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1 JOHDANTO 

Tässä opinnäytetyössä kuvataan Rakennusurakointi S. Tikakoski Oy:n vuonna 

2015 rakentaman omakotitalon puurunkotyötä. Opinnäytetyössä käsitellään 

puurunkotyöhön liittyvä tehtäväsuunnittelu, ajallinen suunnittelu ja valvonta, ali-

urakkasopimukset, työ- ja ympäristöturvallisuus, hankinta ja logistiikka sekä 

laadunvalvonta. 

Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana on Rakennusurakointi S. Tikakoski Oy, 

joka on pääurakointiin keskittynyt rakennusliike. Rakennusliikkeen toimialaan 

kuuluvat talonrakennus-, maanrakennus- ja LVI-urakointi.  

Opinnäytetyössä käytettävä esimerkkikohde on Talo Söderholm Naantalin Por-

honkallion alueella. Kohteen rakennustyöt alkoivat kesäkuun 2015 alussa. Talo 

Söderholm on Vesa Arosuon suunnittelema kaksikerroksinen asuinrakennus, 

jossa on lämmintä asuintilaa yhteensä 253 kerrosneliötä (ks. kuva 1 ja 2). Ra-

kennuksen runko koostuu valuharkoista, teräksestä ja puusta. Rakennuksen 

toisen kerroksen puurunko on paikalla rakennettu.  

Tässä opinnäytetyössä esiteltävän puurunkotyön kokonaisuus on rajattu puu-

rungon pystyttämiseen ja kattoristikoiden paikalleen asentamiseen. Tämän 

opinnäytetyön kirjoitushetkellä kohteen rakennustyöt olivat edelleen käynnissä. 

Talo Söderholm oli ensimmäinen työmaa, jossa toimin vastaavana mestarina. 

Työtehtäväni myötä vastuualueeni kasvoi sisältäen esimerkiksi kohteeseen liit-

tyvien työturvallisuuskansion ja yleisaikataulun laatimisen, rakennustyön ennak-

koilmoituksen teon ja muun yhteydenpidon viranomaistahoihin. Myös työmaan 

organisointi ja johtaminen sekä tarvittavien materiaalien määrälaskenta, hankin-

ta ja logistiikka olivat vastuullani.   
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Kuva 1. Havainnekuva kohteesta (Arosuo Arkkitehdit Oy). 

 

 

Kuva 2. Havainnekuva kohteesta (Arosuo Arkkitehdit Oy). 
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2 TUOTANNONSUUNNITTELUN JA -OHJAUKSEN 

TEORIA 

2.1 Tehtäväsuunnittelu 

Tehtäväsuunnittelu on oleellinen osa eri työ- ja rakennusvaiheiden tuotannon-

suunnittelua. Tehtäväsuunnitelmaa käytetään ensisijaisesti rakennustyön re-

surssitarpeiden, aikataulun, laatuvaatimusten ja työturvallisuustekijöiden selvit-

tämiseen ja suunnitteluun sekä potentiaalisten ongelmien havaitsemiseen. 

(Koskenvesa ym. 2010, 1.) 

Aikataulukirja 2013:n mukaan tehtäväsuunnitelma tarkentaa tuotannonsuunnit-

telua, ja näin ollen se antaa työmaahenkilöstölle toimivan välineen tuotannon 

valvomiseen, johtoon ja ohjaukseen. Tehtäväsuunnittelussa kiinnitetään erityis-

tä huomiota ajallisesti kriittisten, kustannuksiltaan merkittävien, erityisen vaativi-

en sekä paljon korjaustoimenpiteitä aiheuttavien tehtävien suunnitteluun. (Kos-

kenvesa ym. 2012, 8.) 

Rakennustyö on aina riskialtista niin taloudellisesti kuin työturvallisuuden kan-

naltakin arvioituna. Jotta rakentaminen olisi tuotannollisesti ja taloudellisesti 

kannattavaa ja mahdollisimman riskitöntä, edellyttää se hyvää tuotannonsuun-

nittelua ja -johtamista. Rakennuskohteet vaihtuvat, ja rakennusaika eri työkoh-

teissa voi olla hyvinkin tiukka. Rakennuskohteiden olosuhteet vaihtelevat vuo-

denaikojen ja maasto-olosuhteiden mukaan. Työhön kuluva aika ja laatu puo-

lestaan vaihtelee, työntekijöiden ja aliurakoitsijoiden ammattitaidon mukaan. 

Hyvällä ja mahdollisimman tarkalla tehtäväsuunnittelulla voidaan varautua teh-

tävän mukana tuleviin riskeihin ja minimoida niitä. Sen avulla työntekijöiden ja 

aliurakoitsijoiden perehdytys tehtävään ja työn alla olevaan kohteeseen helpot-

tuu. Samalla saadaan varmistettua, että työnjohdolla ja suorittavalla portaalla on 

sama käsitys työstä, kohteen erityispiirteistä ja työlle asetetuista tavoitteista. 

(Ratu S-1228 2010, 2.)  
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Tehtäväsuunnitelman laadinnan pohjana toimivat rakennushankkeen tarkat 

suunnitelmat, aikataulu, turvallisuussuunnitelmat ja muut asiakirjat. Yleisistä 

säädöksistä saadaan työtehtävälle asetetut laatu-, työ- ja ympäristövaatimukset. 

Työtehtävään kuluva aika ja materiaalimenekit saadaan selvitettyä yrityksen 

sisäisistä menekkitiedoista tai Ratu-kirjaston menetelmä- ja menekkitiedoista. 

(Koskenvesa ym. 2010, 7.) 

Tehtäväsuunnitelmaa laatiessa on tärkeää selvittää, onko tehtävässä erityispiir-

teitä, jotka vaikuttavat työn suorittamiseen. Tämä huomioiden aloitetaan suunni-

telman laatiminen työtehtävän sisällön määrittämisellä. Koska tehtäväsuunni-

telman tarkoitus on toimia työkaluna tuotannonjohtamisessa, on siihen hyvä 

kuvata tehtävän vaatimustaso ja laajuus niin, että työhön kuluva aika saadaan 

selvitettyä. Ratu-kortin (S-1228, 2010) mukaan ”työsisältöä määritettäessä var-

mistetaan myös, että tehtävä etenee sujuvasti muiden työmaatehtävien kans-

sa”.  

Tehtäväsuunnitelma toimii yhtenä työmaan turvallisuussuunnittelun osa-

alueena. Tehtäväsuunnitelman yhteyteen listataan työtehtävään liittyvät työtur-

vallisuuteen vaikuttavat tekijät ja toimenpiteet. Tehtäväsuunnitelmaan kirjattujen 

työturvallisuusriskien, -tekijöiden ja -suunnitelmatarpeiden pohjalta pyritään mi-

nimoimaan tapaturmariskit ja toteuttamaan työvaihe turvallisesti. (Koskenvesa 

1998, 9.) 

                                  

Kuva 3. Riskiarvioinnin kulku tehtäväsuunnittelussa (Ratu-1181-S. 1998, 9). 



10 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Aleksi Suonpää 

2.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 

Reijo S. Lehtisen (2011, 5) mukaan aikatauluttamisessa ja työn etenemisen 

ohjaamisessa projektin johtamisen osaaminen edellyttää alan tietojen, taitojen 

ja käytettävissä olevien välineiden hyvää hallintaa.  

Aikataulu on ohjenuora rakennushankkeen kululle. Aikataulu selventää työmaa-

ta johtavalle henkilöstölle tehtävien sisällöt ja milloin kunkin työvaiheen on tar-

koitus tapahtua. Hyvin laadittu aikataulu antaa vastauksen siihen milloin, missä 

ja kuka tekee. Lyhyesti todettuna: ”Aikatauluttaminen on ajoituksen määrittämis-

tä sekä tehtävien sijoittelua”. (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 6.) 

Rakennushanketta silmällä pitäen aikataulujen esitysmuotoina kannattaa pitää 

jana-aikataulua ja paikka-aikakaaviota (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 21). 

