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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön tavoitteena on perehtyä toimeksiantoyrityksen, Peab Oy:n, työmaan 

As.Oy Turun Unioninkatu 4:n eristerappauksiin. Työssä on tarkoitus näyttää omaa osaa-

mista vastuualueen tehtävissä. Opinnäytetyö on rajattu selvyyden vuoksi koskemaan ali-

urakoitsijan kanssa solmittua sopimusta. Tähän kuuluu julkisivun ja parvekkeen tausta-

seinien eristerappaus. 

Kohde on Turun Korppoolaismäkeen osoitteeseen Unioninkatu 4 rakennettava viisi ker-

roksinen kerrostalo, jonka kerrosala on 1 902 k-m². Kerrostalon viereen rakennetaan 

kahdeksan auton autokatos. Kerrostalossa on kaksi rappua. Pohjakerroksessa sijaitse-

vat väestönsuoja, varastotilat ja lämmönjakohuone. Asuinkerroksia on neljä. Jokainen 

kerros on identtinen, ja ne koostuvat kuudesta yksiöstä ja neljästä kaksiosta. Kohteen 

tilaajana toimii Eläkevakuutusyhtiö Veritas. Hanke toteutetaan KVR-urakkana. 

Kirjoittaja toimi työmaalla työnjohtoharjoittelijana tarkoituksena olla mahdollisimman pal-

jon työmaalla seuraamassa, opettelemassa ja oppimassa. Oman osaamisen kehittämi-

sessä pyrittiin keskittymään työmaan johtamiseen sekä eristerappaustyön läpikäymi-

seen aliurakointiryhmän kanssa ennen julkisivutyön aloitusta. Tällä pyrittiin työn suju-

vaan etenemiseen aikataulun ja suunnitelmien suhteen. 

Opinnäytetyöhön tarvittavia tietoja etsin Rakennustiedon RT- ja Ratu-korteista. Peab 

Oy:llä on laaja kokoelma mallipohjia, joita osaa käytettiin avuksi tähän työhön. Tavoit-

teena opinnäytetyössä on ymmärtää paremmin julkisivutöitä sekä siihen liittyviä työvai-

heita sekä tuottaa tietoa toimeksiantoyritykselle, jotta tulevien kohteiden julkisivutyöt on-

nistuisivat jatkossa paremmin.  
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2 TUOTANNONSUUNNITTELU- JA OHJAUS  

2.1 Tehtäväsuunnittelu 

Tehtäväsuunnittelu on osa tuotannonsuunnittelua ja -ohjausta. Karkeamman tason tuo-

tantosuunnitelmat tarkennetaan tehtäväsuunnitelman avulla sille tarkkuustasolle, että 

tehtäväsuunnitelma tarjoaa välineet työmaan työnjohdolle tuotannon johtamiseen ja oh-

jaukseen. Tehtäväsuunnittelu on konkreettinen apuväline työmaan toteutuksen ohjauk-

seen. (Mäki 2017, 538.) 

Tehtävä on työkauppa, aliurakka tai muu yleensä yhden työryhmän toteuttama työkoko-

naisuus rakennustyömaalla. Tehtäväsuunnittelu kohdistuu vain yhteen tehtäväkokonai-

suuteen ja sen läpi käymiseen. Tehtäväsuunnitteluun kuuluvat mm. tehtävän laatuvaati-

musten ja aikataulu- sekä kustannustavoitteiden tarkistaminen, työssä tarvittavien re-

surssien suunnittelu, riskien tunnistaminen ja turvallisuuden varmistaminen. Tehtä-

väsuunnittelulla pyritään ennaltaehkäisemään työssä mahdollisesti esiintyviä ongelmia 

sekä varmistetaan, että kaikki työn edellytykset ovat kunnossa ennen kuin tehtävä aloi-

tetaan. Tehtäväsuunnitelma tarjoaa apuvälineet työnaikaiseen johtamiseen ja ohjauk-

seen, jolloin mm. laatu- ja aikataulupoikkeamat tunnistetaan ja niihin voidaan puuttua 

ajoissa. Eniten hyötyä tehtäväsuunnitelmasta (liite 1) on, jos se laaditaan ennen hankin-

toja, aliurakkaneuvotteluja ja työkauppojen solmimista. Tehtäväsuunnitelma laaditaan 

viimeistään ennen tehtävän aloitusta. (Koskenvesa ym. 2010, 1.) 

Tehtäväsuunnitelmaa käytetään tarjouspyyntöjen ja aliurakkasopimusten (liite 2) lähtö-

tietona. Riittävän ajoissa aloitetulla tehtäväsuunnittelulla varmistetaan, että sopimuksiin 

saadaan kirjattua tehtävän tavoitteet selkeästi. Näin ne ovat myös mitattavissa ja ohjat-

tavissa. Tehtävää koskevat tiedot, kuten aikataulu- ja kustannustavoitteet, osakohteiden 

suoritusjärjestys sekä työn laatuvaatimukset, kootaan alustavaksi tehtäväsuunnitel-

maksi, jonka pohjalta laaditaan tarjouspyyntö ja arvioidaan saatuja tarjouksia. (Kosken-

vesa ym. 2010, 4.) 

Tehtäväsuunnitelmaa käytetään apuna työkauppasopimuksia laadittaessa. Työkau-

poissa on kuitenkin suunniteltava myös työnjohdon kustannukset, materiaalihankinnat 

sekä materiaalimenekin ja kustannusten hallinta. Tehtäväsuunnitelman avulla pääura-

koitsija määrittää sopimuksen aliurakkaehdot, laatuvaatimukset, aliurakan sisällön ja 

suoritusvelvollisuudet. Tehtävärajojen selkeä määrittäminen on erityisen tärkeää, jotta 
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tuotanto saadaan jatkumaan saumattomasti työryhmältä toiselle. Aliurakoitsija esittää 

antamassaan tarjouksessa keinot kustannus- ja aikataulutavoitteiden sekä laatuvaati-

musten saavuttamiseksi. Valitun aliurakoitsijan tulee pyydettäessä osallistua tehtä-

väsuunnitelman tarkentamiseen antamalla esimerkiksi tuotantonopeustietoja suunnitte-

lun lähtötiedoiksi. (Koskenvesa ym. 2010, 4.) 

Tehtäväsuunnitelmasta löytyvät laatuvaatimukset esitetään tarjouspyyntöasiakirjoissa ja 

sopimuksissa, jolloin varmistetaan laatuvaatimuksien siirtyminen aliurakoitsijalle. Pää-

urakoitsijan tehtävä on varmistaa, että pääurakoitsijan vastuulla olevien aloitusedellytyk-

set täyttyvät. Aloitusedellytyksiä ovat esimerkiksi suunnitelmien ja kaluston valmius. 

(Koskenvesa ym. 2010, 4.) 

Tehtäväsuunnittelun tehtäviksi valitaan työmaan kunkin rakennusvaiheen keskeisiä teh-

täviä. Suunniteltava tehtävä voi muodostua jostain yleisaikataulun (liite 3) tehtävänimik-

keestä tai vaihtoehtoisesti se voidaan koota tehtävien osista tai useista kokonaisista ai-

kataulutehtävistä. Tehtävä on kuitenkin yleensä ajallisesti yhtenäinen ja yhden työryh-

män tekemä työkokonaisuus, kaupan kohde. Tällöin se on myös ajallisesti ja taloudelli-

sesti ohjattavissa. Suunniteltavien tehtävien valintaperusteet ovat seuraavat: 

• tehtävä on ajallisesti kriittinen, eli tehtävä on pitkäkestoinen tai tahdistaa muita 

työmaan tehtäviä. Tällöin tehtävän suunnitelman mukainen eteneminen on tär-

keää koko työmaan aikataulun toteutumiselle. Tällainen tehtävä voi olla esimer-

kiksi sisävalmistusvaiheen töitä tahdistava tasoitetyö. 

• tehtävä on taloudellisesti merkittävä, eli tehtävä on kustannuksiltaan merkit-

tävä kokonaiskustannuksiin verrattuna. Tällaisia työvaiheita ovat yleensä runko-

vaiheen tehtävät. 

• tehtävälle on asetettu erityisen korkeat laatuvaatimukset, jolloin tehtä-

väsuunnittelulla pyritään varmistamaan laatuvaatimusten saavuttaminen. Tällai-

sia tehtäviä ovat mm. pintatyöt, joissa valmis pinta jää näkyviin ja laatuvirheet 

ovat vaikeita korjata. 

• tehtävä on työntekijöille tai työnjohdolle tuntematon. Mikäli tehtävä on harvi-

nainen eikä työnjohdolla tai työntekijöillä ole kokemusta kyseisen tehtävän läpi-

viennistä, voidaan tehtäväsuunnittelun kautta perehtyä tehtävän toteutukseen ja 

ennaltaehkäistä työssä mahdollisesti syntyviä ongelmia. 
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• tehtävä on osoittautunut virhealttiiksi. Näissä tehtävissä on ilmennyt eniten 

takuukorjaustöitä. Laadunvarmistusta tehostamalla voidaan vähentää takuukor-

jausten määrää ja parantaa työn tuottavuutta. (Koskenvesa ym. 2010, 6.) 

Tehtäväsuunnitelma laaditaan aina kohdekohtaisesti, joten valittavat kokonaisuudet 

vaihtelevat kohteen piirteiden ja tehtävästä solmittavan kaupan mukaan. Työnjohdon tu-

lisi miettiä, mistä tehtävistä tehtäväsuunnitelma on laadittava kyseisessä kohteessa, 

kuinka laaja-alaisesti asioita on käsiteltävä ja mihin asioihin pitää erityisesti perehtyä. 

(Koskenvesa ym. 2010, 6.) 

Tehtäväsuunnittelu tukee yrityksen toiminnan jatkuvaa kehittämistä. Yksittäisiä yrityksen 

kehittämistavoitteita voivat olla esimerkiksi asiakastyytyväisyyden parantaminen, laatu-

järjestelmän kehittäminen, osapuolten tiedonkulun ja yhteistyön parantaminen, palaute-

tiedon kerääminen työmailta tai takuukorjauskustannusten alentaminen. Tuotantoa voi-

daan kehittää jatkuvasti tehtäväsuunnittelun avulla. Tehtäväsuunnittelulla voidaan suo-

raan tai välillisesti vastata mm. edellä esitettyihin tavoitteisiin. (Koskenvesa ym. 2010, 

5.) 

