. Kokous-

asiakirjojen tarkoitus on edistää työmaan tiedonkulkua ja ratkaista ongelmakohtia. 

Asiakirjat arkistoidaan rakennuskohteen valmistuttua. Rakennushankkeen tyypilli-

siä kokouksia ovat työmaakokous, urakoitsijakokoukset, viikkopalaverit sekä ali-

urakan aloituspalaverit. Jokaisessa rakennushankkeessa määritellään erikseen, mitä 

mikäkin kokous pitää sisällään ja ketkä ottava niihin osaa (liite 1). /8,34/ 
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3.1.7 Itselleluovutus 

Itselleluovutus on osa koko hankkeen luovutusprosessia. Urakoitsija huolehtii itsel-

leluovutuksen suorituksen ennen rakennuttajalle tapahtuvaa luovutusta. Itselle-

luovutus on osa urakoitsijan laadunvarmistusta. Itselleluovutus koskee kaikkia 

urakkasopimuksia, joten myös aliurakoitsijoiden on suoritettava oma itselleluovu-

tus. Itselleluovutuksessa urakoitsija tarkastaa töidensä oikeellisuuden ja luovutus-

valmiuden. Itselleluovutuksessa havaitut epäkohdat korjataan ennen tilaajalle suo-

ritettavaa luovutusta./3/ 

 

3.1.8 Kohteen luovutus 

Pääurakoitsija järjestää suunnitellut tarkastukset, mittaukset, kokeet ja itselle luo-

vutukset sekä hoitaa vastuullaan olevat viranomaistarkastukset. Kaikki havaitut 

puutteet ja virheet dokumentoidaan ja ne korjataan ennen kuin kohde luovutetaan. 

Pääurakoitsija opastaa käyttäjät siten, että käyttäjät osaavat rakennuksen ja sen jär-

jestelmien käytön. Pääurakoitsija kokoaa hankkeen aikana syntyneen luovutusai-

neiston sekä käyttö- ja huoltokirjan. Pääurakoitsija luovuttaa tarkastusasiakirjan yh-

teenvedon rakennuttajalle, joka luovuttaa sen edelleen viranomaisille. Kun tarvitta-

vat tarkastukset ja mittaukset on tehty hyväksytysti, luovuttaa pääurakoitsija raken-

nuskohteen tilaajalle./15, 4/  

Rakennuttaja määrittelee tarjouspyyntövaiheessa kaikki ne asiakirjat, jotka urakoit-

sijoiden on luovutettava rakennuttajalle hankkeen luovutusvaiheessa (liite 1)./3/ 
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3.1.9 Taloudellinen loppuselvitys 

Taloudellisessa loppuselvityksessä tarkastetaan tilaajan ja urakoitsijan välisten 

maksujen tilanne. Selvitys tehdään noin kuukauden kuluttua vastaanottotarkastuk-

sesta. Selvitykseen mennessä on sekä tilaajan että urakoitsijan määriteltävä toisiinsa 

kohdistuneet vaatimukset, jos vaaditaan hyvityksiä tai lisävelvoituksia. 

Loppuselvityksestä laaditaan aina, jonka molempien osapuolten on hyväksyttävä 

sovittuun päivämäärään mennessä. Kun taloudellinen loppuselvitys on pidetty, ei 

urakkaan liittyviin asioihin voida palata tämän jälkeen./3/ 

3.1.10 Takuu 

Takuuaika kestää kaksi vuotta. Takuuajan aikana urakoitsija vastaa niistä virheistä 

ja puutteista, jotka voidaan katsoa urakoitsijan vastattavaksi. Takuuajan päättyessä 

suoritetaan rakennuskohteessa takuutarkastus. Takuutarkastuksessa todetaan viat ja 

puutteet, jotka ovat tulleet ilmi takuuaikana ja sovitaan vielä korjaamatta olevien 

vikojen korjausaikataulusta./3/ 

Takuuajan jälkeen urakoitsija vastaa kymmenen vuoden ajan kohteen vastaanotosta 

niistä virheistä ja puutteista, jotka havaitaan ja joiden voidaan katsoa aiheutuneen 

urakoitsijan törkeästä huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä./3/ 

3.1.11 Vakuudet 

Urakoitsija antaa YSE § 4:n mukaiset vakuudet seuraavasti 

 Rakennusalan vakuus 10 % urakkahinnasta 

 Takuuajan vakuus 2 % urakkasummasta 

Vakuuksien tulee olla voimassa kolme kuukautta yli sovittujen valmistumis- ja ta-

kuuaikojen päättymispäivämäärien. Rakennusajan vakuus jätetään ennen töiden 

aloittamista, viimeistään kaksi viikkoa ennen urakkasopimuksen allekirjoitta-

mista./3/ 
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3.1.12 Vakuutukset 