 

Kuva 4. Yleisaikatauluesimerkki (Koskenvesa ym. 2012, 29). 

. 
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2.2.1 Aikataulusuunnittelu  

Rakennushankkeesta laaditaan yleisaikataulu, jonka pohjalta selviää työmaan 

ajallinen tavoite. Karkeasti sanottuna voidaankin todeta, että yleisaikataulu si-

sältää työmaan tärkeimmät rakentamisvaiheet ja niihin kuluvan ajan.  Raken-

nushankkeen edetessä tiedot työmaasta tarkentuvat ja aikataulutusta tarkenne-

taan muun muassa viikkoaikatauluilla. (Koskenvesa ym. 2014, 9.) 

Rakennuttajan laatimaan hankeaikatauluun ja tarjouspyyntöasiakirjoihin nojaten 

rakennusurakoitsija laatii rakennushankkeelle yleisaikataulun, jonka tarkkuusta-

so ja käyttötarkoitus vaihtelevat sen laadinta-ajankohdan mukaan. Alustava 

yleisaikataulu laaditaan karkeasti niin, että huomioon otetaan vain työn etene-

miseen vaikuttavat päätehtävät. Tällä tavoin hanketta tarjoava pääurakoitsija tai 

päätoteuttaja arvioi, onko hanke toteutettavissa annettujen aikaraamien mukai-

sesti. Alustava aikataulu toimii myös työkaluna tarjouslaskentavaiheessa ja 

alustavassa tuotannonsuunnittelussa. Alustavan aikataulun avulla esimerkiksi 

aikasidonnaiset kustannukset saadaan selvitettyä. (Koskenvesa & Sahlstedt 

2011, 43.) 

Sopimusyleisaikataulu, joka laaditaan työnkokonaisaikojen pohjalta, sisältää 

rakennuttajan ja urakoitsijan kannalta keskeiset ajankohdat. Nämä sovitaan 

yleensä sopimusneuvotteluissa. Esimerkkeinä ajankohdista voidaan mainita  

rakennuttajalle kuuluvat hankinnat ja toimintakokeiden alkamisajankohta. Vä-

himmäisvaatimuksena sopimusaikataulun sisällöstä voidaan pitää projektin alku 

ja loppupäivämäärää ja projektille mahdollisesti asetettuja välitavoitteita. Koska 

sopimusaikataulu toimii rakennuttajalle valvontatyökaluna projektin etenemisen 

suhteen, on tärkeää kiinnittää huomiota työn ajallisen keston arviointiin. Tämä 

tehdään siksi, koska aikataulussa ilmoitettu työn kesto ja siihen sidotut välita-

voitteet ovat usein sakkorangaistukseen sidottuja ja sopimuksen tekohetken 

jälkeen aikataulumuutoksiin täytyy pyytää rakennuttajan hyväksyntä. (Kosken-

vesa & Sahlstedt 2011, 45.) 

Työaikataulu, jota työmaalla kutsutaan yleisaikatauluksi, laaditaan sopimusaika-

taulun pohjalta työmaan käyttöön, ja siihen sisällytetään myös talotekniset työ-
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vaiheet. Työaikataulua ja sen antama informaatiota apuna käyttäen työnjohto-

porras suunnittelee viikoittaiset työtehtävät. Työaikataulu toimii myös pohjana 

pääurakoitsijan ja aliurakoitsijoiden välisten sopimusten ajallisissa tavoitteissa. 

(Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 45.) 

Rakentamisvaiheaikataulun tarkoitus on tarkentaa yleisaikataulua sitä mukaa, 

kun tiedot rakennettavasta kohteesta tarkentuvat. Rakentamisvaiheaikatauluja 

voidaan laatia eripituisille ajanjaksoille ja rakennusvaiheille projektista. Yleisim-

min käytetyt vaiheet ovat esimerkiksi maarakennus- ja perustus-, runko-, sisä-

työ- ja luovutusvaihe. Edellä mainittujen vaiheiden ajallinen kesto on noin 2–6 

kuukautta. Rakentamisvaiheaikataulun laadinnalla on tarkoitus varmistua työ-

aikatauluun kirjattujen tavoitteiden saavuttaminen.  (Koskenvesa & Sahlstedt 

2011, 55.) 

Viikkosuunnittelulla pyritään varmistamaan, että työvaiheet suoritetaan niille 

asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Viikkoaikataulu laaditaan muita aikatauluja 

tarkempana lyhyelle ajanjaksolle, yleensä 1–3 viikoksi eteenpäin.  Aikataulussa 

meneillään oleva työviikko suunnitellaan tarkimmaksi. Tällöin meneillään olevi-

en työtehtävien resurssi- ja materiaalitarpeisiin ja mahdollisiin ongelmiin osa-

taan varautua mahdollisimman hyvin. (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 58.) 

2.2.2 Aikataulun valvonta 

Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus -teoksen mukaan ”tehokas 

aikataulun valvonta edellyttää useiden menetelmien käyttöä” (2011,95). 

Paikka-aikakaavion avulla nähdään, miten työt etenevät eri osakohteissa. Paik-

ka-aikakaavion tarkastelulla on nähtävissä, onko niissä poikkeamaa suunnitel-

tuun valmistumisajankohtaan ja järjestykseen. (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 

95.) 

Paikka-aikakaavion sijasta tai sen rinnalla käytetään valvontavinjettiä. Valvonta-

vinjetin avulla voidaan nähdä ja valvoa eri työvaiheiden ja osakohteiden etene-

mistä. Vinjettikuva laaditaan yksittäisestä tai useammasta osakohteesta. Eri 
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värejä käyttämällä tai rastittamalla viestitään, onko kyseinen osakohde aloitettu 

ja missä vaiheessa se etenee. Mikäli osakohteiden etenemisessä havaitaan 

poikkeamia suunniteltuun, yhtenä ohjauskeinona voidaan järjestää ohjauspala-

veri. Ohjauspalaverissa selvitetään keinot, joilla tuotantonopeus saadaan palau-

tettua. (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 95; Koskenvesa ym. 2012, 36.) 

2.3 Aliurakkasopimukset 

Aliurakoitsija tehtävänä on suorittaa työn tilaajan määrittämä erillinen työsuori-

tus (Ratu 417 T 1998, 3). Rakennusyritykset hankkivat aliurakoinnin teettämisel-

lä itselleen sellaista osaamista tai resursseja, joita heillä ei itsellään ole saatavil-

la (Sahlstedt 2010, 8). 

Työmaalla suoritettava työtehtävä on useasti aliurakka. Aliurakoitsijoille lähetet-

tävien tarjouspyyntöjen ja niiden sisältämän työn sisällön, laatuvaatimuksien ja 

suoritusvelvollisuuksien pohjatietona käytetään useasti tehtäväsuunnitelmaa. 

(Koskenvesa ym. 2010, 1, 4.) 

Aliurakkasopimuksen sisältö voidaan luetteloida seuraavasti: 

- tehtävä työsuoritus ja menettelymalli lisätöiden ilmetessä 

- suoritusvelvollisuuden laajuus 

- työn hinta ja mahdollinen yksikköhintaluettelo 

- valmiin työn maksuperuste ja maksuerätaulukko 

- urakkaan kuuluvat hankintavelvollisuudet 

- työmaan järjestelyt ja yhteistoimintaa koskevat ohjeet 

-  työsuorituksen aikataulu 

- työmaajärjestelyt  

- pidettävät katselmukset ja mittaukset  

- laatuvaatimukset ja laadunvalvonta menetelmä  

- jätehuoltoon liittyvät toimintaohjeet ja velvollisuudet  

- seuraamukset työn viivästymisestä   (RT 16-10698. 1999; Ratu 417 T. 1998.) 