Ylläpidetty tehtäväsuunnitelma seurantatietoineen antaa totuudenmukaista palautetta 

hankkeen onnistumisesta, toteutuneista työsaavutuksista sekä työssä havaituista ongel-

mista. Dokumentoidut valvonta- ja ohjaustoimet tuottavat tietoa suunnittelun ja toteutuk-

sen välisistä poikkeamista sekä taloudellisesta, ajallisesta ja laadullisesta onnistumi-

sista. Kaikki tämä tieto on hyödynnettävissä tulevissa hankkeissa, jolloin toistuvia ongel-

mia voidaan välttää ja yrityksen toimintaa kehittää suuntaan, joka takaa paremman ta-

loudellisen, ajallisen ja laadullisen tuloksen. (Koskenvesa ym. 2010, 5.) 

Vanhoja tehtäväsuunnitelmia voidaan käyttää pohjana tulevissa kohteissa esim. riskien 

arvioinnissa, jolloin aiemmin laaditut suunnitelmat helpottavat työmailla tehtävää suun-

nittelutyötä. Jokainen tehtäväsuunnitelma tulee aina kuitenkin laatia kyseisen kohtee-

seen sen lähtökohdat ja erityispiirteet huomioon ottaen. Pelkkä vanhojen suunnitelmien 

kopioiminen uuteen kohteeseen ei tuo tehtäväsuunnittelulla tavoiteltavaa hyötyä. (Kos-

kenvesa ym. 2010, 5.) 

Tehtäväsuunnitelma on työnjohdon käyttöön tarkoitettu työn johtamis- ja valvontaväline, 

joka auttaa selkeyttämään tehtävälle asetetut tavoitteet ja ohjaamaan tuotantoa niihin. 

Tehtäväsuunnitelma laaditaan hyödynnettäväksi työmaan jokapäiväisessä toiminnassa 

ja sitä ylläpidetään työn edetessä. Tällä tavoin siitä saadaan paras mahdollinen hyöty 
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työmaan päivittäiseen johtamiseen. Suorittavan työn tekijöille tehtäväsuunnitelma tar-

joaa mahdollisuuden osallistua työn suunnitteluun ja saada tarkempaa tietoa työlle ase-

tetuista tavoitteista ja vaatimuksista. Tieto tehtävän vaatimuksista ja odotuksista vähen-

tää turhan työn tekemistä ja tehdyn työn korjaamista. Työntekijöiden ammatillinen koke-

mus tulee hyödynnettyä mm. kartoitettaessa työssä esiintyä ongelmia. Huolellisella etu-

käteissuunnittelulla parannetaan työskentelyolosuhteita ja poistetaan työnteon esteitä, 

mikä parantaa työn tuottavuutta ja työntekijöiden työmotivaatiota. (Koskenvesa ym. 

2010, 5.) 

Tehtäväsuunnittelun lähtötietoina käytetään tehtävää koskevia hankekohtaisia ja yleisiä 

asiakirjoja. Hankekohtaisia asiakirjoja ovat 

• urakkasopimusasiakirjat 

• työmaan laatusuunnitelma 

• rakennusselostus 

• työselostus 

• piirustukset 

• turvallisuus- ja aluesuunnitelmat 

• tavoitearvio ja 

• yleisaikataulu. (Koskenvesa ym. 2010, 7.) 

Näissä edellä mainituissa asiakirjoissa kuvataan rakennuttajan tai tilaajan odotukset 

hankkeelta ja lopputuotteelta sekä työmaan ja työntekijöiden tavoitteet hankkeen eri vai-

heissa. Hankekohtaisista asiakirjoista selvitetään tehtävän 

• ajalliset ja taloudelliset tavoitteet 

• työn sisältö 

• hankekohtaiset olosuhdevaatimukset 

• turvallisuusvaatimukset 

• laatuvaatimukset  

• viittaukset yleisiin tietolähteisiin. (Koskenvesa ym. 2010, 7.) 

Yleisistä asiakirjoista poimitaan tehtävän laatu- sekä työ- ja ympäristöturvallisuusvaati-

mukset sekä laadunvarmistusohjeet. Tehtävän työ- ja materiaalimenekkitiedot aikataulu- 

ja hankinta-suunnittelua varten löytyvät Ratun menetelmä- ja menekkitiedostoista. Edel-

lisistä kohteista laadittuja tehtäväsuunnitelmia voidaan käyttää mallina tai pohjina laadit-

taviin tehtäväsuunnitelmiin. (Koskenvesa ym. 2010, 7.) 
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Tehtäväsuunnittelu aloitetaan määrittämällä tehtävän työsisältö ja siihen kuuluvat osa-

tehtävät ja työn laajuus. Sisällön tulee vastata sovitun tai suunnitellun työkaupan tai ali-

urakan sisältöä. Tehtävän sisältö esitetään kuvaamalla 

• alkutila, jollaisena työryhmä ottaa tehtävän tai työkohteen vastaan 

• työsisältö ja tehtävään kuuluvien osatehtävien luettelo, joka sisältää tai poissul-

kee ylläpitävät työt kuten työkohteen siivouksen, siirrot, valmiin työn tai ympäris-

tön suojauksen ja jälkihoidon  

• lopputila, jollaisena työryhmä luovuttaa tehtävän tai kohteen seuraavalle työryh-

mälle. (Koskenvesa ym. 2010, 8.) 

Tehtäväsuunnittelun tarkoitus on muodostaa selkeä kuvaus tehtävästä ja siihen liittyvistä 

vaatimuksista sekä sen rajapinnoista. Tehtävän laajuus ja osatehtävät tulee kuvata niin, 

että ajallisen suunnittelun yhteydessä tehtävälle voidaan laskea työmenekki. Työsisältöä 

määritettäessä varmistetaan myös, että tehtävä etenee muiden työmaatehtävien kanssa 

sujuvasti. Tehtäväsuunnitelmaa laadittaessa tulee miettiä, mitä työkohteelta, työnteki-

jöiltä, olosuhteilta ja ympäristöltä on edellytettävä ennen työtä ja työn aikana, jotta teh-

tävä saadaan suoritettua suunnitellusti. (Koskenvesa ym. 2010, 8.) 

Tehtäväsuunnittelun tehtävien valinnassa joudutaan pohtimaan yleisellä tasolla työmaan 

mahdollisia riskejä. Usein tehtävä valitaan laadittavaksi tehtäväsuunnitelmaksi juuri sen 

takia, että se on jollain tapaa riskialtis, esimerkiksi taloudellisesti kriittinen. Tehtäväsuun-

nitelmaa laadittaessa käydään läpi kaikki tehtävään liittyvät mahdolliset riskit. Riskit voi-

daan jakaa sekä negatiivisiin että positiivisiin riskeihin, eli uhkiin tai ongelmiin ja mahdol-

lisuuksiin. Työmaan ja tehtävän riskit voidaan jaotella mm. ajallisiin, taloudellisiin, laadul-

lisiin ja turvallisuusriskeihin. Riskien tunnistamisessa apuna käytetään kohteen suunni-

telmia, sopimusasiakirjoja, työselostuksia ja henkilöiden kokemusta. Myös tarkistuslis-

toja ja riskimatriiseja voidaan käyttää apuna. Riskien tunnistamisen jälkeen arvioidaan 

riskien todennäköisyys sekä vaikutus ja sitä kautta riskin vakavuus. (Koskenvesa ym. 

2010, 9.) 

Riskien tunnistamisen tulee johtaa ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Riskit ja niiden en-

naltaehkäisy sisällytetään kuuluvaksi tehtäväsuunnitelmaan ja ne käydään läpi aloitus-

palaverissa. Turvallisuuteen liittyvät toimenpiteet otetaan huomioon aikataulu- ja kustan-

nussuunnittelussa. (Koskenvesa ym. 2010, 9.)  
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Riskien lisäksi voidaan tarkastella myös positiivisia riskejä, eli mahdollisuuksia menesty-

vään toimintaan. Mahdollisuuksia menestyvään toimintaan voidaan etsiä esimerkiksi työ-

maatoiminnoista, organisaation sisäisestä rakenteesta sekä suhteista asiakkaaseen. 

Positiivisten riskien mahdollisuudet kirjataan omaksi listakseen. (Koskenvesa ym. 2010, 

9.) 

Työssä usein esiintyvät ongelmat kartoitetaan tehtäväsuunnitelmassa potentiaalisten 

ongelmien analyysin avulla. Potentiaalisten ongelmien analyysin sisältö ja laajuus vaih-

televat tehtävän mukaan. Lähtökohdaksi analyysiin voidaan valita tehtävän valintaperus-

teet, joita ovat mm. ajallisesti kriittinen, taloudellisesti merkittävä, korkeat laatuvaatimuk-

set omaava, työntekijöille tuntematon tai virhealtis tehtävä. (Koskenvesa ym. 2010, 10.) 

Potentiaaliset ongelmat voidaan luokitella esimerkiksi teknisiin ongelmiin sekä resurs-

seista, suunnittelusta, turvallisuudesta, hankinnasta tai olosuhteista johtuviin ongelmiin. 

Ongelmien luokittelu auttaa lähestymään tehtävää eri näkökulmista, ja näin siitä pysty-

tään löytämään useampia mahdollisia ongelmia. Ongelmille etsitään tavat, joilla ne pys-

tytään havaitsemaan hyvissä ajoin. Näitä ovat esim. pidetyt tarkastukset ja seurannat. 

Tavoitteena potentiaalisten ongelmien analyysilla on ehkäistä ennalta kokonaan tai pie-

nentää ongelmasta tehtävälle aiheutuvia haittoja. (Koskenvesa ym. 2010, 10.) 