Urakoitsija vakuuttaa kustannuksellaan rakennuskohde YSE 93 38 § mukaan. Ura-

koitsija ottaa vakuutuksen rakennuttajan nimiin ja vakuutus vastaa rakennustyön 

täyttä arvoa sivu-urakoineen ja rakennuttajan hankintoineen. Vakuutuksen tulee 

olla voimassa siihen asti, että koko rakennustyö on vastaanotettu./3/ 

 

3.2 Rakennustyöselitys 

Rakennuttaja on rakennustyöselityksessään esittänyt keskeisimmät määräykset, 

joita täytyy noudattaa työn aikana. Rakennustyöselityksestä ilmenevät seuraavat 

kohdat: 

1. Esitiedot 

2. Yleistä 

3. Maanrakennus 

4. Runko- ja vesikattorakenteet 

5. Pintarakenteet 

6. Täydentävät rakennusosat 

7. Säiliöiden puhdistus ja desinfiointi, suodatinmassat (LIITE 1) /3/ 
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3.3 Ympäristösuunnitelma 

3.3.1 Aluesuunnitelma 

Vastaava työnjohtaja tekee kirjallisen rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelman 

(1). Aluesuunnitelmaan merkitään ainakin työmaan liikennejärjestelyt, poistumis-

tiet, materiaalien varastointi alue, purku alueet, varastot, työtilat, sosiaalitilat, jäte-

lavat, sähköpääkeskus sekä ensiapu välineistö./10, 17/ 

 

3.3.2 Materiaalinkulutus 

Työmaalla jätteen syntymistä voidaan estää monin keinoin. Materiaalihukkaa vä-

hennetään työmaalla suunnittelemalla logistiikka huolellisesti, tilaamalla oikean 

kokoisia tavaraeriä, oikeaan aikaan ja paikkaan sekä tilaamalla juuri sen verran ma-

teriaalia kun työmaalla tarvitaan. Huolellinen suojaus estää varastoitavan materiaa-

lin ja valmiiden osien turhat vauriot. Materiaaleja pyritään kierrättämään ja käyttä-

mään uudelleen. Kaikki rakennushankkeet ovat erilaisia ja jokainen hanke sisältää 

erilaisia vaihtoehtoja materiaalin kulutuksen minimoimiseen ja uudelleenkäyttöön 

(1)./3/ 

 

3.3.3 Jätteet ja kierrätys 

Työmaalla on tavoitteena jätteen tehokas lajittelu. Jätehuoltosuunnitelmalla ja siitä 

tiedottamisella varmistetaan, että jätteet ja ongelmajätteet käsitellään oikein. Ra-

kennusjätteiden osalta on noudatettava ympäristöministeriön määräämiä lakeja ja 

rakennushankkeen alkuvaiheessa merkitään työmaan aluesuunnitelmaan jätelavo-

jen sijainnit (1)./16, 4/ 
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3.3.4 Päästöjen hallinta 

Rakennushankkeen aikana on huomioitava päästöjen hallinta kaikissa hankkeen 

vaiheissa. Päätoteuttaja laati toimet, joilla estetään päästöjen hallitsematon leviämi-

nen luontoon ja ihmisten keskuuteen. Päätoteuttaja ottaa riskianalyysissään kantaa 

siitä, mitkä päästöt ovat vaarallisia ihmiselle sekä luonnolle ja huolehtii näiden ai-

neiden hallinnasta.  

 

3.3.5 Ympäristösuunnitelman noudattamisen valvonta 

Päätoteuttaja huolehtii, että ympäristösuunnitelmassa ilmenneet asiat käyvät toteen. 

Päätoteuttaja laati tarkistuspöytäkirjat tarvittavista mittauksista ja kokeista, joilla 

voidaan osoittaa toteen ympäristösuunnitelmassa esitetyt asiat./3/ 
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3.4 Turvallisuussuunnitelma 

3.4.1 Työturvallisuusasiakirja 

Rakennuttaja on työturvallisuusasiakirjassaan selventänyt urakoitsijalle raken-

nusurakkaan liittyviä erityisiä turvallisuusriskejä ja vaaroja aiheuttavista olosuh-

teista ja työvaiheista niin, että urakoitsija voi varautua niihin asianmukaisesti toi-

mimalla voimassa olevien lakien, säädösten ja viranomaisten ohjeiden mukaan. /3/ 

Työturvallisuusasiakirjan määräysten mukaan pääurakoitsijan on: 

 Laadittava työmaalle yhteiset turvallisuusohjeet ja vastata, että omien tai 

aliurakoitsijoiden henkilöstöön kuuluvat on perehdytetty työmaan turvalli-

suusohjeisiin ennen heidän tuloaan työmaalle.  