Aliurakoitsijan velvollisuus on jo tarjouslaskentavaiheessa perehtyä käytössä 

oleviin laskenta-asiakirjoihin sekä työn saatuaan hoitaa oma työnjohtonsa asial-
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lisesti niin, että siihen kohdistuva velvollisuus täyttyy. Aliurakoitsijan tulee pe-

rehdyttää työntekijänsä tehtävään ja työturvallisuusvaatimuksiin sekä noudattaa 

voimassa olevia työturvallisuussuunnitelmia. Aliurakoitsijan tulee myös hoitaa 

omasta työsuorituksestaan syntyvän jätteen käsittely työmaan jätehuoltosuunni-

telman mukaan. Aliurakoitsijan velvollisuus on myös täyttää aliurakointisopi-

mukseen määrätyt, aikatauluun asetetut velvoitteet. Mikäli aikataulupoikkeamia 

syntyy, on aliurakoitsija velvollinen ilmoittamaan siitä pääurakoitsijalle ensisijas-

sa. (Sahlstedt 2010, 10.) 

2.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 

Rakennustyölle asetetut useat turvallisuusvaatimukset vaikuttavat siihen, että 

rakennustyön turvallisuuden valvonta ja suunnittelu on jatkuvaa (Lehtinen 2015, 

108). 

Rakennustyömaa luokitellaan yhteiseksi työmaaksi, jossa työskentelee useam-

pien työnantajien työntekijöitä tai itsenäisiä työnsuorittajia. Jokaisella rakennus-

projektilla sen koosta tai luonteesta riippumatta on päätoteuttaja, joka nimeää 

työmaalle sen turvallisuudesta vastaavan, riittävän pätevyyden omaavan henki-

lön. Tämä turvallisuudesta vastaava henkilö, useimmiten työmaan vastaava 

mestari, huolehtii yhdessä muun työmaan johtohenkilöstön kanssa työmaan 

turvallisesta toteutuksesta. (Markkanen 2011, 12.) Rakennushankkeen eri osa-

puolten on kuitenkin yhteistyössä tiedotettava ja puututtava havaittuihin turvalli-

suusriskeihin. (Koski & Mäkelä 2010, 6.) 

Turvallisen ja riskittömän työympäristön ylläpitäminen vaatii työnjohdolta jatku-

vaa riskien tunnistamista ja suunnittelua. (Lahtinen 2007, 1.) Työturvallisuusris-

kien olemassaolo mahdollistaa sen, että rakennushankkeelle asetetut odotukset 

turvallisuuden suhteen eivät välttämättä toteudu. Koska työturvallisuusriskien 

toteutuminen on hyvästä työnsuunnittelusta riippumatta mahdollista ja näin ollen  

myös henkilövahinkojen riski on suuri, tulee työnjohdon kiinnittää erityistä huo-

miota työturvallisuusseikkoihin. Toteutuneet tapaturmatilanteet johtavat aina 
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työmaan toimintahäiriöihin ja taloudellisiin menetyksiin työmaalle ja yrityksen 

toiminnalle. (Markkanen 2011, 6.) 

Rakennustyössä olevien riskien arvioinnille on tarjolla Ratu-tietokannassa muun 

muassa työkohtainen lomake. Oheista lomaketta voidaan käyttää esimerkiksi 

työntekijän perehdyttämiseen. (Ratu TT 13.8. 2011.) 

Talonrakentamisesta syntyvän jätteiden käsittelyyn ja ympäristönsuojeluun on 

säädetty monia määräyksiä ja ohjeita. Rakennustoiminnassa syntyville jätteiden 

käsittelylle on myös asetettu tavoitteeksi, että 70 % syntyvästä jätteestä kierrä-

tetään vuoteen 2020 mennessä. (Ratu TT13.8. 2015, 1, 2.) Ratu TT13.8. 2015 

kortissa kerrotaan, että työmaalla pääurakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu järjes-

tää jätehuolto, perehdyttää työmaalla työskentelevät henkilöt ja aliurakoitsijat 

äidinkielestään riippumatta noudattamaan sovittua jätteiden käsittely- ja kierrä-

tysmenetelmää. (2015,8.) 

2.4.1 Työmaan työturvallisuus  

Jussi Markkasen (2011) mukaan viikoittaiset tarkastukset ja yleinen työturvalli-

suuden seuranta rakennustyömaalla ovat tärkeitä yleisen turvallisuussuunnitte-

lun ohessa. Tarkastuksiin kuuluvat muun muassa välineiden vastaanotto- ja 

käyttöönottotarkastukset sekä työmaan viikoittaiset kunnossapitotarkastukset. 

Esimerkiksi viikoittaisella työmaan kunnossapitotarkastuksella valvotaan tehok-

kaasti työturvallisuuden toteutumista. Työmaan turvallisuudesta huolehtiminen 

ei koske vain pääurakoitsijan työnjohtoa ja työntekijöitä, vaan myös työmaalla 

työskentelevät aliurakointiyritykset, itsenäiset työnsuorittajat, kone- ja laitetoimit-

tajat ovat velvoitettuja osallistumaan osaltaan toimintaan. Jokaisella työmaalla 

työskentelevällä on myös velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan puutteista. Vii-

koittaisiin kunnossapitotarkastuksiin kuuluu TR-mittausten ohella työmaalla käy-

tössä olevien työkoneiden ja laitteiden tarkastukset. (Markkanen 2011, 76–79.)  

Rakennustyöasetukseen on kirjattu pääurakoitsijalle velvoite suunnitella työt ja 

niiden vaiheet niin, että ne eivät aiheuta vaaraa työntekijöille tai työn ympäristöl-

le. (Lehtinen 2015,111.) Kun työturvallisuus otetaan rakentamisvaiheessa osak-
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si työsuorituksen suunnittelua, konkretisoituu laissa ja asetuksissa määrätty 

turvallisuussuunnittelun sisältö. Kun työmaan ennakko- ja yleissuunnitteluvai-

heessa luodut turvallisuussuunnitelmat tarkentuvat eri rakenneosien edetessä, 

otetaan suunnitelmat uudelleen käsittelyyn ja tehdään tarpeelliset korjaukset. 

(Lehtinen 2015, 113.) Esimerkkitapauksena voidaan mainita työmaa-alueen 

käyttösuunnitelma. Lähtökohtaisesti käyttötarkoitus on huolehtia, että raken-

nushankkeeseen liittyvät työvaiheet sujuvat turvallisesti ja luontevasti. Tämän 

johdosta on tärkeää päivittää suunnitelmaa rakennustyön edetessä vaiheesta 

toiseen. (Lehtinen 2015, 115.)    

2.4.2 Työmaan ympäristönsuojelu 

Työmaalla jätteet lajitellaan niiden koostumuksen ja kierrätyskelvollisuuden mu-

kaan niin hyvin kuin se vain on työmaaolosuhteissa mahdollista. Työmaalla ker-

tyvä betoni-, tiili- ja muu kiviainesjäte kerätään niille varattuihin astioihin. Samal-

la periaatteella kerätään muu rakennustoiminnasta syntyvä jäte omiin astioihin-

sa. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että kaikki ongelmajätteeksi luokiteltava ra-

kennusjäte tulee pitää ehdottomasti erillään muista jätteistä, sillä niitä koskevat 

omat määräykset. Näin toimien rakennushanketta vetävä urakoitsija täyttää vel-

vollisuutensa ympäristön suojelussa ja säästää parhaimmillaan merkittäviä 

summia rahaa jätemaksuissa. (Ratu TT13.8. 2015, 10.) 

Työmaan johtohenkilöstön onkin hyvä tiedostaa, mistä vaarallisiksi luokiteltavat 

jätteet työmaalla pääasiassa koostuvat. Uudisrakentamiskohteissa käytettävät 

maalit, lakat, liimat ja niiden astiat lukeutuvat näihin. Myös rakentamisessa ylei-

sesti käytetyt aerosolia sisältävät tuotteet luetellaan ongelmajätteeksi. Korjaus-

rakentamisessa ja purkutyömailla syntyy usein asbesti-, kreosiitti-, lyijy- ja muita 

raskasmetallijätteitä. (Ratu TT13.8. 2015, 11.) 
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2.5 Hankinta ja logistiikka 

Työmaan hankinnat ja niiden toimitus pyritään suunnittelemaan niin, että tarvit-

tavat materiaalit ovat oikeana ajankohtana käytettävissä. Tällöin meneillään 

olevat työvaiheet eivät häiriinny materiaali- ja kalustopuutteiden takia. Huolelli-

sella hankintojensuunnittelulla työmaa pysyy paremmin aikataulussa ja tuotta-

vuus ja toiminnan kannattavuus paranevat. (Sahlstedt 2010, 1.) 