Tehtävän kustannus- ja aikataulutavoitteet saadaan koottua hankkeen tavoitearviosta, 

hankintasuunnitelmasta ja yleisaikataulusta. Mikäli tehtävässä käytettävät määrätiedot 

ovat muuttuneet tavoitearvion laadinnan jälkeen, korjataan tavoitearvion summa vastaa-

maan todellisuudessa toteutuvia määriä. Myös tehtäväkokonaisuuteen kuuluvat lisäteh-

tävät otetaan huomioon kustannustavoitetta ja aikataulua laadittaessa. (Mäki 2017, 542.) 

Tehtävässä tarvittavat työmenekit lasketaan käyttäen joko yrityksen käytössä olevia 

omia tai Ratu-työmenekkitietoja sekä kohteen tarkistettuja määrätietoja. Tarvittavat työ-

menekit lasketaan työntekijätunteina (tth) ja tehtävän työmenekin ja suunnitellun keston 

perusteella lasketaan tarvittavan työryhmän koko. Yleis- tai rakentamisvaiheaikataulusta 

saadaan selville tehtävän suunniteltu kesto. Tehtävän sisältöä tai työryhmän kokoa muu-

tetaan tarvittaessa siten, että työryhmälle saadaan täydet työpäivät ja tehtävä tahdistuu 

hyvin muihin työmaan tehtäviin. Tehtävän tulee edetä häiriöittä osakohteesta toiseen 

siirryttäessä niin, että samoissa työkohteissa ei työskentele samanaikaisesti useaa työ-

ryhmää. Tämän edellytyksenä ovat riittävät aloitus- ja lopetusvälit tehtävien välillä ja teh-

tävien tuotantonopeuden tasaisuus aikataulussa. (Mäki 2017, 542.) 
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Tehtävälle suunnitellaan yksi tai useampi välitavoite, joissa yleisaikataulun mukainen 

kesto on jaettu työkohteiden mukaisiksi tavoitteiksi siten, että tehtävä alkaa ja valmistuu 

suunnitelmien mukaisesti (Mäki 2017, 542). 

Tehtävän eteneminen voidaan esittää esim. paikka-aikakaaviona tai vinjettikuvana. 

Paikka-aikakaavioon voidaan merkitä myös tehtävään kuuluvia tapahtumien ajankohdat. 

Näitä ovat esim. aloituspalaveri, mallityöt (liite 4) ja tarkastukset. Vinjettikuvassa merki-

tään jokaisen osakohteen kohdalle sen suunniteltu valmistumisajankohta. (Mäki 2017, 

542.) 

Mikäli tehtävä tehdään aliurakkana, voidaan tehtäväsuunnitelmaan liittää maksuerätau-

lukko. Maksuerät voidaan sitoa aikaan tai valmistuneisiin osakohteisiin. (Mäki 2017, 

542.) 

Tehtävään kuuluvat työ-, materiaali- ja kalustokustannukset tarkistetaan laskemalla 

työssä tarvittavat materiaalimäärät määrätietojen ja materiaalimenekkien avulla. Arvioitu 

materiaalihukka täytyy ottaa huomioon laskelmissa. Tehtävään tarvittavan kaluston 

määrä suunnitellaan ja käyttöajan keston mukaan lasketaan työkustannukset. Materiaa-

limenekin, kalustotarpeen ja työmenekin mukaan lasketaan tehtävän kokonaiskustan-

nus, jota verrataan tavoitearviosta saatuun summaan. Näin pystytään tarkistamaan, alit-

taako tehtävä mahdollisesti tavoitearviosta saatavan summan. Mikäli kustannustavoite 

ylittyy, pyritään löytämään keinoja ja tapoja, joilla kustannuksia voidaan alentaa. Tehtä-

västä riippuen voidaan työryhmän kokoa, kalustoa tai materiaalia vaihtaa tai työnjärjes-

telyä parantaa. Näillä keinoilla pyritään saamaan kustannuksia pienemmiksi. (Mäki 2017, 

542.) 

Tehtäväsuunnitelmassa esitetään keskeiset laatuvaatimukset. Tehtäväsuunnitelmaan 

tarvittavia laatuvaatimuksia esitetään mm. työselostuksessa, materiaalivalmistajan oh-

jeissa sekä muissa hankeasiakirjoissa. Laatuvaatimukset voidaan jakaa eri vaatimuksiin. 

Näitä ovat esimerkiksi materiaalivaatimukset, tekniset vaatimukset ja toiminnalliset vaa-

timukset. Lisäksi voidaan esim. alustalta tai olosuhteilta vaatia vaatimuksia, esim. ilman 

ja rapattavan pinnan lämpötilan on oltava yli +5 °C. (Koskenvesa ym. 2010, 18.) 

• Materiaalivaatimukset voidaan esittää listana käytettävistä materiaaleista ja nii-

hin liittyvistä vaatimuksista, esimerkiksi julkisivumuurauksessa NRT 

270x130x75, pinta harjattu, sävy naava.  
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• Valmiilla pinnalla on eri teknisiä vaatimuksia. Näitä ovat mm. erilaiset tolerans-

sivaatimukset sekä valmiin pinnan ulkonäköön liittyviä vaatimuksia, kuten maa-

lauspinnan kiilto, väri sekä pinnan yhteneväisyys silmämääräisesti tarkasteltuna. 

Vaatimukset laadun kannalta löytyvät materiaalivalmistajien ohjeista. Tarkistetta-

via asioita ovat mm. valmiin pinnan sekä työn mittatarkkuusvaatimukset.  

• Toiminnallisiin vaatimuksiin kuuluvat mm. työsuoritus, materiaalien käsittely, 

työturvallisuus, siirrot ja nostot sekä suojaus ja siivous. Nämä vaatimukset ovat 

sellaisia, että vain työntekijä itse, työnsä aikana, varmistaa niiden toteutumisen. 

Näiden edellä mainittujen vaatimusten läpikäynti huolellisesti työntekijöiden 

kanssa ennen työn aloitusta on tärkeää. Esimerkkinä toiminnallisista vaatimuk-

sista ovat laastin sekoitusaika, henkilösuojainten käyttö tai vaatimukset jätteiden 

lajittelulle. (Koskenvesa ym. 2010, 18.) 

Turvallisuusvaatimuksiin kuuluvat työn turvalliseen tekemiseen vaadittavia seikkoja. 

Tehtäväsuunnitelmassa mietitään, mitä vaaroja suunniteltava tehtävä aiheuttaa tekijäl-

leen tai ympäristölle ja muille työntekijöille. Turvallisuusvaatimuksia ovat esimerkiksi 

henkilökohtaisten suojainten käyttö. (Koskenvesa ym. 2010, 18.) 

Työnjohto laatii työntekijöille laadunvarmistuslomakkeet tai tarkistuslistat. Tarkistuslis-

tassa listataan kaikki työn aikana tarkistettavat asiat osakohteittain sekä annetaan oh-

jeet, kuinka laatuvaatimusten täyttyminen todetaan. Mallityön tarkastukselle sekä muille 

työnjohdon tekemille tarkastuksille tulee laatia tarkistuslistat. Tarkistuslistoista tulee sel-

vitä kaikki olennaiset tarkastettavat asiat, näiden hyväksymisperusteet sekä mittausoh-

jeet, mikäli tarkistuslistassa vaaditaan mittauksia. Ohjeet ja listat liitetään liitteinä tehtä-

väsuunnitelmaan. (Koskenvesa ym. 2010, 19.) 

Laadunvarmistuksen tarkistuslistaa voidaan käyttää laatudokumenttina. Tällöin siinä tu-

lee olla työntekijöiden kuittaus sekä tarkastuksen tai mittauksen tulokset ja ajankohta, 

jolloin mittaus tai tarkastus on tehty. Dokumentointi tehdään niin, että mittaus- ja näyt-

teenottopisteet pystytään jäljittämään tarvittaessa myöhemmin. (Koskenvesa ym. 2010, 

19.) 

 

2.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta  
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Ajallinen suunnittelu, kustannusten suunnittelu ja laadunvarmistaminen liittyvät tiiviisti 

toisiinsa. Aikataulussa pysyminen poistaa kiireen, jolloin laatutavoitteet voidaan saavut-

taa. Mikäli pystytään ajallisissa sekä laadullisissa tavoitteissa, edesautetaan kustannus-

tavoitteiden saavuttamista. Laatutavoitteiden alittuminen tuottaa takuu- ja korjauskustan-

nuksia, ja aikataulun venyminen maksaa kasvaneina työkustannuksina. Laadusta tai tur-

vallisuudesta ei voi tinkiä aikataulu- ja kustannustavoitteiden saavuttamiseksi. (Kosken-

vesa ym. 2010, 11.) 

Onnistuminen rakentamisessa vaatii tuotannonsuunnittelua, valvontaa ja tuotannonoh-

jausta asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Keskeisin osa tuotannonsuunnittelua on 

ajallinen suunnittelu ja ohjaus, jotka luovat perustan muun suunnittelun onnistumiselle 

sekä kertovat epäkohdat ja suunnitelmista poikkeamiset (Kivimäki ym. 2015, 18.) 

Aikataulu on hankkeen toteutuksen malli. Aikataulua ja ajankäyttöä suunniteltaessa et-

sitään työn toteutusmalli käytettävissä olevien tietojen perusteella. Mallissa asetetaan 

tavoitteet hankkeelle sekä yksittäisille työtehtäville. Tavoitteet koskevat tehtävien aloitta-

mista ja päättämistä aikataulun mukaisesti sekä työvoiman käyttöä. Näiden tavoitteiden 

tulee olla suunniteltu realistisesti sekä mitattavissa ajan ja tuotoksen kannalta (Kivimäki 

ym. 2015, 18.)  

Rakennustyön aikataulusuunnittelua ja tavoitteiden asettamista varten tarvitaan tietoja 

työsaavutuksista, työmenekeistä ja kapasiteeteista sekä työryhmän koosta. Aikataulun 

laatimiseksi tietoja saadaan tavoitearviosta, Ratu- tiedostoista ja oman kokemuksen pe-

rusteella. Ajallisessa suunnittelussa keskeistä on aikataulujen toteutumisen ja suunnitel-

lun tuotannon varmistaminen ohjauksen avulla. (Kivimäki ym. 2015, 19.) 