 Varmistettava, että jokainen työntekijä on ammattitaitoinen ja ymmärtää 

työmaanriskit.  

 Varmistettava, että jokaisella työntekijällä on kuvallinen verokortti. 

 Ilmoitettava tilaajalle kaikista työtapaturmista ja ”läheltä piti” tapauksista. 

Ilmoituksissa on kuvattava työtapaturmaan tai ”läheltä piti” tapaukseen joh-

taneet olosuhteet ja syyt sekä esitettävä korjaavat toimenpiteet. 

 Varmistettava, että kaikilla työntekijöillä on voimassa oleva vesityökortti.  

Lisäksi työturvallisuusasiakirjassa on eriteltyinä työssä esiintyvät yleiset vaarateki-

jät ja määräykset tulitöiden suorittamiseen (1). /3/ 

 

3.4.2 Perehdytys ja opastus 

Päätoteuttajan toimesta suoritetaan perehdytys kaikille työmaan uusille työnteki-

jöille, myös työnjohdolle. Perehdytyksessä esitetään yrityksen ja työmaan turvalli-

suusohjeet, kerrotaan työntekijän vastuut, tehdään perehdyttämiskierros työmaalla 

ja käydään läpi perehdyttämislomakkeen asiat. Kun perehdytys on käyty läpi, alle-

kirjoittaa perehdytetty työntekijä nimellänsä ja nimenselvennyksellä, että hänet on 
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perehdytetty työmaahan. Perehdytys yhteydessä täytetään Ratu 5011 Perehdyttämi-

nen ja työnopastus -lomake (LIITE 1)./3/ 

 

3.4.3 Kulkuluvat 

Rakennustyömaalla työskentelevien henkilöiden on pidettävä näkyvillä tunniste-

korttia, josta ilmenee hänen veronumero, kuva sekä nimi. Työmaasta riippuen (1) 

kulunvalvonta voidaan hoitaa joko sähköisesti tai kirjallisesti. Vastaavan työnjoh-

tajan velvollisuuksiin kuuluu huolehtia, että kaikista työmaalla työskentelevistä 

henkilöistä lähetetään tiedot verottajalle./3/ 

 

3.4.4 Koneiden, laitteiden ja muiden työvälineiden turvallisuus 

Päätoteuttajan tehtävänä on varmistaa laitteiden rakenne ja kunto käyttötarkoituk-

seen sopiviksi ja niitä koskevien vaatimusten mukaisiksi. Mikäli työntekijä huomaa 

viallisen tai epäkunnossa olevan koneen tai laitteen, keskeytetään työ välittömästi 

ja ilmoitetaan vastaavalle työnjohtajalle asiasta ja kone tai laite otetaan pois käy-

töstä./3/ 

 

3.4.5 Henkilösuojaimet 

Päätoteuttaja huolehtii, että työntekijöillä on käytössään vaatimukset täyttävät ja 

tarkoituksenmukaiset henkilönsuojaimet. Henkilösuojainten käyttö täytyy määrit-

tää jokaisen työvaiheen tarpeen mukaan. Työntekijät käyttävät huomiovärisiä työ-

vaatteita sekä turvakenkiä./3/ 
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3.4.6 Käyttöönottotarkastukset 

Nostovälineiden, kaiteiden, ja telineiden käyttöönottotarkastukset tehdään aina kir-

jallisina. Tarkastuksista huolehtii vastaava työnjohtaja, joka myös toteuttaa tarkas-

tukset. Jos työssä tarvitsee käyttää vuokralaitetta, täytyy vastaavan työnjohtajan 

huolehtia, että laitteelle on tehty käyttöönottotarkastus tai määräaikaistarkastus en-

nen laitteen käyttöönottoa. Tehdyt tarkastukset dokumentoidaan ja ne arkistoidaan 

työmaakansioon./3/ 

 