Rakennusyritykset käyttävät eri toimituskanavia tuotteesta riippuen. Tuotteet, 

joita käytetään projektista riippumatta, hankitaan yleensä yrityksen vuosi- tai 

kausisopimuksista riippuen tutulta tavarantoimittajalta. Näin taataan, että tuot-

teiden hinta on kohtuullinen ja tuotteet ovat helposti saatavissa. (Sahlstedt 

2010, 4.)  

Hankintaa organisoi rakennusyrityksen oma hankintaosasto tai työmaan toimi-

henkilöstö. Yrityksissä, joissa hankinnan hoitaa oma hankintaosasto, jää työ-

maan toimihenkilöstön tehtäviin hankintojen valmistelu määrälaskennan ja han-

kintojen toimituksen ajankohdan määrittämisen muodossa. Yleisesti työmaalla 

edellä mainituista tehtävistä huolehtii työmaan vastaava mestari tai työmaainsi-

nööri yrityksen hankintaorganisaatiomallista riippuen. Mahdollisimman aikaises-

sa vaiheessa on hyvä luoda hankintasuunnitelma, joka alistetaan yleisaikatau-

luun. (Sahlstedt 2010, 6.) 

Hankintojen tarjouspyynnöissä on hyvä huolehtia, että ne ovat selkeitä, helposti 

tulkittavia ja yhteneväisiä sisällöltään, kun pyydetään tarjousta esimerkiksi sa-

masta työsuorituksesta. Tarjouspyynnön tärkeimpiä tietoja ovat ne, jotka vaikut-

tavat hinnan muodostumiseen. (Sahlstedt 2010, 8.)  

Ratu S-1227-kortin mukaan sopimuksia luodessa on hyvän tavan mukaista ot-

taa huomioon myös toisen etu ja se, että sopimukset perustuvat rehelliselle ja 

avoimelle suhteelle. Rakennusalan sopimukset perustuvat RYHT2000 ja YSE98 

sopimusehtoihin, jotka määrittelevät pelisäännöt, joiden mukaan sopimussuh-

teessa olevat osapuolet toimivat. RYHT sopimusehtoja käytetään rakennus-

tuoteteollisuuden ja rakennusurakoitsijoiden keskinäisissä sopimuksissa. RYHT 
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sopimusehtojen rajoissa sopimukset voivat sisältää työmaalla suoritettavaa työ-

tä. YSE98 sopimusehdot ovat eri urakoitsijoiden välisiin sopimussuhteisiin so-

veltuvat ehdot. Mikäli työmaan hankinnoissa on tilanne, jossa hankinta sisältää 

paljon pitkäkestoista asennustyötä, YSE98 sopimusehtojen käyttäminen on pe-

rustellumpaa kuin RYHT sopimusehtojen. Tämä koska RYHT ehdoissa kaup-

paan sisältyvän asennustyön määrän suositellaan olevan vähäistä. (Sahlstedt  

2010, 8.) 

Työmaan hankintojen toimitusajankohta ja logistiikka huomioidaan jo hankinto-

jen suunnitteluvaiheessa. Esimerkiksi materiaalien tarjouspyyntövaiheessa tu-

lee huomioida, milloin niitä tarvitaan, miten ne varastoidaan vai asennetaanko 

materiaalit suoraan paikoilleen. Mikäli hankittavat materiaalit ovat massaltaan 

suuria, tulee mietittäväksi nostokaluston ja nostoapuvälineiden tarve. (Sahlstedt 

2010, 8, 9.) Materiaalien toimitusaika tarkentuu työmaalla, kun työvaiheet ete-

nevät. Tässä vaiheessa työnjohto tarkentaa tavarantoimittajalle toimitusajan-

kohdan. Työmaalla oleva varastointitila vaikuttaa esimerkiksi suurissa toimi-

tuserissä, koska rajallinen varastointitila pienentää toimituserän kokoa. (Sahl-

stedt 2010, 14.)  

2.6 Laadunvarmistus 

Suomessa voimassa olevien rakennusmääräysten luoma laatu on ainoastaan 

perusta, jonka pohjalta rakentamisen laatua voidaan luoda. Rakennusmääräyk-

sissä laatu koostuu turvallisuudesta, terveellisyydestä ja rakentamisen ympäris-

tövaikutuksista. Rakennusmääräysten lisäksi laadun tarjoamiseen asiakkaalle 

tarvitaan muun muassa hyvää osaamista, rakentamisen virheettömyyttä, toi-

minnan parantamista, avointa ja läpinäkyvää toimintaa, vastuullista otetta ja 

rakentamisen ekologisuutta. (Saarenpää 2010, 162.) 

Työmaan laatusuunnitelman suunnitteluohjeen mukaan rakentamisen laatu-

suunnitelmalla pyritään varmistamaan laadukas työntoteutus asiakkaalle. Yri-

tyksen laatusuunnitelma ei yksistään takaa tätä, vaan lisäksi yritykset tarvitsevat 

hankkeille ja työmaille omat laatujärjestelmät ja laatusuunnitelmat. Hyvin laadit-
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tujen laatusuunnitelmien avulla rakennushankkeet sujuvat tuloksellisemmin. 

(Pussinen & Koskenvesa 1997, 1.) 

Jokaisella työmaalla olevan laatusuunnitelman oleellinen osa ovat tehtäväsuun-

nitelmat, jotka liittyvät myös tuotannonsuunniteluun ja -ohjaukseen. Tehtävä-

suunnitelmaan kirjataan kaikki oleellinen tieto siihen liittyvästä työtehtävästä. 

Työmaahenkilöstön on näin ollen helppo seurata työn etenemistä ja varmistua, 

että laatuvaatimukset saavutetaan. Laaturaportin laatiminen on myös tehokas 

keino laadunvarmistamisessa. Muistilistan muotoon laadittavan raportin kanssa 

saadaan selvennettyä työvaiheeseen liittyvien laatuvaatimusten taso. Samaisen 

raportin avulla vaatimukset saadaan tuotua työryhmän ja työnjohdon tietoon. 

(Pussinen & Koskenvesa 1997, 4.) 

Mallityö on yksi tehokkaimmista keinoista laadunvarmistuksessa. Työryhmän 

tekemä mallityö toimii koko työtehtävän ajan työn laatutason vaatimusmallina. 

(Pussinen & Koskenvesa 1997, 4.) 
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3 TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN 

TYÖMAALLA 

3.1  Tehtäväsuunnittelu 

Tein Talo Söderholmin työmaalla tehtäväsuunnitelmia vaihtelevasti. Rakennus-

urakointi S. Tikakoski Oy ei erikseen vaadi työnjohdolta tehtäväsuunnitelmaa 

jokaisesta työvaiheesta. Ohjenuorana on yleisesti ollut, että ajallisesti merkittä-

viin, aliurakointia sisältäviin ja työsisällöltään vaativiin työvaiheisiin on laadittu 

tehtäväsuunnitelma. Puurunkotyöstä tein luonnollisesti tehtäväsuunnitelman, 

koska se oli  ajallisesti sidottu vesikattotyöhön aloittamiseen ja suurien terassi-

alueiden vedeneristys- ja pintalaatan valutyöhön (ks. liite 1). 