Aikataulun valvonta edellyttää jatkuvaa ajan tasalla olevaa kokonaisuuden ja yksittäisten 

tehtävien tilanteen tuntemista ja vertaamista suunnitelman mukaiseen tilanteeseen. 

Jotta voidaan ohjaustoimenpiteitä suunnitella, tuotannon ohjausominaisuudet ja -mah-

dollisuudet on tunnettava. Aikataulun tulee olla yhtenevä työmaan tavoitearvioon ja 

suunniteltuun resurssien käyttöön. Rakennustyömaan aikataulujen on tarkoitus kuvata 

tuotantoa. Keskeiseksi muodostuu poikkeamien havaitseminen tuotannossa. Tuotannon 

ohjausta varten tarvitaan aikatauluja, joissa kuvataan panosta eli aikaa suhteessa syn-

tyneeseen tuotokseen eli paikkaan tai suoritemäärään. Aikatauluilla tulee myös pystyä 

varautumaan mahdollisiin tuotannon häiriötilanteisiin sekä suunnitelmien ja olosuhteiden 

muuttumiseen. (Kivimäki ym. 2015, 19.) 

Jotta aikataulu on tuotannonohjauksen ja työmaan johtamisen kannalta toimiva, on 
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• aikataulutehtäviksi valittava toteutuksen kannalta keskeiset tehtävät omista töistä 

ja aliurakkatöistä 

• kaikki aikataulutehtävät mitoitettava  

• tehtäville varattava riittävä toteutusaika. Liian nopea mitoitus aiheuttaa turhia häi-

riöitä ja odotusta. 

• jokaiselle tehtävälle varattava riittävä työrauha yhdessä osakohteessa. On oltava 

mahdollisimman vähän työvaiheita käynnissä samassa paikassa yhtä aikaa. 

• aikataulutehtävät suunniteltava niin suurina kokonaisuuksina, että ohjaus on 

mahdollista. Tehtäviä ei tule jakaa liian pieniin osiin. 

• tehtävien väliset riippuvuudet hallittava. Mahdolliset ongelmakohdat on kartoi-

tettu, on varattu riittävästi vapaita työkohteita ja resurssien käyttö on oltava hal-

linnassa. 

• aikataulu esitettävä siten, että sillä on mahdollisuus valvoa tuotannon toteutu-

mista. (Kivimäki ym. 2015, 19.) 

 

 

2.3 Aliurakkasopimukset 

Aliurakointi toimii rakennusurakan osana. Aliurakkaan kuuluu yleensä tehtävässä käy-

tettävät materiaalit työpanoksen lisäksi. Aliurakka sovitaan yleisesti korvaamaan erityistä 

pätevyyttä, osaamista tai resurssipulaa. Aliurakoitsijoiden käytön huonoja puolia voivat 

olla aliurakoitsijayrityksen konkurssi ja työn viivästyminen. Hyvä laatu, aikataulussa py-

syminen ja kustannustehokkuus ovat aliurakoitsijoiden käyttämisen hyviä puolia. (Kan-

kainen & Junnonen 2014, 435.) 

Kun sovitaan aliurakasta, tehdään aliurakkasopimus. Aliurakkasopimuksesta tulee sel-

vitä urakkaan liittyvät asiat tai viittaus liitettävään asiakirjaan, jossa niissä on sovittu. So-

pimuksista, jotka on allekirjoitettu, tehdään vähintään kaksi kappaletta. Molemmille osa-

puolille tulee omat kappaleet. Sopimuksen mukaan liitetään tarpeelliset liitteet, jotka tu-

lee olla nimettynä sopimukseen. Liitteissä ei saa olla ristiriitoja toistensa kanssa. Mikäli 

muista ehdoista ei ole neuvoteltu, rakennusalan yleiset sopimusehdot toimivat raameina 

ja perustana sopimukselle. (Kankainen & Junnonen 2014, 435.) 

Kun tarjousvaihe on ohi ja urakkaneuvottelut on saatu valmiiksi, on aika päättää urakan 

tilauksesta ja tehdä siihen liittyvä aliurakkasopimus. Kun kaksi yritystä tekee sopimuk-
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sen, siihen eivät päde samat lait kuin kuluttajan ja yrityksen välisiin sopimuksiin. Mah-

dollisten ongelmien ja riitatilanteiden varalle kummallakaan ei ole kuluttajansuojaa. Hy-

vänä puolena yritysten välisiin sopimuksiin on se, että osapuolet voivat vapaasti sopia 

sopimuksen ehdoista. (Kankainen & Junnonen 2014, 435.) 

On hyvä varautua riitatilanteisiin ja epäselvyyksiin. Sen vuoksi aliurakkasopimuksista tu-

lisi ilmetä seuraavat seikat: 

• urakkarajat 

• urakkahinta ja maksuerätaulukko  

• laatuvaatimukset ja laadunvarmistus 

• rakennusaikainen vakuus ja vakuutukset 

• takuuaika ja vakuus 

• lisä- ja muutostyökäytännöt 

• huoltokirja-aineiston toimitus sekä tarkekuvat (Kankainen & Junnonen 2014, 

435–438).   

 

2.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 

Työmaalla on jokaisella osapuolella työturvallisuusvelvollisuuksia. Osapuolten on toimit-

tava yhteistyössä ja tiedotettava avoimesti työturvallisuuteen liittyvistä havainnoista, toi-

menpiteistä sekä toimintojen yhteensovittamisesta. (Koski & Mäkelä 2010, 6.) 

Pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan eli päätoteuttajan tulee yhteisellä työ-

maalla huolehtia seuraavista asioista:  

• jokaiselle työnantajalle ja niiden työntekijöille annetaan  

o turvallisuuteen liittyvät toimintaohjeet  

o tarpeelliset tiedot työn vaaroista 

o työpaikan palontorjunnasta 

o ensiavusta  

o näihin tehtäviin nimetyistä henkilöistä  

• kaikkien urakoitsijoiden toimintojen yhteensovittamisesta  

• työmaaliikenteen ja liikkumisen järjestelyistä  

• työmaan yleisestä turvallisuuden ja terveellisyyden edellyttämästä järjestyksestä 

ja siisteydestä 
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• muusta työmaan yleissuunnittelusta  

• työolosuhteiden ja työympäristön yleisestä turvallisuudesta ja terveellisyydestä.  

Yhteisen työmaan työturvallisuusvastuut ja -tehtävät on pääosin määritelty lainsäädän-

nössä, mutta niitä täsmennetään osapuolten välisillä sopimuksilla (Koski & Mäkelä 2010, 

6.) 

Päätoteuttaja on vastuussa jokaisen työntekijöiden perehdyttämisestä. Perehdyttämi-

sellä tarkoitetaan työntekijän saamaa opetusta ennen työskentelyn aloittamista kysei-

sellä työmaalla. Työnopastus puolestaan on työn aikana annettavaa opetusta ja oh-

jausta. Perehdyttämisen ja työnopastuksen tavoitteena on, että työntekijä tuntee työ-

maan ja sen organisaation, tiedostaa työssä ja työympäristössä olevat vaarat ja toimii 

sen mukaisesti, tuntee keskeiset työhön liittyvät turvallisuusmääräykset ja -ohjeet, ym-

märtää työssään tarvittavien henkilönsuojaimien käytön merkityksen, tietää kenelle työ-

turvallisuutta vaarantavista puutteista tulee ilmoittaa, osaa toimia oikein mahdollisen ta-

paturman sattuessa ja vaaratilanteiden ilmetessä sekä tietää, kuka työmaalla antaa lisä-

opetusta ja ohjausta, mikäli sitä tarvitaan. Perehdyttämisestä ja työnopastuksesta vastaa 

työntekijän lähin esimies. Perehdytyksessä esitetään yrityksen ja työmaan turvallisuus-

ohjeet ja -aineisto, kerrotaan työntekijän tehtävät ja vastuut, tehdään perehdyttämiskier-

ros työmaalla ja käydään läpi perehdyttämislomakkeen asiat ja annetaan työntekijälle 

työlajikohtaiset ohjeet. (Koski & Mäkelä 2010, 8.) 

Työnopastusmenettelyt vaihtelevat kohteesta, rakentamisvaiheesta ja olosuhteista riip-

puen. Opastusta voidaan antaa työntekijäkohtaisesti tai esim. koko työmaahenkilöstölle 

samaan aikaan järjestettävässä opastustilaisuudessa. Perehdyttäminen järjestetään  

• kaikille työmaan uusille työntekijöille 

• uusia koneita tai laitteita käyttöönotettaessa 

• uusien työmenetelmien yhteydessä 

• työntekijän palattua työhön pitkän poissaolon jälkeen 

• kun työntekijä ottaa toistuvasti riskejä eikä välitä annetuista turvallisuusmääräyk-

sistä. (Koski & Mäkelä 2010, 8.) 

Työnopastuksen tarkoitus on antaa työntekijälle opetusta ja ohjausta työstä aiheutuvien 

haittojen ja vaarojen välttämiseksi. Työnopastus tehdään koko työmaan ajan aina tarvit-

taessa. Työnopastusta tarvitaan etenkin silloin, kun työlajit, työmenetelmät tai materiaalit 
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vaihtuvat. Päätoteuttaja vastaa, että jokainen urakoitsija ja työntekijä perehdytetään työ-

maan turvallisuussääntöihin ja -ohjeisiin sekä huolehtii, että jokainen työnantaja vastaa 

omien työntekijöidensä opastuksesta ja työmaan erityisten vaara- ja haittatekijöiden tie-

dottamisesta työntekijöilleen. Rakennuttaja huolehtii, että rakennustyömaalla työskente-

levillä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä kuvallinen tunniste, josta ilmenee myös työn-

antaja. (Koski & Mäkelä 2010, 8) 

Rakennustyömaalla on rakentamiseen liittyviä yleisiä vaaroja sekä erityisesti kyseiseen 

työmaahan liittyviä vaaratekijöitä. Tavanomaisiin työtehtäviin liittyvät vaarat ovat tekijöille 

tuttuja, ja niihin yrityksellä yleensä on olemassa selvät toimenpiteet ja toimintaohjeet. 