3.4.7 Viikoittaiset kunnossapitotarkastukset ja turvallisuusseuranta 

Viikkotarkastukset suoritetaan TR-mittauksena. Vastaava työnjohtaja suorittaa mit-

tauksen ja kuittaa sen oikeaksi allekirjoituksellaan. Viikoittaisen mittauksen jälkeen 

korjataan ”väärin”-merkinnät välittömästi. TR-mittaus suoritetaan työterveyslai-

toksen sille laatimalle lomakkeelle (1)./3/ 

 

3.4.8 Luvat ja pätevyydet 

Työntekijöillä tulee olla vesipassi, voimassa oleva työturvallisuuskortti sekä kuval-

linen henkilökortti, josta ilmenevät työntekijän nimi, veronumero, syntymäaika 

sekä työnantajan nimi./3/ 

Tulitöitä tehtäessä tulee työntekijällä olla voimassa oleva tulityökortti.  Rakennus-

kohteen valvontasuunnitelmassa annetaan ohjeet tulitöiden turvallisesta tekemi-

sestä. Suunnitelmassa määritellään, mitkä tässä projektissa ovat tulitöitä, missä tu-

litöitä saa tehdä sekä tulityöpaikoilla noudatettavat lupa- ja turvatoimenpiteet./3/ 
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3.4.9 Paloturvallisuus ja ensiapu 

Rakennustyömaalla täytyy olla asianmukaiset palon sammutus- ja palohälytysväli-

neet sekä turvallisuuskilvet (1). Alkusammutuskalusto on järjestettävä tulityöpai-

kalle koko tulityön ja tulityön jälkivartioinnin ajaksi./3/ 

Tulityön tekemiseen pyydetään tilaajan yhdyshenkilöltä kirjallinen tulityölupa.  Tu-

lityöluvassa määritellään turvallisuustoimenpiteet, joita noudatetaan ennen tulityön 

aloittamista, tulityön aikana ja sen jälkeen. Työmaalta löytyy myös tarvittavat en-

siapuvälineet. Jokaisella tulityötä tekevällä työntekijällä tulee olla voimassa oleva 

tulityökortti./3/ 

 

3.4.10 Työssä esiintyvät vaaratekijät 

Rakennuskohteen turvallisuusriskejä ovat normaaleja rakennustyöhön kuuluvia ris-

kejä. Rakennuskohteen töissä tulee välttää työntekijän työskentelyä yksin pu-

toamisvaaran, kaivannon sortumisvaaran, liukastumisen, putoavan tai kaatuvan esi-

neen alle jäämisen sekä myrkylliselle, räjähtävälle tai hengitysilman syrjäyttävälle 

kaasuvaaralle alttiiksi joutumisen vuoksi./3/ 

Elementtejä ja kattoristikoita nostettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota nos-

tettavien asioiden putoamiseen. Työntekijöiden on vältettävä nostettavan kuorman 

alla olemista mahdollisemman kuorman irtoamisen vuoksi. Pääurakoitsija täyttää 

Ratu 5012 -lomakkeen ”Urakoitsijan turvallisuuslomake” (1)./3/ 
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämä opinnäytetyö tehtiin Grusmarkin vedenkäsittelylaitoksen rakennushanketta 

varten yhteistyössä Reijo Palosaari Oy:n toimitusjohtajan Reijo Palosaaren kanssa. 

Reijo Palosaari Oy on rakentanut aiemmin jo viisi vastaavan kaltaista vedenkäsit-

telylaitosta, joten yhteistyöstä hänen kanssaan oli suuri apu, kun haastatteluja pitä-

mällä sain tarkan kuvan, mitä kyseinen rakennushanke tulee sisältämään. 

Tätä opinnäytetyötä tehdessä on minulle tullut selväksi, että kuinka tärkeää ennak-

kosuunnittelu on onnistuneen rakennushankkeen kannalta. Laatu-, ympäristö- ja 

turvallisuussuunnittelu ovat avaintekijöitä, jotta rakentaminen voidaan suorittaa 

turvallisesti, laadusta tinkimättä ja ympäristö huomioiden. Kiristyneet määräykset 

ja vaatimukset rakennusalalla teettävät lisätöitä rakennusurakoitsijoille suunnitel-

mien ja asiakirjojen laadintojen vuoksi. Huolelliset ennakkosuunnitelmat säästävät 

kuitenkin urakoitsijoiden pääomaa ja aikaa pitkällä aikavälillä.  

Ennakkosuunnitteluvaiheessa tunnistetuttujen riskien ja haasteiden kontrollointi on 

sekä aikataulullisesti että taloudellisesti tehokkaampaa, kuin vasta rakentamisen ai-

kana. Huolellisesti tehdyt suunnitelmat auttavat urakoitsijaa koko rakennushank-

keen ajan ja niiden jatkuva päivittäminen tuottaa mahdollisuuden ennakoimaan 

mahdollisia haasteita ja mahdollisuuksia. 