Olin suorittanut aikaisemmin työharjoittelujaksoni Rakennusurakointi S. Tika-

kosken palveluksessa ja olin silloin myös laatinut tehtäväsuunnitelmia eri työ-

vaiheisiin. Olin siis ennen puurunkotyön tehtäväsuunnitelman laatimista saanut 

opiskelujen ja työharjoittelun yhteydessä harjoitusta siitä, miten tehtäväsuunni-

telmia laaditaan ja mistä niiden sisältö koostuu. Aiheeseen liittyvällä kurssilla 

Turun ammattikorkeakoulussa painotettiin tehtäväsuunnitelman sisällön tark-

kuutta. Siihen on hyvä kirjata kaikki tehtävään mahdollisesti liittyvät seikat, ku-

ten laatu-, ulkonäkö- ja työturvallisuusvaatimukset. Puurunkotyön tehtäväsuun-

nitelman laadin kuitenkin hieman suppeampana.  

Laatimieni tehtäväsuunnitelmien työmenekkitiedot koostuivat pitkälti aikataulu-

kirjan antamien T3-työmenekkien ja rakennustöiden menekit kirjan työmenekki-

tiedoista. Haastattelin myös esimiestäni Anssi Heinosta työtehtäviin kuluvista 

ajoista.  

Järjestin työryhmän kanssa aloituspalaverin, jossa kävimme tehtäväsuunnitel-

man pohjalta puurunkotyön työsisällön, laatuvaatimukset ja aikataulun läpi. Pe-

rehdytin myös työryhmän puurunkotyöhön liittyvien rakennesuunnitelmien sisäl-

töön ja työturvallisuusvaatimuksiin.  
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3.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 

Toimin Talo Söderholmissa vastaavana mestarina. Työmaan koosta johtuen 

rakennustyömaalla ei ollut ollut muuta työnjohtoa sen rakennusaikana. Tämän 

johdosta olin kesällä 2015 vastuussa työmaan yleisaikataulun ja viikkoaikataulu-

tuksen laadinnasta.  Yleisaikataulun kävin läpi esimieheni kanssa sen laadinnan 

jälkeen, ennen kuin se toimitettiin tilaajalle.  

Yleisaikataulun laadinnan lähdemateriaalina käytin kohteen arkkitehti- ja raken-

nesuunnitelmia, joista laskin, paljonko mitäkin työtä on tehtävänä. Yleisaikatau-

lussa menekkitietoina käytin Aikataulukirja 2013- ja Rakennustöiden menekit- 

kirjan antamia työmenekkitietoja. Menekeistä käytin T4-aikoja, joihin arvioin 

suorituskertoimet tehtävän työn määrästä ja haastavuudesta riippuen. Koska 

rakennuspaikan olosuhteet olivat tontin ahtauden ja maaston korkeuserojen 

suhteen haastavat, lisäsin suorituskerrointa osaan työvaiheista. Yleisaikataulun 

laadinnassa käytin Planet+-ohjelmaa.  

Viikkoaikataulut laadin pitkälti edellä mainittujen teosten antamien menekkien ja 

kokeneempien työnjohtajien neuvojen mukaan. Tässä vaiheessa suoritusker-

toimien arviointi osoittautui vaikeammaksi, koska viikkoaikataulun tarkoitus on 

kuitenkin olla huomattavasti tarkempi kuin yleisaikataulun. Viikkoaikataulut laa-

din osittain Planet+-ohjelmalla ja osin Excelillä tehtyyn paperiseen aikataulu-

pohjaan (ks. liite 2). 

Talo Söderholmin työmaalla viikkoaikataulujen laadinta osoittautui hyvinkin hel-

poksi. Kohteen pieni koko ja työryhmä, jolla kohdetta rakennettiin, eivät aiheut-

tanut juurikaan päällekkäisyyksiä työvaiheisiin, ja näin ollen töiden suunnittelu 

työryhmälle oli yksinkertaista. Työharjoittelun aikana, kun toimin työmaamesta-

rina suuremmassa hankkeessa, osoittautuivat viikkoaikataulut hyväksi apuväli-

neeksi työn etenemisen seuraamisessa ja niiden suunnittelussa.  
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3.3  Aliurakkasopimukset 

Talo Söderholmin puurunkotyö toteutettiin yrityksen omalla työvoimalla, joten 

aliurakointia oli tässä työvaiheessa vain kattoristikoiden nostotyössä. Työmaalla 

oli jo aikaisemmin käytetty Maskusta olevaa kuljetus- ja nostoalan yritystä, mut-

ta yläpohjan kannatinpalkkien asennukseen tämän yrityksen nostolaite oli ulot-

tuvuudeltaan liian pieni. Minulla oli aikaisemmasta rakennusalan työkokemuk-

sestani johtuen ennakkotietoa yrityksistä, joilla olisi tehtävään soveltuva kalusto.  

Edellä mainitun ennakkotiedon ja esimieheni hyväksynnän johdosta tarjouskil-

pailua ei tästä työsuorituksesta käyty. Tämä johtui pitkälti siitä, että ristikoiden 

asentamista edeltävänä päivänä meillä oli asennettavana myös rakennuksen 

toisen kerroksen etuseinän teräsrakenneosat. Nämä myös kannattavat yläpoh-

jarakenteita. Nostoissa käytetty kuljetus- ja nostoalan yritys pystyi samalla ka-

lustolla noutamaan asennetut teräsrakenteet niiden valmistajalta, joten oli luon-

tevaa käyttää samaa yritystä myös ristikoiden kanssa. Nostotyön hinta ja sopi-

musehdot neuvoteltiin puhelimitse, ja kirjallinen sopimus työsuorituksesta alle-

kirjoitettiin työn aloituspäivänä (ks. liite 3).  

Aikaisemmassa rakennuskohteessa, jossa toimin työharjoittelun aikana työ-

maamestarina, aliurakkasopimukset laadittiin joko kirjallisena tai sähköpostitse 

niin, että työn tilausvahvistuksesta kävi ilmi työn suoritukseen liittyvät määrätie-

dot, ehdot, urakkarajat, maksuerät ja työstä sovittu hinta. Tämän opinnäytetyön 

kirjoitushetkellä yritys oli siirtymässä sähköisen urakkasopimusohjelmiston käyt-

töön.  

 

3.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 

Työturvallisuuden tärkeyttä on korostettu opinnoissa koko opiskeluni ajan. En-

nen opiskeluani, kun vielä työskentelin maalarin ja rakennusmiehen tehtävissä, 

en itse juurikaan ajatellut, kuinka riskialtis ala on. Koulutuksen myötä minulle 



23 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Aleksi Suonpää 

onkin valjennut, kuinka vaarallista työskentely rakennuksilla on. Nyt kun olen 

työskennellyt esimiestehtävissä, olen pyrkinyt parhaani mukaan edistämään 

turvallisuusseikkoja työmaillani. Aikaisemmalla palvelutalotyömaalla, jossa 

työskentelin, pidimme kollegani kanssa huolen, että käytössä olevat työkoneet, 

-välineet ja -telineet olivat asianmukaisessa kunnossa. Myös siellä työskennel-

leet työryhmät pitivät kiitettävästi kiinni henkilökohtaisten suojavälineiden käy-

töstä. Yrityksen omat työntekijät pitivät myös kiitettävästi työmaan siisteydestä 

huolta, vaikka välillä jouduinkin heitä siitä muistuttamaan ja järjestämään niin 

kutsuttua ympäristöoppia siivoustalkoiden muodossa.  

Talo Söderholmin työmaa, jota tässä opinnäytetyössä käsitellään, oli ensimmäi-

nen kohde, jossa olin vastaavan mestarin ominaisuudessa kantamassa päävas-

tuuta työturvallisuudesta. Vaikka kyseessä oli pientalokohde, oli työturvallisuu-

teen luonnollisesti panostettava yhtä paljon kuin muuallakin. Suunnittelin jokai-

sen työvaiheen toteutuksen myös tätä seikkaa silmällä pitäen. Koska rakennus-

paikka oli jyrkähkö kalliorinne ja korkeuserot olivat kohteeseen nähden suuria, 

vaativat muun muassa telinetyöt kunnon suunnittelun. Koska rakennuksen toi-

nen kerros oli puurunkoa, oli tuleva talo puurunkovaiheessa yhtä sivua vaille 

ympäröity telineillä. Rakennuksen ne osat, joissa teline ei toiminut putoamisen 

estona, oli varustettu asianmukaisilla kaiteilla. Myös esimerkiksi porraskuilu va-

rustettiin kaitein ja potkulaudoin sekä välipohjassa olevat varaukset läpivienneil-

le peitettiin asianmukaisesti ja merkattiin näkyvästi punaisella merkintämaalilla. 