Kohteen erityispiirteet vaativat aina hankekohtaisen vaarojen tunnistuksen ja niiden ris-

kien arviointia työturvallisuuden varmistamiseksi. Vaarojen tunnistaminen ja riskien arvi-

ointi pitää tehdä järjestelmällisesti, ja tuloksena tulee kirjallisessa tai sähköisessä muo-

dossa oleva dokumentti, työturvallisuussuunnitelma (liite 5). Yleisiä riskinarviointimene-

telmiä (tarkastuslistat ja lomakkeet) on useita eri työvaiheisiin sopivia, ja ne soveltuvat 

yrityksen tavanomaisten tehtävien riskinarviointiin. Hankekohtaisessa riskinarvioinnissa 

voidaan käyttää apuna yleisiä riskinarviointimenetelmiä (esimerkiksi työnturvallisuus-

analyysi TTA) tai erityisesti rakentamiseen suunniteltuja apuvälineitä. Rakennushank-

keen riskien arviointimenetelmästä löytyy apuväline tuotannon yleissuunnitteluun sekä 

tehtävä- ja toteutussuunnitteluun. (Koski & Mäkelä 2010, 11.) 

Erityistä vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle aiheuttavat: 

• maansortuma 

• putoaminen 

• kemialliset ja biologiset aineet 

• ionisoiva säteily 

• suurjännitejohdot 

• hukkumisvaara 

• kuilut 

• työskentely maan alla 

• tunnelit 

• sukellus 

• painekammio 

• räjähdysaineet 

• raskaat elementit 
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• purkutyö 

• tie- ja katutyöt. 

Näistä töistä on aina laadittava kirjallinen suunnitelma, ja tarvittavista ilmoituksista ja pä-

tevyyksistä on huolehdittava. Alle 18-vuotiaita työntekijöitä koskevat säännökset, joissa 

määritellään nuorille kielletyt ja vaaralliset työtehtävät. Kiellettyjen töiden listalla ovat 

mm. yksintyöskentely, mikäli siitä aiheutuu ilmeistä tapaturmavaaraa, ja vaaralliset työt, 

muun muassa käsin nostot. Alle 16-vuotiasta nuorta työntekijää ei saa käyttää työhön, 

johon liittyy erityinen tapaturman tai terveyden vaurioitumisen vaara. Työnantajan velvol-

lisuus on tehdä työsuojeluviranomaiselle ilmoitus vaaralliseksi luokitellusta työstä ennen 

työn aloitusta. Mikäli työn vaarojen arviointi osoittaa, että työstä saattaa aiheutua erityistä 

tapaturman tai sairastumisen vaaraa, tällaista työtä saa tehdä vain siihen pätevä ja hen-

kilökohtaisten edellytystensä puolesta työhön soveltuva työntekijä tai tällaisen työnteki-

jän välittömässä valvonnassa muu työntekijä. Muiden henkilöiden pääsy vaara-alueelle 

on riittävin toimenpitein estettävä. (Koski & Mäkelä, 11.) 

Rakentamista ja purkamista koskevassa lupahakemuksessa tai ilmoituksessa on esitet-

tävä selvitys rakennusjätteestä. Hakemuksessa tai ilmoituksessa tulisi selvitä rakennus-

jätteen määrä, laatu ja sen lajittelu. Terveydelle tai ympäristölle vaarallisesta rakennus- 

tai purkujätteestä ja sen käsittelystä tulee erikseen ilmoittaa. Ennen purkutyötä tehdään 

selvitys rakenteista syntyvästä jätteestä sekä arvio jätemääristä lajikohtaisesti. Työmaan 

jätehuollon järjestämisestä vastaa se, joka on jätteen haltija. Urakkasopimuksessa sovi-

taan jätehuollon vastuista. (RT 69-11183, 2.) 

Rakennuttajan tulee huolehtia siitä, että vaarojen ja haittojen ennaltaehkäisy otetaan 

huomioon suunniteltaessa jätehuoltoa. Jätehuolto kuuluu osana turvallisuusasiakirjaa ja 

ympäristösuunnitelmaa (liite 6). Turvallisuuskoordinaattori, joka on rakennuttajan ni-

meämä, valvoo turvallisuusasiakirjan ylläpitoa ja toimeenpanoa. Työnantajan tulee antaa 

opastusta jätteiden käsittelystä. Erityisesti opastusta on annettava lajittelusta ja vaaral-

listen jätteiden käsittelystä. (RT 69-11183, 3.) 

Jätettä syntyy pääasiassa rakennusmateriaalien käsittelyssä. Näitä ovat muun muassa 

mittahukka, materiaalien vahingoittuminen ja likaantuminen. Jätettä syntyy myös muot-

timateriaaleista, pakkaus- ja suojausmateriaaleista ja siivouksesta. Perustamisvai-

heessa jätettä tulee irrotetuista pinta- ja kaivumaista, mikäli niitä ei voida hyödyntää maa-

rakentamisessa. Korjausrakentamisessa ja purkamisessa jätettä syntyy pääasiallisesti 
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puretuista rakenteista ja talotekniikan osista edellä. Rakentamisen materiaalitehokkuus 

edellyttää 

• laadukasta rakennussuunnittelua 

• materiaalien ja rakennusosien oikeaa valintaa 

• toimitusten ja siirtojen tarkkaa suunnittelua 

• laadunvalvontaa 

• työmaahenkilöstön ja eri urakoitsijoiden oikeaa työnohjausta. (RT 69-11183, 4.) 

2.5 Laadunvarmistus 

Laadulla on monta määritelmää ja monta ulottuvuutta. Laatu voidaan määritellä jaka-

malla se tuotteen, palvelun tai toiminnan laatuun. Tuotteen laatu on kilpailutekijä asiak-

kaan odotuksien ja huomion herättäjänä. Lopputuotteen laadun elementteinä toimivat 

mm. suunnittelun laatu, valmistuksen laatu, ympäristökeskeinen laatu sekä asiakkaan 

havaitsema suhteellinen laatu. Suunnittelun laatu kuvaa sitä, kuinka hyvin tuote on suun-

niteltu täyttämään asiakkaan tuotteelle asettamat odotukset. Valmistuksen laatu kertoo 

siitä, miten hyvin tuote vastaa sille suunnittelussa asetettuihin vaatimuksiin. Ympäristö-

keskeinen laatu tarkoittaa vaatimuksia, joita muut yrityksen sidosryhmät kuin asiakas 

asettavat yritykselle ja sen tuotteille. Tällaisia ovat esimerkiksi vaatimus tuotteen turval-

lisuudesta käytön tai sen valmistuksen aikana, sisäilmaluokituksen huomioiminen tai val-

miin tuotteen muuntojoustavuus. Asiakkaan havaitsema suhteellinen laatu on puoles-

taan tuotteen laadun suhde odotettuun laatuun. (Hartikainen ym. 2017, 7.) 

Rakennushankkeen laadunvarmistuksessa huomioidaan rakentamisen prosessi koko-

naisvaltaisesti, hankevalmistelusta rakennuksen käyttöön. Tarjous- ja sopimusvaihee-

seen kuuluu laadunvarmistuksen kannalta tärkeät asiat, kuten tarjouspyynnön laatimi-

nen liiteasiakirjoineen, urakoitsijoiden esivalinta, tarjouskilpailun järjestäminen, urakoit-

sijoiden valinta, sopimusta edeltävät urakkaneuvottelut sekä sopimuksen allekirjoittami-

nen. Näiden tehtävien valinnoilla voidaan vaikuttaa rakentamisen laatuun. (Hartikainen 

ym.  2017, 14.) 

Rakentamisen valmisteluvaihe käsittää hankkeen riskien analysoinnin, eri osapuolien 

laadunvarmistustoimien suunnittelun ja tarkentamisen, aloituskokouksen järjestämisen 
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sekä hankkeen lopullisen tarkastusasiakirjan, työaikataulun ja suunnitteluaikataulun laa-

timisen. Näiden toimien kohdalla on mahdollista tehdä laatuun vaikuttavia päätöksiä. 

(Hartikainen ym. 2017, 14.) 

Rakentamisvaihe sisältää rakennustöiden ja suunniteltujen laadunvarmistustoimien to-

teutuksen ja dokumentoinnin. Jokainen osapuoli vastaa omista laadunvarmistustoimen-

piteistä ja tiedottaa eri osapuolia hankkeen aikana havaitsemistaan poikkeamista tai 

muutoksista. Tehdyt toimenpiteet ja päätökset dokumentoidaan hankkeen tarkastusasia-

kirjaan ja työmaakokousten pöytäkirjoihin. (Hartikainen ym. 2017, 14.) 

Viimeistely- ja luovutusvaihe sisältää tämän vaiheen tehtävien ja aikataulun suunnittelun 

sekä toteutuksen. Aikataulu suunnitellaan niin, että tarvittaville kokeille, tarkastuksille, 

järjestelmien säädöille ja mahdollisille korjaustöille jää riittävästi aikaa. Luovutusvaiheen 

lopussa kerätään palautetta hankkeeseen osallistuneilta ja palaute jaetaan osapuolille 

toiminnan kehittämiseksi seuraavissa hankkeissa. (Hartikainen ym. 2017, 14.) 

Työmaalla tapahtuville laadunvarmistustoimilla varmistetaan ja todennetaan, että tehty 

tuote vastaa sopimuksenmukaista laatua. Laadunvarmistustoimet esitetään laadunvar-

mistusmatriisissa, joka laaditaan työmaan aloituspalaverin yhteydessä. Laadunvarmis-

tusmatriisiin merkitään sekä omat että aliurakoitsijoiden työt. Laadunvarmistusmatriisin 

käytössä tulee ottaa huomioon rakennusvalvonnan aloituskokouksessa ilmenneet vaati-

mukset, sopimusasiakirjojen vaatimukset sekä riskianalyysin tulokset. Laadunvarmistus-

matriisissa määritellään mm. työmaan tehtävät, joista laaditaan tehtäväsuunnitelma. 

