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PIENYRITYKSEN TYÖMAAN JOHTAMINEN 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on koota opiskeluaikana opittuja taitoja ja soveltaa niitä 
kesäasunnon laajennuksen ja vierasmajan rakentamisessa. Projektiin sisältyi 1970-luvulla 
rakennetun kesäasunnon laajennuksen toteuttaminen sekä vierasmajan rakentaminen samalle 
tontille. Kesäasunnon pinta-ala ennen laajennusta oli n. 52 m

2
 ja rakennetun laajennusosan 

pinta-ala n. 17,5 m
2
. Laajennusosaan sijoitettiin eteistila, wc ja pesutila. Uudiskohteena 

toteutetun vierasmajan pinta-ala on n. 24 m
2
. Tilaajana kohteessa oli yksityishenkilö, joka oli 

hankkinut kohteen lähivuosina. Projektin tarkoituksena oli pidentää kohteen vuosittaisen 
käyttöjakson pituutta sekä nostaa kohteen käyttömukavuutta. Tilaajan päämääränä oli luoda 
varustelulla nykyaikaiset puitteet kohteeseen. 

Opinnäytetyössä keskitytään projektin toteuttamiseen tehtäväsuunnittelun, ajallisen suunnittelun 
ja valvonnan, aliurakkasopimusten, työ- ja ympäristöturvallisuuden, työmaasuunnittelun sekä 
hankintojen ja logistiikan kautta. Opinnäytetyö sisältää kolme pääosaa, jotka ovat teoriaosa, 
teorian soveltaminen käytäntöön, sekä oma omaamistaso ja kehittämistarpeet. Teoriaosassa 
käydään läpi edellä mainitut osat alan kirjallisuuteen pohjautuen. Teorian soveltaminen 
käytäntöön -osiossa keskitytään kyseiseen kohteeseen osa-alueiden kautta. Oman 
omaamistason ja kehittämistarpeiden osassa arvioidaan onnistumista eri osa-alueilla. 

Työn tuloksena harjoitteluyritykselle luotiin käyttökelpoisia suunnitelmapohjia ja päivitettiin 
valmiita pohjia tavoitteiden mukaisesti. Oma käsitykseni työmaan kokonaisvaltaisesta 
läpiviemisestä karttui huomattavasti ja taitoni tuotannon johtamisessa lisääntyi. Opinnäytetyön 
aikana suoritettu itsearviointi osoittautui hyödylliseksi ja kehittäväksi ammatillisen kasvun 
näkökulmasta. 
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The purpose of this Bachelor’s thesis was to utilize the skills learned through studying and 
adapt them to a process of building a guest house and an enlargement of a summer cottage. 
The project included an enlargement of a summer cottage built in the 1970s and building a 
guest house, both at the same site. The area of the summer cottage before the enlargement 
was approximately 52m

2
. The area of the enlargement was approximately 17.5m

2
 where there 

was a hallway, toilet and bathroom. The guest house, which was built as a new building, was 
approximately 24m

2
 in area. The work was commissioned by a private person who recently had 

purchased the cottage. The aim of the project was to make the summer cottage more 
comfortable and extend the period of use. The client wanted to achieve modern surroundings by 
equipment. 

In this thesis the focus is on carrying out the project through task planning, schedule planning, 
supervision, subcontracts, work and environmental safety, construction site planning, 
procurement and logistics. The thesis has three main parts: the theory part, application of theory 
into practice and self-evaluation on expertise and development needs. The theory part 
discusses the previously mentioned topics through field-related literature. The theory was 
applied to practice at the construction site. In the self-evaluation part the author evaluates his 
expertise and the needs of development in different areas.   

As a result of this thesis the company received useful and updated templates for planning tasks. 
The author’s understanding of managing a complete construction site project and skills in 
leading production increased notably. Self-evaluation made during this thesis was very useful 
and educational in a professional point of view. 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyöni kohteena toimi kesämökin laajennus- ja vierasmajan rakennus-

työmaa. Kohde sijaitsee Turun saaristossa Taivassalon kunnan alueella auto-

tien päässä. Alkuperäinen kesäasuinrakennus on rakennettu 1970-luvulla. Koh-

teeseen on tehty edellisen omistajan aikana julkisivuremontti harjoitteluyritykse-

ni toimesta, joten kohde oli osittain tuttu. 

Kesäasunnon pinta-ala oli ennen laajennusta noin 52 m2 ja laajennusosan pin-

ta-ala noin 17,5 m2. Lisäosa toteutettiin jatkamalla rakennusta toisesta päästä 

noin 3,2 metriä. Kesäasunnon yhteispinta-alaksi muodostui lopulta noin 69,5 

m2. Lisäosaan rakennettiin eteistila, sekä wc ja pesuhuone.  