Telineisiin suoritin asiaankuuluvat tarkastukset, ja telineillä oli työskentely kiel-

letty, ellei niissä ollut telinekorttia paikallaan. Puurunkotyön toteutus vaati muun 

muassa halkaisu- ja jiirisirkkelin ynnä muiden sähkötyökalujen käyttöä. Niiden 

turvavarusteiden paikoillaan pitämistä ja työmaan muun yleisen kunnon sekä 

työturvallisuuden toteutumista valvoin päivittäin muun työn ohessa. TR-

mittaukset suoritin viikoittain, kuten asiaan kuuluu (ks. liite 4). 

Rakennusurakointi S. Tikakoski Oy käyttää jokaisella työmaalla rakennuskoh-

teeseen yksilöityä työturvallisuuskansiota. Edellä mainittu kansio sisältää kaiken 

työturvallisuuteen liittyvän materiaalin, muun muassa työturvallisuussuunnitel-

man sekä tarkastus- ja käyttöönottokaavakkeita niiden käyttökohteesta riippuen. 
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Olen mielestäni sisäistänyt hyvin koulutusohjelmassa painotetun työturvallisuu-

desta huolehtimisen tärkeyden.  

Olen tämän opinnäytetyön kirjoitushetkellä ollut työnjohtajana Rakennusura-

kointi S. Tikakoski Oy:ssä 9 kuukautta kahdella eri työmaalla. Tänä aikana joh-

tamillani työmailla on sattunut yksi erittäin lievä tapaturma, joka johtui työnteki-

jän kompastumisesta. Kompastuminen johtui työntekijän huolimattoman kävelyn 

seurauksena, koska tapaturmapaikka oli tasainen maasto-olosuhteiltaan ilman 

maassa olevia esteitä. Olen jatkuvasti pyrkinyt pitämään tapaturmissa nollatole-

ranssia, ja edellä mainittua kaatumista lukuun ottamatta olen onnistunut siinä 

hyvin. 

 

3.5 Hankinta ja logistiikka 

Rakennusurakointi S. Tikakoskella on olemassa valmiit hankintakanavat puu-

runkoon liittyvien materiaalien hankintaan. Näiden toimittajien kesken suoritin 

tarjouskilpailun tarvittavista tuotteista.  Materiaalitoimittajat valikoituvat pitkälti 

hintaperusteisesti, mutta kattoristikoiden kohdalla yhtenä valintakriteerinä toimi 

myös ristikoiden mataluudesta johtuen se, pystyykö ristikkotehdas toteuttamaan 

ne suunnitelmien mukaisesti. Kun kattoristikkovalmistaja oli valikoitunut, ilmoitin 

heille puhelimitse asiasta. Tämän jälkeen he lähettivät tilausvahvistuksen, jonka 

palautin heille allekirjoitettuna (ks. liite 5). 

Kuten aikaisemmin olen jo maininnut rakennuspaikan haastavuuden, oli puu-

runkoon ja muihinkin materiaalitoimituksiin liittyen, logistiikkaan kiinnitettävä 

enemmän huomiota. Koska varastointitila oli erittäin rajallinen tontin ahtauden 

vuoksi, oli työn etenemisen kannalta puurungon materiaalit järkevintä tilata työ-

maalle samassa yhteydessä välipohjan ontelolaattojen kanssa. Näin ollen 

saimme nosturin kanssa siirrettyä puuniput ylärinteeseen tulevan rakennuksen 

taakse. Näin ollen ne sijaitsivat työkohteen välittömässä läheisyydessä.  
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Hankinta-aikataulu osoittautui hyväksi työkaluksi siihen, että toimitusajaltaan 

pitkien materiaalien oikean tilausajoittamisen lisäksi lyhyen toimitusajan materi-

aalit sai ajoitettua oikeaan rakennusvaiheeseen. Näin tavaroiden välivarastoin-

tiaikaa ei tarvittu lainkaan tai se jäi mahdollisimman lyhyeksi.  Minulla ei tässä 

kohteessa ollut oikeaoppista hankinta-aikataulua käytettävissä, mutta aionkin 

tulevaisuudessa aina mahdollisimman ajoissa luoda hankinta-aikataulun tarvit-

taville tuotteille.  

 

  

3.6  Laadunvarmistus 

Laadunvalvonnan tärkeys korostui minulle jo aiemmin, kun työskentelin työ-

maamestarina palvelutalotyömaalla. Koska laatu on muutakin kuin pelkkä val-

miin tuotteen ulkonäkö, on sen toteutumista valvottava koko hankkeen ajan. 

Aloitin työskentelyn palvelutalolla sen sisätyövaiheessa, jolloin viimeisiä sisäkat-

toja oltiin levyttämässä ja viimeisien väliseinien muuraustyöt olivat meneillään. 

Jouduin esimerkiksi välillä puuttumaan muuraustyön toteutukseen, koska tarvit-

tavien tartuntojen määrä liittyviin rakenteisiin ei ollut riittävä tai ohutsaumamuu-

rausta yritettiin toteuttaa liian vähällä tai nahoittuneella laastilla. Pitkällä aikajän-

teellä edellä mainitut puutteet työssä olisivat aiheuttaneet työnantajalleni takuu-

korjaustöitä, koska valmiisiin seinäpintoihin olisi ajan myötä ilmestynyt hiushal-

keamia.  Omana vahvuutenani laadunvalvonnan suhteen pidänkin pintatöiden 

valvontaa. Entinen ammattini maalarina antaa mielestäni minulle hyvät lähtö-

kohdat havaita olemassa olevia puutteita valmiissa työssä.   

Talo Söderholmin puurunkotyössä valvoin rungon ristimittaa, jakoväliä, pys-

tysuoruutta sekä ikkuna-aukkojen oikeaa kokoa ja sijaintia itsenäisesti työryh-

mälle velvoitetun omavalvonnan lisäksi. Laadunvalvonnan apuna käytin itse 

laatimaani tarkastuslistaa, johon olin luetellut muun muassa huomiota vaativat 

asiat. Erityisen tarkkana oli oltava esimerkiksi ikkuna-aukkojen kokojen suhteen. 

Arkkitehtisuunnitelmiin oli piirretty ikkunoita, joiden lasipinta oli valmiin lattiapin-
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nan kanssa samassa korkeusasemassa. Näiden ikkunoiden yläpinnat taasen 

olivat sisäkaton kanssa samassa tasossa. Tämän vuoksi Talo Söderholmissa 

oli niin kutsuttu korkomaailma pidettävä mielessä koko rakennuksen runkovai-

heen ajan. Minulle se aiheutti välillä stressiä, koska en ollut aikaisemmin työs-

kennellyt sellaisessa kohteessa, jossa varaa pieniinkään mittavirheisiin ei ollut. 

Kohde oli kuitenkin hyvin opettavainen tämän asian suhteen ja uskoisin, että 

seuraavassa työmaassani hallitsen kyseisen asian huomattavasti paremmin. 