Työn lopputulos on mielestäni erittäin hyvä ja käyttökelpoinen myös tulevissa ra-

kennushankkeissa. Työtä voidaan jatkojalostaa tulevia rakennushankkeita silmällä 

pitäen ja suunnitelmat tulevat osaksi Reijo Palosaari Oy:n toimintaprotokollaa.  

 

  



  36(37) 

 

LÄHTEET  

/1/ Palosaari, R. 2014. Toimitusjohtaja. Rakennusliike Reijo Palosaari Oy. 

Haastattelu 9.12.2014 

/2/ Palosaari, R. 2015. Toimitusjohtaja. Rakennusliike Reijo Palosaari Oy. 

Haastattelu 3.1.2015 

/3/ Palosaari, R. 2015. Toimitusjohtaja. Rakennusliike Reijo Palosaari Oy. 

Haastattelu 25.1.2015 

/4/ KI 6020.2010. Rakentamisen tuotantotekniikka. Hannu Koski. Talonra-

kennusteollisuus ry. Rakennustieto. Helsinki. 

/5/ RT 10-10387 1989. Talonrakennushankkeen kulku. Rakennustietosäätiö 

/6/ Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen. 2009. Lappalailen, Sauni, 

Piispanen, Rantanen, Mäkelä. Työterveyslaitos. Tampere 

/7/ RT S-1231 2012. Korjausrakentamisen tuotannonsuunnittelu. Talonraken-

nusteollisuus ja rakennustietosäätiö. Rakennustieto Oy. 

/8/ RTS.Rakennustöidenlaatu 2014. Talonrakennusteollisuus ry ja rakennustie-

tosäätiö RTS. Helsinki. 

/9/ RT 1180-S 1997. Työmaan laatusuunnitelma. Rakennusteollisuuden kes-

kusliitto ja rakennustietosäätiö. Rakennustieto Oy. 

/10/ RT S-1229 2011. Rakennustyömaan projektisuunnitelma. Talonrakennuste-

ollisuus ja rakennustietosäätiö. Rakennustieto Oy 

/11/ L23.8.2002/738. Työturvallisuuslaki. Säädös säädöstietopankki Finlexin si-

vuilla. Viitattu 3.2.2015. www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738 

/12/ TT 05-00474 2004. Rakennushankkeen eri vaiheet ja työturvallisuussuun-

nittelu. Rakennusteollisuuden kustannus RTK Oy ja Rakennustietosäätiö. 

Rakennustieto Oy. 

/13/  KI-6024 2013.Rakennushankkeen työturvallisuus. Reijo S Lehtinen. Talon-

rakennustietosäätiö RTS. Rakennustieto Oy. Helsinki,  

/14/ Rakennushankkeen laadunvarmistus. Juha-Matti Junnonen. TkL. Tutkimus-

päälikkö. Teknillinen korkeakoulu. Rakentamistalous. 

/15/ RT 1224-S.2009. Rakennushankkeen laadunvarmistus toimet. Talonraken-

nusteollisuus ry ja Rakennustietosäätiö RTS. Rakennustieto Oy. 

/16/ Ympäristö huomioon työmaan arjessa. Kaisa Kekki. DI. Ympäristöinsi-

nööri. Skanska Oy. 



  37(37) 

 

/17/ Rakennusteollisuus. Rakentamisen laatu. Viitattu 18.2.2015. http://www.ra-

kennusteollisuus.fi/Tietoa-alasta/Laatu/ 

/18/ Rakennusteollisuus. Nolla tapaturmaa. Viitattu 18.2.2015. https://www.ra-

kennusteollisuus.fi/Tietoa-alasta/Tyoturvallisuus/Nolla-tapaturmaa/ 

/19/ Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto. Hyvä työterveys ja työtur-

vallisuus on yrityksen etu. Viitattu 18.2.2015. https://osha.eu-

ropa.eu/fi/topics/good-osh-is-good-for-business/index_html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rakennusteollisuus.fi/Tietoa-alasta/Laatu/
http://www.rakennusteollisuus.fi/Tietoa-alasta/Laatu/
https://www.rakennusteollisuus.fi/Tietoa-alasta/Tyoturvallisuus/Nolla-tapaturmaa/
https://www.rakennusteollisuus.fi/Tietoa-alasta/Tyoturvallisuus/Nolla-tapaturmaa/