Tehtäväsuunnitelmaan kootaan kunkin tehtävän laatuvaatimukset ja laadunvarmistus-

toimenpiteet. Tehtäväsuunnitelman avulla pyritään löytämään tavat, joilla asetetut tavoit-

teet ja vaatimukset saavutetaan. (Hartikainen ym. 2017, 18.) 

Mallityön avulla saadaan konkreettista näyttöä halutusta työn laatutasosta. Ensimmäi-

nen työkohde tarkistetaan, havaitut poikkeamat korjataan ennen seuraavaan kohtee-

seen siirtymistä ja työ hyväksytään malliksi seuraaville työkohteille. Mallityön tarkastuk-

seen osallistuvat työvaiheen tekijä, työmaamestari, valvoja, arkkitehti ja suunnittelija. 

Työstä tehdään tarkastusasiakirja, joka on muistilista, jonka avulla selvennetään laatu-

vaatimukset ennen tehtävän aloitusta. Tarkastusasiakirjan avulla voidaan ohjata ja val-

voa laatutavoitteiden saavuttamista. Laaturaportit toimitetaan työryhmälle ennen työn 

aloitusta. Työryhmä ja työnjohtaja kuittaavat tehdyn laadun laaturaporttiin, ja se tallen-

netaan työmaan laatukansioon. (Hartikainen ym. 2017, 18.) 
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Työmaan aloituspalavereissa kerrotaan työntekijöille tehtävään kohdistuvat rakennutta-

jan vaatimukset ja yhdessä työntekijöiden kanssa suunnitellaan keinot, joilla laatuvaati-

mukset pystytään saavuttamaan ja potentiaaliset ongelmat välttämään. Korjaava aloi-

tuspalaveri järjestetään, mikäli toiminnassa havaitaan puutteita. Korjaavassa aloituspa-

laverissa pyritään löytämään keinot toiminnan muuttamiseksi suunnitelmien mukaiseksi 

ja virheiden korjaamiseksi. Vastaanottokatselmukseen osallistuvat työmaamestari sekä 

aloittavan ja edeltävän työvaiheen edustaja. Katselmuksessa tarkistetaan luovutettavan 

kohteen suunnitelmien mukaisuus ja valmius. Havaitut virheet merkitään katselmusmuis-

tioon ja korjataan vastaamaan haluttua laatutasoa ennen kohteen vastaanottoa. Vaadit-

tavista kokeista ja mittauksista sekä käytettävistä koneista ja mittalaitteista vastaa ura-

koitsija. Toimenpiteet dokumentoidaan, aliurakoitsija toimittaa dokumentit pääurakoitsi-

jalle ja dokumentit arkistoidaan. Rakentamisvaihe sisältää rakennustöiden ja suunnitel-

tujen laadunvarmistustoimien toteutuksen ja dokumentoinnin. (Hartikainen ym. 2017, 

18.) 

2.6 Hankinnat ja logistiikka 

Hankintatoimeen kuuluvien tehtävien hoitoon osallistuu yrityksen hankintaosasto ja/tai 

hankkeen työmaaorganisaatio. Hankintaosasto osallistuu hankkeen taloudellisesti mer-

kittävimpiin hankintoihin. Suurissa ja vaativissa hankkeissa työmaalle voidaan nimittää 

oma ostajansa, joka hoitaa itsenäisesti työmaalta käsin hankkeen hankinnat. (Sahlstedt 

2010, 6.) 

Työmaaorganisaatiolle kuuluu normaalisti hankinnan tekninen valmistelu. Työmaaor-

ganisaatio määrittelee työpiirustusten perusteella hankittavat materiaalit ja niiden määrät 

sekä ostettavan alihankintatyön laajuuden ja aikataulun. Yleensä työmaalla hankinnoista 

vastaa vastaava työnjohtaja ja työmaainsinööri. Hankintaosasto tarkistaa ja muokkaa 

tarjouspyynnöt ja suorittaa hankintakyselyt. Saatujen tarjousten perusteella valitaan so-

pimushankinnoissa neuvotteluihin kutsuttavat toimittajat. Työmaaorganisaatio osallistuu 

toimittajan lopulliseen valintaan. (Sahlstedt 2010, 6.) 

Yritykset määrittävät hankintavastuut ja hankintapolitiikat eri tavalla. Tyypillisesti hankin-

taosastolle kuuluu toimittajarekisterin ylläpito, sopimusasiakirjojen arkistointi, tarjous-

pyyntöjen postittaminen sekä vastaanotto. Työmaaorganisaatio vastaa tarjouspyyntöjen 

valmistelusta, hankintojen määrittelystä, toimittajan valinnasta ja sopimuksen teosta. 

(Sahlstedt 2010, 6.) 
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Toimitusten oikea-aikainen saapuminen työmaalle ja toimitusten aikataulussa pysymi-

nen edellyttävät tarjous- ja toimitusajat huomioonottavaa hankinta-aikataulua sekä suun-

nitelmien saamista ajoissa. Rakennushankkeelle tehdään hankintasuunnitelma heti pro-

jektin aikataulutuksen jälkeen. Hankintasuunnitelma sisältää hankintakokonaisuuksien 

ja hankintavastuiden määrittämisen sekä hankintatapahtumien ajoittamisen hankinta-ai-

kataululle. Ne materiaalierät ja työkokonaisuudet, jotka ovat sopivimmat kilpailuttamisen, 

toimittamisen ja rakentamisen kannalta, muodostavat hankintakokonaisuuden. Hankin-

tasuunnitelma on alisteinen muulle suunnittelulle. (Sahlstedt 2010, 6.) 

Osa hankinnoista pyritään käynnistämään välittömästi rakennushankkeen käynnisty-

essä, jotta rakentamisen aloitus ei viivästyisi. Kiireellisiä hankintoja ovat esim. maara-

kennusaliurakka ja elementtitoimitukset sekä tuotteet, joilla on erityisen pitkät toimitus-

ajat. (Sahlstedt 2010, 7.) 

Laadittaessa hankintasuunnitelmaa tarkistetaan, mistä tuotteista on tehty kausisopimuk-

set (liite 7). Hankintaosasto suunnittelee yhteistyössä työmaan kanssa toimitustavan ja 

sopivat toimittajien valintaperusteet. Hankintavaiheessa suunnitellaan alustavasti toimi-

tuserien lukumäärä, eräkoko, pakkaustapa, ajoitus, varastointi, siirrot, suojaus ja toimi-

tusehdot, jotta nämä voidaan esittää tarjouspyynnössä. (Sahlstedt 2010, 7.) 

Suunnittelussa pyritään ottamaan huomioon työmaalla vallitsevat olosuhteet. Materiaalit 

valitaan niin, että ne soveltuvat helposti käytettäviksi kyseiseen rakenteeseen ja ne kes-

tävät työmaalla vallitsevat olosuhteet vaurioitumatta ilman vaikeita suojaustoimenpiteitä. 

Jos materiaaleilta vaaditaan rakennusaikana pitkäaikaista säänkestoa, valitaan materi-

aaleiksi säänkestäviä materiaaleja. Työmaalle voidaan tilata rakenteiden salliessa mää-

rämittaista materiaalia ja esivalmistettuja rakenneosia, jolloin hukkapaloja syntyy vain 

vähän. (Sahlstedt 2010, 7.) 

Rakennustarvikkeiden toimitukset ja vastaanotot sekä siirrot ja varastointi työmaalla 

suunnitellaan perustamisvaiheessa sellaisella tarkkuudella, että samalla voidaan suun-

nitella niiden käsittelyyn tarvittavat henkilöresurssit, kuljetustiet ja purkualueet, nosto- ja 

siirtokalusto, varastointialueet ja -tilat (Olenius & Korkeakangas 2005, 12.) 

Rakennustarvikkeiden toimitukset, siirrot ja varastointi otetaan huomioon työmaan alue-

suunnitelmaa tehtäessä. Jokaisesta rakennusvaiheeseen tulee tehdä oma aluesuunni-

telma. Rakennustarvikkeiden purku- ja varastointipaikka valitaan mahdollisuuksien mu-
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kaan läheltä niiden käyttöpaikkaa. Ajotiet sekä purkaus- ja lastauspaikat tulee olla kan-

tavuudeltaan riittäviä ja työmaan sisäisen liikenteen vaatimusten mukaisia. (Olenius & 

Korkeakangas 2005, 12.) 

Tarvikkeiden hankinnat, kuljetukset ja siirrot suunnitellaan yhteiseksi kokonaisuuksiksi. 

Tällä pyritään pitämään kustannukset mahdollisimman pieninä. Tarvikehankintasopi-

muksia tehtäessä sovitaan aina erikseen toimittajalle ja vastaanottajalle kuuluvat kulje-

tukset, siirrot ja nostot. (Olenius & Korkeakangas 2005, 12.) 

Tarvikkeet tilataan, puretaan ja siirretään käyttökohteeseen asennusjärjestyksessä si-

ten, että ylimääräisiä siirtoja ei tarvitse tehdä. Työmaasiirroissa pyritään mahdollisimman 

vähäisiin siirtokertoihin ja yksinkertaisiin menetelmiin ajan ja kustannusten minimoi-

miseksi ja tarvikkeiden vaurioitumisen välttämiseksi. Toimittaja merkitsee tavarat tunnuk-

silla, jolloin siirrot saadaan suoraan oikeille paikoille ja oikeisiin kohteisiin. (Olenius & 

Korkeakangas 2005, 12.) 

Työmaalle tilataan työvaiheittain oikea määrä tuotteita. Tällä toimenpiteellä pyritään mi-

nimoimaan tarvikkeiden vaurioituminen ja materiaalihukka. Samalla varastointi- ja siirto-

tarve pienenee. Toimitusajankohta valitaan siten, että tarvikkeet ovat työmaalla mahdol-

lisuuksien mukaan juuri ennen niiden tarvetta. Toimittajan kuljetus- ja purkukaluston so-

pivuus kohteeseen tulee varmistaa työmaa- ja työvaihekohtaisesti. Työmaan nostot ja 

siirrot toteutetaan työmaan alue- ja turvallisuussuunnitelmien mukaisella tavalla. (Ole-

nius & Korkeakangas 2005, 12.) 