Kattoristikoiden asennuksen tarkastuslistana hyödynsin ristikkovalmistajan toi-

mittamaa naulalevyrakenteiden asennustyön tarkastuslomaketta (ks. liite 6).  
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4 OMA OSAAMISTASO JA KEHITYSTARVE 

4.1 Tehtäväsuunnittelu 

Ennen Rakennusurakointi S. Tikakoski Oy:n palveluksessa suorittamiani työhar-

joittelujaksoja en ollut laatinut tehtäväsuunnitelmia muuten kuin oppilaitoksen 

tehtäväsuunnittelukurssilla. Ensimmäisiä suunnitelmia laatiessani totesin kai-

paavani asiasta lisäharjoitusta. Nyt kun olen laatinut harjoittelujen ohessa use-

amman tehtäväsuunnitelman, olen huomannut harjaantuneeni niiden laatimi-

sessa. Kaipaan tietenkin edelleen enemmän rutiinia asiassa, koska minulla ku-

luu mielestäni liikaa aikaa tehtäväsuunnitelman tekoon. Tehtäväsuunnitelman 

hyödyntäminen työnsuunnittelussa on myös tullut minulle tutummaksi. Olen 

ymmärtänyt, kuinka helppo esimerkiksi runkotyön laatua on valvoa, kun voin 

tehtäväsuunnitelmasta tarkastaa siihen liittyvät vaatimukset. Tulevaisuudessa 

toivonkin kehittyväni ammattitaitoiseksi tehtäväsuunnitelmien laatijaksi ja niiden 

hyödyntäjäksi osana työnjohtamista.  

4.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 

Aikataulujen laatiminen koko rakennushankkeelle ja viikkosuunnittelu on ollut 

minulle aiemmin vierasta. Olen aikaisemmassa ammatissani aikatauluttanut 

vain omaa työsuoritustani itseäni varten.  Tämä on tapahtunut pääasiassa arvi-

oimalla, kauanko työhön kuluu aikaa ja missä järjestyksessä työvaiheet on suo-

ritettava, että ehdin saamaan ajoissa kaiken valmiiksi. Opintojen ja harjoittelujen 

kautta olen saanut arvokasta lisäoppia ja kokemusta aikataulujen laatimiseen.  

Ratu-kortisto ja Aikataulukirjan antamat työmenekit ovat osoittautuneet hyväksi 

apuvälineeksi oman työkokemuksen lisäksi. Aikaisempi työkokemukseni raken-

nusalalta on rajoittunut pääasiassa pintarakentamiseen ja niihin lukeutuvien 

töiden ajalliseen suunnitteluun. Tarvitsenkin selvästi lisää harjoitusta perustus- 

ja runkotöiden suunnittelussa ja valvonnassa. 
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4.3 Aliurakkasopimukset 

Aliurakointi ja niiden sopimukset ovat minulle entuudestaan hieman tuttuja. 

Työskennellessäni toiminimellä olin toisinaan osana rakennushankkeita aliura-

koitsijan roolissa. Opiskelu Turun ammattikorkeakoulussa ja suorittamani har-

joittelujaksot ovat osoittaneet, että tietoni aliurakoinnin sopimusasioista ovat 

aikaisemmin olleet osittain puutteelliset. Nyt kun olen työskennellyt aliurakan 

tilaajan edustajana, olen ymmärtänyt, kuinka tärkeää roolia oikein laadittu sopi-

mus näyttelee. Riitatilanteiden ratkaiseminen on huomattavasti helpompaa ja 

yksiselitteisempää, kun kaikki pienimmätkin asiat on lueteltu sopimukseen ja 

sen liitteisiin.  

Talo Söderholmin puurunkotyö ei varsinaisesti sisältänyt aliurakointia itse run-

kotyön toteutuksessa. Kattoristikoiden nostotyö kuitenkin tilattiin alalla toimivalta 

yritykseltä. Kyseisestä työsuorituksesta laadin yrittäjän kanssa kirjallisen sopi-

muksen. Sopimuksen laatiminen vaati enemmän perehtymistä, koska työsuori-

tukselle ei löytynyt siihen suoraan sopivaa sopimuspohjaa. Nostotyösopimuk-

sen laadinkin aliurakointisopimuksen pohjalta, muokkaamalla hieman sen sisäl-

töä. Tämän sopimuksen laatiminen antoi arvokasta oppia siitä, mitä tietoja so-

pimuksesta pitää löytyä.  

4.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 

Työturvallisuusmääräysten toteutumisen valvominen työmaalla on haastavaa. 

Alalla olevan niin kutsutun ”äijäkulttuurin” olemassaoloon jouduin puuttumaan 

joitakin kertoja. Työryhmät eivät mielestäni suhtaudu työ- ja ympäristöturvalli-

suusseikkoihin tarpeeksi vakavalla asenteella. Työnjohtajana pyrin parhaani 

mukaan edistämään työ- ja ympäristöturvallisuutta sekä tarjoamaan henkilö-

kunnalle olosuhteet ja välineet, joilla taataan turvallinen työskentely. Rakennus-

alalla on kuitenkin lukuisia turvallisuusmääräyksiä ja asetuksia, joita en vielä ole 

täydellisesti oppinut ja sisäistänyt. Tulevaisuudessa toivonkin kehittyväni tässä 

asiassa.  
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Ympäristöturvallisuuteen panostaminen on myöskin oleellista. Mielestäni Talo 

Söderholmin ja aikaisemman työmaani aikana ympäristöturvallisuusasiat sujui-

vat hyvin. Kun tarjoaa henkilökunnalle mahdollisuuden jätteiden oikeanlaiseen 

käsittelyyn, he noudattavat lajittelua ilman, että asiasta täytyy muistuttaa. En ole 

vielä työnjohtourani tässä vaiheessa työskennellyt korjausrakentamiskohteessa, 

joten ongelmajätteet, kuten esimerkiksi asbesti ja sen käsittely, ovat minulla 

teoriatiedon varassa. Tulevaisuudessa kuitenkin tulen luultavasti tähänkin seik-

kaan törmäämään ja uskoisin, että opiskelujen antama hyvä teoriaoppi asiasta 

auttaa minua siinä. Työ- ja ympäristöturvallisuus on mielestäni kuitenkin määrä-

yksien ja asetusten sekä terveysvaikutusten vuoksi niin tärkeä asia, että lisä-

koulutus tai perehtyminen aiheeseen voisi olla minulle, ja jokaiselle alalla toimi-

valle toimihenkilölle, tarpeellinen. 

4.5 Hankinta ja logistiikka 

Talo Söderholmin puurunkoon liittyvät hankinta ja logistiikka sujuivat huolellisen 

suunnitellut avulla hyvin. Olen oppinut työharjoitteluissani, kuinka tärkeää niiden 

oikea ajoitus on, jotta vältytään aikatauluviivästyksiltä. On olemassa tuotteita, 

joiden toimitusaika saattaa olla useita viikkoja, ellei jopa kuukausia. Näiden tuot-

teiden tunnistamisessa kaipaan oppia, mutta uskon, että työskentely alalla  

opettaa sen nopeasti. Hankinta-aikataulun laatimisesta mainitsin jo aikaisemmin 

tässä opinnäytetyössä. Talo Söderholmissa minulla oli käytössäni vain yleisai-

katauluun perustuva lista siitä, milloin tuotteet tarvitaan. Tämän opinnäytetyön 

laadintahetkellä olen toistaiseksi välttynyt saatavuusongelmien vuoksi pitkitty-

neiltä toimitusajoilta. 

Sen sijaan logistiikkaan liittyen sain tärkeän lisäopin tilausvahvistuksen tarkas-

tamisesta. Kuittasin tilausvahvistuksen, jossa oli pelkästään autotoimitus tuot-

teelle. Kun rekka saapui työmaalle, olimme kuljettajan kanssa yhtä ihmeissään 

siitä, kuinka saamme kuorman purettua. Työhön olisi tarvittu trukki tai Hiab-

nostin. Materiaalitoimittaja oli olettanut, että kyseessä on työmaa, jossa on pur-

kukalusto paikalla. Emme siis saaneet tuotetta alas rekasta. Tämän vuoksi 
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osaan nykyään tarkastaa aina, millä ajoneuvolla materiaaleja ollaan toimitta-

massa. Uskoisin, että opinnot ja suorittamani työharjoittelut ovat antaneet minul-

le hyvät valmiudet hankintaan ja logistiikkaan liittyvien asioiden hoitamiseen. 

4.6 Laadunvarmistus 

Laadunvarmistamiseen sisätöissä vanha ammattipohjani antaa minulle hyvät 

lähtökohdat. Kaipaan tietenkin vielä lisää työkokemusta alalta ja sen mukanaan 

tuomaa rutiinia. Tämä ilmeni esimerkiksi Talo Söderholmin runkotyövaiheessa. 

Mainitsin jo aikaisemmin tässä opinnäytetyössä rakennuksen korkomaailman ja 

sen tärkeyden arkkitehdin näkemyksen toteuttamisessa. Minulla kului mielestäni 

liikaa aikaa tämän asian kanssa, mikä johtui puhtaasti omasta kokemattomuu-

destani runkotöiden johtamisessa. Uskon kuitenkin vanhaan sanontaan, ”työ 

tekijäänsä opettaa”, ja tämän myötä kehityn tässäkin asiassa. Olen todennut 

alalla käytössä olevien toimintakäytäntöjen, kuten mallityön teettämisen ja eri 

työsuoritusten tarkastuslistojen, olevan oiva apukeino valvoa laadun toteutumis-

ta. 
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5 YHTEENVETO 

Käsittelin tässä opinnäytetyössä rakennusalan tehtäväsuunnittelua, ajallista 

suunnittelua ja valvontaa, aliurakointia ja sen sopimuksia, työ- ja ympäristötur-

vallisuutta, hankintaa ja logistiikkaa sekä laadunvalvontaa. Käsittelin asiaa en-

sin teorian tasolla. Tämän jälkeen pohdin teorian soveltamista käytäntöön puu-

runkotyössä sekä omia vahvuuksiani ja heikkouksiani.   

Tehtäväsuunnittelu toimi hyvänä tukena työn suunnittelussa ja sen valvomises-

sa. Tehtäväsuunnitelmaa laatiessa jouduin perehtymään kohteen rakennuspii-

rustuksiin ja detaljeihin vielä kerran, jolloin löysin suunnitelmista joitakin pieniä 

puutteita. Puutteet tulivat onneksi havaituksi ajoissa ja suunnitelmiin saatiin tar-

vittavat korjaukset ennen kuin oli liian myöhäistä. Tässä opinnäytetyössä käsi-

teltyyn työvaiheeseen laadittu ja muihin työvaiheisiin laatimieni tehtäväsuunni-

telmien apu on osoittautunut kohdallani hyväksi. Varsinkin ne työvaiheet, jotka 

ovat itselleni vieraita, selkenevät sisällöltään huomattavasti, ja minun on hel-

pompi perehdyttää työryhmä niihin.  

Ajallinen suunnittelu ja valvonta sujuivat muun työn ohessa kuin itsestään. Ra-

kennusalan työnjohdon koulutusohjelma on antanut tähän erinomaiset lähtö-

kohdat. Talo Söderholmin työmaalla vastasin kaikesta aikatauluun ja sen val-

vontaan liittyvästä toiminnasta, ja tämän opinnäytetyön kirjoitushetkellä olen 

mielestäni suoriutunut siinä hyvin. Työryhmän pienuudesta riippumatta työt ovat 

edenneet aikataulussa, eikä ohjaustoimille ole ilmennyt tarvetta. On toisaalta 

ikävää, että en ole tähän mennessä työskennellyt työmaalla jossa olisi ollut käy-

tössä paikka-aikakaavio aikataulun yhteydessä. Sen käyttäminen on toistaiseksi 

jäänyt minulle vieraaksi. Mikäli tulevaisuudessa työskentelen suuremmalla työ-

maalla, aion ryhtyä käyttämään sitä jana-aikataulun rinnalla.  

Aliurakointisopimukset ovat mielestäni tärkeässä roolissa, kun työvaiheita myy-

dään yrityksen ulkopuolisille toimijoille. Huolellisesti laaditun sopimusasiakirjan 

avulla vältytään turhilta riitatilanteilta, koska silloin työn sisällön, hinnan ja vas-

tuuasioiden suhteen ei jää tulkintavaraa. Pyrinkin omalla toiminnallani huolehti-



32 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Aleksi Suonpää 

maan, että työmaihini liittyvät sopimukset ovat oikein laaditut.  Rakennusura-

kointi S. Tikakoski Oy on siirtymässä käyttämään sähköisesti laadittua sopimus-

ta perinteisen kirjallisen sopimuksen rinnalla.  Opiskeluni Turun ammattikorkea-

koulussa on antanut alun sopimusasioiden hoitamiseen, ja työharjoittelut ovat 

myös antaneet harjoitusta tässä asiassa, mutta lisäkoulutus on aina kohdallaan. 

Olen syksyn 2015 aikana osallistumassa Urakoitsijan sopimusasiat–

koulutukseen, josta saan tarvitsemaani lisäkoulutusta aiheeseen.   

Työ- ja ympäristöturvallisuus oli Talo Söderholmin työmaalla hyvin hoidettu. 

Omalla esimerkilläni huolehdin, että työturvallisuusseikoista ei tingitty työn mis-

sään vaiheessa. Kiitoksen tästä voi mainita myös käytössäni olleelle työryhmäl-

le, joka omalla toiminnallaan edisti työturvallisuutta ja piti työympäristön kiitettä-

vän siistinä. Runkotyössä käytetyt koneet ja välineet olivat ensiluokkaisia, kuten 

Rakennusurakointi S. Tikakosken kalusto yleisesti on. Niin minun kuin edellä 

mainitun yrityksenkin mottona on ”nolla tapaturmaa”, ja sen pystyimme myös 

toteuttamaan Söderholmin puurunkotyössä.  

Hankinta ja logistiikka onnistuivat opinnäytetyön esimerkkikohteessa. Puurun-

koon liittyvät hankinnat onnistuin ajoittamaan hyvin, ja turhalta materiaalien va-

rastoinnilta vältyttiin. Ratkaisuni ajoittaa runkopuiden toimitus työmaalle samaan 

aikaan ontelolaattojen kanssa osoittautui oikeaksi. Saimme kätevästi siirrettyä 

kaiken runkopuun ylärinteeseen paikalla olleen nosturin kanssa, ja työryhmä sai 

näin ollen materiaalit käyttöönsä suoraan työkohteen vierestä. Näin toimien väl-

tyttiin ylimääräiseltä nostotyöltä tai aikaa vievältä materiaalien käsin siirrolta. 

Talo Söderholm-kohde opetti minulle hyvin, miten organisoida logistiikka ja 

hankinnat, kun rakennetaan ahtaalle tontille. 

Laadunvalvonnan tärkeyttä ei voi aliarvioida missään vaiheessa. Huolellisella 

laadunvalvonnalla rakennusalalla toimiva työnjohto takaa asiakkaalle laaduk-

kaan lopputuotteen, jonka elinkaari on sille asetettujen odotusten mukainen. 

Talo Söderholmin puurunkotyön onnistuin toteuttamaan laadukkaasti, ja suden-

kuopilta vältyttiin huolellisen työnvalvonnan ja tehtäväsuunnittelun avulla.  
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Kokonaisuutena Talo Söderholmin puurunkotyö sujui odotusten mukaisesti il-

man ongelmia. Aikataulullisesti ajateltuna ainoan häiriötekijän aiheutti Juha Sipi-

län hallituksen säästöleikkauksien aiheuttama mielenilmaus, joka viivästytti kat-

toristikoiden asennusta yhdellä päivällä. Tämäkään seikka ei johtunut Raken-

nusurakointi S. Tikakoski Oy:n henkilökunnasta, vaan rakennuksen etuseinän 

teräsrakenteiden urakoitsijasta, koska teräsosien asennus viivästyi. 

Oli mielenkiintoista ja opettavaista seurata ja johtaa puurungon rakentamista 

perinteisesti pitkästä tavarasta. Uskonkin, että tulevaisuudessa, kun kohdalleni 

osuu vastaavanlainen runkoratkaisu, osaan huomattavasti ammattitaitoisemmin 

suunnitella työn toteutuksen ja johtaa sitä.  
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