Tarvikkeiden käsittelykertoja voidaan vähentää käyttämällä tarviketoimittajien toimitus- 

ja lajittelupalveluja, jolloin tarvikkeet siirretään sopivissa toimituserissä suoraan toimitta-

jan varastosta työmaalle tarvikkeiden asennuspaikalle. Kokonaispalvelun sisältävässä 

tarviketoimitus- ja lajittelupalvelussa toimittaja ja työmaa sopivat keskenään tarvikkeiden 

oikean lastaus- ja toimitusjärjestyksen sekä toimitusajan. (Olenius & Korkeakangas 

2005, 12.) 

Kaikilla uudis- ja korjausrakennustyömailla on velvollisuus järjestää jätteen keräys sekä 

lajittelu. Rakennustyömaalla tavanomaiset rakennus- ja ongelmajätteet kerätään ja laji-

tellaan erilleen toisistaan. Jätteiden keräysmenetelmät sekä jätteiden keräykseen ja siir-

toon tarvittava kalusto suunnitellaan työmaan perustamisvaiheessa työmaasuunnittelun 

yhteydessä. Korjausrakennustyömaalla purkujätteen käsittely, kuljetus ja loppusijoitus 

suunnitellaan purkusuunnitelmaa tehtäessä. 
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Työmaan jätehuollon järjestämiseksi suunnitellaan  

• jätteiden keräys, lajittelu ja kuljetus työmaalla 

• jätteiden mahdollinen hyötykäyttö työmaalla 

• hyödynnettävien jätteiden vastaanotto ja varastointi 

• jätteiden kuljetus kaatopaikalle, ongelmajätteiden vastaanottopaikalle, hyötykäyt-

töön ja kierrätykseen 

• jätelavojen paikat ja kuljetusreitit työmaa-alueella. (Olenius & Korkeakangas 

2005, 13.) 

Keräysvälineet ja jätelavat sijoitetaan ja tyhjennysaikataulu suunnitellaan siten, että työ-

maan toiminnalle aiheutuu haittaa mahdollisimman vähän. Jätelavat pyritään täyttämään 

täysin, jotta kuljetusten tarve vähenee. Jätehuoltoyhtiön kanssa voidaan sopia, millai-

sella aikavarauksella tyhjennykset tehdään. (Olenius & Korkeakangas 2005, 13.) 
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3 SOVELTAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ 

3.1 Tehtäväsuunnittelu 

3.1.1 Työmaan toiminta 

Työmaalla päätettiin tehdä tehtäväsuunnitelmat runkovaiheesta, vesikattotyöstä sekä 

julkisivusta. Julkisivun ja parveketaustaseinien eristerappaus aloitettiin huhtikuun lopulla, 

kun runkotyö oli valmistunut. Tehtäväsuunnitelma tehtiin ajoissa valmiiksi, ja sitä 

päivitettiin, kun työhön tuli muutoksia. Yleisaikataulussa julkisivun eristerappauksen 

kestoksi oli arvioitu 9 viikkoa ja parveketaustaseinien kestoksi 6 viikkoa. Taustaseinien 

oli alun perin tarkoitus olla paneloituja, mutta se muutettiin eristerappaukseksi. 

Tehtäväsuunnitelma laadittiin Peabin käytössä olevalle omalle pohjalle Microsoft Excel 

–ohjelmalla. 

Rungon valmistuttua aliurakoitsijatyöryhmä aloitti työn parveketaustaseinistä. Element-

tialustasta löytyvät kolot paikattiin sekä etuoikaistiin tarvittaessa ja eristeet kiinnitettiin 

alustaan kiinni sementtipohjaisella liimalaastilla. Eristeenä toimi 220 mm:n Parocin Linio 

80 -lamellieriste. Eristeen päälle tuli Alseccon ohutrappaus. Ikkunoiden kulmiin asennet-

tiin lasikuituverkko vahvistamaan rappausta. Ensimmäisestä parvekkeesta tehtiin malli-

työ, joka dokumentoitiin. Työryhmä aloitti työn parveketaustaseinistä, ja sen jälkeen 

ryhmä jatkaa julkisivun eristerappaukseen. 

Tehtäväsuunnitelmassa tuli erityisesti panostaa aluesuunnitelmaan. Samaan aikaan 

suoritettavista työvaiheista ja ahtaasta tontista johtuen tilaa ei ollut paljon käytettävissä. 

Aluesuunnitelmassa työ jaettiin seitsemään eri osa-alueeseen. Jokaiselle osa-alueelle 

määritettiin kesto, työsaavutus työvuoroa kohti sekä varastointialueet materiaaleille. 

Näin työ on helposti seurattava, työryhmä tietää tavoitteet, työmaa pysyy siistinä ja tar-

vikkeiden liikuttaminen varastointialueella työkohteeseen on niin vähäistä kuin mahdol-

lista. 

Tehtäväsuunnitelmaan laadittiin tarkastuslistat villoitukselle ja rappaukselle. Tarkastus-

listat toimivat muistilistana työnjohdolle. Muistilistoissa ohjeistettiin, mitä kohtia työssä 

tulee huomioida ennen työtä, työn aikana ja työn jälkeen. Määrä- ja kustannuslaskel-

massa työmaan tavoitearviosta saatiin julkisivulle ja parveketaustaseinille määritetty 
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budjetti. Ennen tehtävän aloitusta pohdittiin mahdollisia riskejä, mitä työn suorittaminen 

aiheuttaa. Näitä olivat muun muassa työturvallisuusriskit ja huonot olosuhteet. Perehdy-

tyksessä ja työn valvonnassa panostettiin näihin osa-alueisiin.  

3.1.2 Oma toiminta 

Tehtäväsuunnitelmassa esitettiin työhön käytettävissä olevan aikataulun yleisaikataulun 

sekä Ratu-kortiston työmenekkitietoja apuna käyttäen. Työryhmän kooksi määräytyi 

omien aikataulutusten ja aliurakoitsijan kanssa käydyn keskustelun jälkeen kaksi raken-

nusammattimiestä. Aliurakoitsijan työnjohtajan sekä työntekijöiden kanssa käytiin tehtä-

väsuunnitelman läpi ennen työn aloitusta. Työmaakierroksen yhteydessä käytiin parvek-

keella, jossa kävimme työn suorituksen läpi. Näin työntekijöille näytettiin tarkemmin teh-

tävän sisältö parveketaustaseinien osalta. Samalla työntekijöiden kokemusta hyödyn-

nettiin muun muassa pistorasian kiinnityksen suhteen ja he saivat esittää ideoita työn 

suorittamiseen. 

Määrä- ja kustannustiedot sain työmaan tavoitearvion kohdasta, jossa kuvattiin parve-

ketaustaseinät ja julkisivu. Ne esitin tehtäväsuunnitelman omalla välilehdellä. Tavoitear-

viosta saadut määrätiedot tarkistin työmaalla.  

Villoituksesta ja rappauksesta tein tarkastuslistat, jotka toimivat muistilistana. Tarkastus-

listat kertovat työn vaatimat aloitusedellytykset, työn aikaiset toiminnat, tekniset vaati-

mukset ja loppuvaiheen toiminnat sekä näihin kaikkiin kohtiin tehtävät toimenpiteet. Tällä 

muistilistalla on pyritty työn laadukkaaseen suorittamiseen ja unohdusten välttämiseen. 

3.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 

3.2.1 Työmaan toiminta 

Julkisivutyö myöhästyi alkuperäisestä aloitusajankohdasta 4 viikkoa rungon elementti-

toimituksen viivästymisen vuoksi. Työmaalla on käytössä Tocoman-aikatauluohjelma ja 

sillä on tehty työmaasta yleisaikataulu. Julkisivutyöt alkoivat 20.4.2017, ja niiden on tar-

koitus olla valmiita 5.7.2017. Elementtitoimituksen viivästymisen ja opinnäytetyön val-

mistumisajankohdan vuoksi tässä työssä ei pystytty seuraamaan julkisivutyön valmistu-

mista loppuun saakka.  
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3.2.2 Oma toiminta 

Tehtäviini kuului aikataulun laatiminen Ratu-tiedostoja käyttäen. Työn seuraamisen kan-

nalta työkokonaisuus jaettiin seitsemään osa-alueeseen. Parveketaustaseinien osuus oli 

omana osuutena ja julkisivu oli jaettu kuuteen eri osaan. Näin sekä työnjohdon että työn-

tekijöiden on helpompi seurata aikataulun pitävyyttä ja tehdä tarpeellisia toimenpiteitä, 

mikäli aikataulu uhkaa venyä. Samalla aliurakoitsijan kanssa pystyimme sopimaan, mil-

loin ja minne otetaan lisää materiaalia. Tämä helpotti työntekijöiden ja työnjohdon työtä.  

3.3 Aliurakkasopimukset 

3.3.1 Työmaan toiminta 

Julkisivun eristerappauksesta saatiin viideltä urakoitsijalta tarjous. Tarjousneuvottelujen 

jälkeen aliurakoitsijaksi valikoitui Narmacon Oy. Tarjousneuvottelujen jälkeen päätettiin 

vaihtaa parveketaustaseinien panelointi eristerappaukseen. Tästä työstä sovittiin yksik-

köperusteinen hinta Narmacon Oy:n kanssa.  

3.3.2 Oma toiminta 

Oma toimintani työmaalla rajoittui yhteydenpitoon aliurakoitsijan kanssa sekä ongelma-

kohtien selvittämiseen. Sovimme milloin eristerappaustyön voi aloittaa ja kävimme teh-

täväsuunnitelman sekä aikataulun läpi.  

3.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 

3.4.1 Työmaan toiminta 

Työmaahan tehtiin työ- ja ympäristöturvallisuussuunnitelma. Suunnitelmassa kerrottiin 

mahdolliset työturvariskit ja se, miten niihin pitää varautua. TR-mittauksia suoritettiin ker-

ran viikossa ja ne käytiin läpi työntekijöiden kanssa. TR-mittausten tulokset laitettiin työ-

maatoimiston ja työntekijöiden taukotilan ilmoitusseinälle, jotta kaikilla olisi mahdollisuus 

ne nähdä. Työntekijät ja työnjohto laativat työturvallisuushavaintoja, mitä ovat työmaalta 
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löytäneet. Nämä käytiin kerran kuukaudessa työntekijöiden kanssa läpi. Työmaalla oli 

pidettävä jatkuvasti suojavaatetusta, kypärää, turvakenkiä ja silmiensuojausta. Uusia 

hanskoja ja suojalaseja oli tarjolla työmaatoimistosta. Rikkinäisiä koneita ja kaapeleita 

kiellettiin käyttämästä. Näistä tuli ilmoittaa heti työnjohdolle, joka tilasi uusia työmaan 

käyttöön.  

Työmaalla oli puu-, metalli-, kipsi- ja sekajätelava käytössä. Jätteet pyrittiin viemään no-

pealla aikataululle kierrätykseen, jotta työmaa pysyisi siistinä ja tilaa olisi enemmän käy-

tössä.  

Kaikista työmaalla käytettävistä kemikaaleista tehtiin käyttöturvatiedotekansio. Näin työ-

maalta löytyy helposti tiedot kemikaaleista, mikäli tarvetta tulisi.  

3.4.2 Oma toiminta 

Pyrin kävelemään työmaan läpi joka päivä. Näin pystyn löytämään mahdolliset työturval-

lisuusriskit ja puuttumaan niihin. Vastaava mestari vastasi perehdyttämisestä. Perehdy-

tyksen perustaksi tein perehdytyskansion, jonka uudet työntekijät lukivat ja johon keräsin 

työmaan tiedot ja työturvallisuusseikat, joihin tuli kiinnittää huomiota. Työmaalla ei sattu-

nut poissaoloon johtaneita tapaturmia. Työmaalla työntekijät käyttivät erittäin hyvin hen-

kilökohtaisia suojaimia sekä toimivat työturvatekijät huomioon ottaen. Vanhemmat ra-

kennustyöntekijät opastivat nuorempia turvalliseen työn suorittamiseen ja työergonomi-

aan. 

3.5 Laadunvarmistus 

3.5.1 Työmaan toiminta 

Työmaalla laadunvarmistustoimenpiteinä toimivat aloituspalaverit, mallityöt ja tehtä-

väsuunnitelmat. Aloituspalavereilla saatiin työntekijöiden tietoon tehtävän laatuvaati-

mukset. Samalla työntekijöiden kokemusta hyödynnettiin potentiaalisten ongelmien ana-

lyysissa. Kokeneille työntekijöillä on usein suoritettavasta tehtävästä parempi käsitys 

kuin työnjohdolla. Työmaalla oli aliurakoitsijoita, joiden korkea työn laatu oli tuttua työ-

maan työnjohdolle jo aiemmista kohteista. Aloituspalaverin pitoon ja mallityöhön panos-

tamalla aliurakoitsija sai hyvän käsityksen laatuvaatimuksista ja laatuongelmilta vältyttiin. 
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Näiden aliurakoitsijoiden käyttö helpotti työnjohdon työtä. Tehtäväsuunnitelman osana 

oli riskitarkastelu ja tarkastuslistat. Riskitarkastelun avulla tehtävän riskit on pyritty kar-

toittamaan jo ennen työn aloitusta. Näin niiden välttäminen on helpompaa. Tarkastuslis-

tat toimivat työnjohdon muistilistana laadunvarmistuksen tueksi. 

3.5.2 Oma toiminta 

Omia laadunvarmistuskeinoina olivat työnaikainen valvonta, ongelmiin ja virheisiin puut-

tuminen, aloituspalaveriin osallistuminen, työntekijöiden opastaminen ja materiaalin laa-

dun silmämääräinen tarkastelu. Päivittäin seurasin työntekijöiden työn laatua ja tiedus-

telin, onko mahdollisia ongelmakohtia ilmennyt. Ongelmakohdat pyrittiin korjaamaan tai 

selvittämään välittömästi, jotta työn tekeminen ei keskeytyisi ja siten viivästyttäisi aika-

taulua. 

3.6 Hankinnat ja logistiikka 

3.6.1 Työmaan toiminta 

Pienemmät rautakauppaostokset keskitettiin aiemmissa kohteissa hyväksi havaittuun 

rautakauppaan ja tutulle myyjälle. Näin pyrittiin takaamaan edulliset hinnat ja sujuva toi-

mitus. Isommat tarvikkeet, kuten betoni ja eristeet, oli kilpailutettu hankinnan toimesta ja 

ne hankittiin vuosisopimuksen mukaisilla hinnoilla toimittajilta. Tarviketilaukset pyrittiin 

tilamaan kuljetettuna työmaalle. Aliurakat sisälsivät usein työt ja materiaalin, joten työ-

maalla tuli huolehtia vain logistiikasta. Työmaalla oli käytössä ajoneuvonosturi ja tilauk-

sesta työmaalle saatiin kurottaja, joten tarvikkeet sai nostettua lähelle työskentelyaluetta, 

jolloin siirtomatkat saatiin mahdollisimman lyhyiksi. Työmaalla materiaalitilaukset pyrittiin 

tekemään oikea-aikaisesti, jotta varastointiaika pysyy lyhyenä ja materiaalien vioittumi-

sen riski pienenee. Työmaan ahtauden takia logistiset järjestelyt tuli suunnitella huolelli-

sesti. 

3.6.2 Oma toiminta 
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Omaan toimenkuvaani ei kuulunut materiaalitilauksia. Mikäli joitain kiireellisiä puutteita 

ilmeni, kävin tarvikkeet hakemassa läheisestä rautakaupasta. Julkisivun eristerappauk-

sessa materiaali kuului aliurakkaan. Huolehdin eristerappaukseen tarvittavien materiaa-

lien purku- ja varastointipaikkojen suunnittelusta ja nostoista oikeisiin paikkoihin. Toi-

menkuvaani kuului logistiset järjestelyt eli betoniauton ja elementtirekan purkupaikan 

puhtaanapito, materiaalitoimitusten järjestäminen oikeisiin paikkoihin ja roskalavojen 

tyhjentämisen tilaus. 
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4 YHTEENVETO 

4.1 Opinnäytetyön yhteenveto 

Tämä opinnäytetyö käsittelee tuotannonsuunnittelua ja -ohjausta. Opinnäytetyössä on 

pyritty luomaan kokonaiskuva teoriaosuuden ja omakohtaisten kokemusten avulla. Näillä 

keinoilla on ollut tarkoitus kuvata työmaan johtamista ja siihen liittyviä asioita. Opinnäy-

tetyön sisältö on pyritty pitämään suppeana, jotta aiheet tulisi käsiteltyä tiiviisti ja tehok-

kaasti.  

Opinnäytetyön aiheen valitsin toimeksiantoyrityksen toiveiden mukaan. Työhön on käy-

tetty maltillisesti lähteitä, mutta käytettyihin lähteiden valintaan on panostettu. Mielestäni 

olen onnistunut opinnäytetyössä. Se on teoriaosuudeltaan tarpeeksi kattava sekä sovel-

tavalta osalta olen tuonut ilmi työmaan sekä omaa toimintaani. Oman toiminnan osuus 

on jäänyt vähemmälle huomiolle opinnäytetyön valmistumisajankohdan ja eriste-

rappaustyön myöhästyneen aloituksen vuoksi. Opinnäytetyöhön on hyödynnetty Turun 

ammattikorkeakoulun ja Ratu-kortiston kirjallisuutta. Suunnitelmien pohjina on käytetty 

Peab Oy:n mallipohjia. 

Työmaalla olen aiemmin toiminut työnjohtajana, mutta tämä oli ensimmäinen kerta uu-

disrakennustyömaalla. Työmaan haasteellisuuden ja uusien opittavien asioiden vuoksi 

kokemus on parantanut mielenkiintoani työmaan johtamiseen.  

4.2 Omat vahvuudet ja kehitystarpeet 

Eniten kehityin tehtäväsuunnittelun osalta. Pystyin suunnittelemaan ja hahmottamaan 

tehtävän kokonaisuuden, jolloin kykenin neuvomaan ja opastamaan paremmin työryh-

mää. Kehitystarpeet kohdistuvat erilaisten detaljien ja liittymien sekä suunnitelmien läpi-

käymiseen ennakkoon. Mikäli työmaan vastaava mestari ei olisi perehtynyt hyvissä ajoin 

näihin ja niissä ilmenneisiin ongelmiin, myöhemmin olisi tullut ongelmia.  

Aliurakoihin en vaikuttanut muutoin kuin yhteydenpidon osalta. Kommunikointi toimi hy-

vin, ja tarpeelliset asiat saatiin sovittua yhteisymmärryksessä. Ongelmia ei ilmennyt. 

Työturvallisuuden osalta työmaa toimi hyvin, koska ei sattunut poissaoloon johtaneita 

tapaturmia. Työntekijät käyttivät pääasiassa hyvin henkilökohtaisia suojavarusteita. 
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Muutamalla vuokratyöntekijällä silmien suojaus välillä unohtui, mutta heidän kanssaan 

käytyjen keskustelujen jälkeen suojalasien käyttö parantui. Kehitystarpeena on työtur-

vallisuuspuutteisiin nopeampi reagointi. Puutteisiin tulisi reagoida nopeammin, jotta 

mahdollisia tapaturmia ei pääsisi syntymään. 

Koska aliurakkasopimukseen kuului työ materiaaleineen, tehtävän hankintoihin en osal-

listunut. Työmaan logistiikka toimi hyvin. Materiaalit saatiin työn kannalta sopiville ja toi-

miville paikoille. Logistisilta osilta kehitystarpeena on parempi tiedonkulku muiden työn-

johtajien kanssa. Välillä eristerappauksen materiaalit olivat muiden työvaiheiden materi-

aalien tiellä. Aina ei ollut tietoa, mitä materiaalia tulee työmaalle ja minne varastopaikalle 

ne laitetaan. Ahtaan tontin vuoksi nämä aiheuttivat välillä turhia siirtoja. 
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