Kohteeseen rakennettiin myös erillinen vierasmaja, jonka pinta oli noin 24 m2. 

Vierasmaja oli täysin uudisrakennus. Lisäksi projekti kattoi n. 24 m2:n terassin 

laajennuksen. Tontilla sijaitsi myös vanha rantasauna, mutta se oli rajattu ra-

kennustöiden ulkopuolelle. 

Kohteen päätoteuttajana toimi edustamani yritys, Jaskan Remontti- ja Raken-

nuspalvelu Tmi. Kohde toteutettiin laskutyönä korjauskohteen luonteen vuoksi. 

Kohteen sähkö-, lvi-, maanrakennus- sekä lukitus- ja valvontatyöt suorittivat 

tilaajan valitsemat sivu-urakoitsijat. 

Työtehtäväni kohteessa olivat erittäin monipuolisia, koska kohteen toteutuksen 

johtaminen oli pääasiassa vastuullani. Toimin kohteessa ainoana työnjohtajana. 

Tehtäviini kuului mm. työntekijöiden opastus, eri urakoitsijoiden töiden yhteen-

sovittaminen, kohteen aikatauluttaminen ja materiaalien hankinta sekä työtur-

vallisuuden valvonta.  

Toteutin viimeisen vuoden työharjoitteluni edellä mainitussa rakennusalan pien-

yrityksessä. Kohde valikoitui opinnäytetyöni aiheeksi, koska projekti oli alka-

massa harjoitteluyrityksessäni harjoittelun alussa ja minut asetettiin kohteeseen 

työnjohtajaksi. 



7 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Juho Lehtonen 

Harjoitteluyritykseni oli pieni rakennusalan toimija, eikä heillä pääasiassa ollut 

vakiintunutta suunnittelukäytäntöä. Tämä aiheutti toisaalta haasteita, mutta toi-

saalta soi mahdollisuuksia vapaampaan toteutukseen. Yrityksen tavoitteena on 

tulevaisuudessa kasvaa hieman suuremmaksi toimijaksi, joten sen pohjalta va-

kiintunut suunnittelukäytäntö oli tarpeen.  

Opinnäytetyöni tavoitteena oli luoda yritykselle joitakin suunnitelmapohjia sekä 

täydentää muutamia olemassa olevia pohjia osaamiseni mukaan. Opinnäyte-

työni kohteen ollessa melko pieni toteutin lopputyöni koko kohteesta ja sen ra-

kennustöistä. Tavoitteena oli myös luoda itselleni käsitys pientyömaan koko-

naisvaltaisesta läpiviemisestä ja sen eri vaiheista.  

Tämä opinnäytetyö toteutettiin Turun ammattikorkeakoulun rakennusalan työn-

johdon koulutusohjelman lopputyönä. Työn toteutustapana oli ns. mestarityö, ja 

se on tehty Turun ammattikorkeakoulun erillisen ohjeistuksen mukaan. Opin-

näytetyö koostuu teoriaosasta, teorian soveltamisesta käytäntöön ja yhteenve-

dosta.  
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2 TUOTANNONSUUNNITTELUN JA -OHJAUKSEN 

TEORIA 

2.1 Tehtäväsuunnittelu 

Rakennusprojekti koostuu lukuisista tehtävistä eri rakennusvaiheissa. Raken-

tamisen tehtävät voidaan toteuttaa esim. aliurakoina tai työkauppoina. Tehtävä 

voi olla myös jokin muu työkokonaisuus, jonka yleensä yksi työryhmä toteuttaa 

rakennustyömaalla. Tehtäväsuunnitelma tehdään yhdestä tehtäväkokonaisuu-

desta, ei koko työmaata koskevana, kuten useissa muissa suunnitelmissa on 

tapana. (Ratu S-1228, 1.) 

Työmaatuotannon yksi tärkeimpiä johtamisen välineitä on tehtäväsuunnittelu. 

Tehtäväsuunnittelulla varmistetaan tehtävän ajallisten, taloudellisten ja laadullis-

ten tavoitteiden täyttyminen aikataulussa ja tavoitekustannuksissa sekä käytös-

sä olevilla resursseilla. Tehtäväsuunnittelulla saadaan kaikille työhön osallistu-

ville osapuolille yhteinen näkemys tavoitteista ja vaatimuksista. (Kankainen & 

Junnonen 1999, 6.) 

2.1.1 Lähtökohdat tehtäväsuunnittelulle 

Tehtäväsuunnitelma on viikkosuunnittelun tavoin osa työjärjestelyä. Se helpot-

taa ja vähentää viikkosuunnittelun tarvetta. Työkokonaisuudet suunnitellaan 

tehtävän alusta loppuun, eikä viikkoaikataulujen mukaisesti esimerkiksi kolmelle 

viikolle kerrallaan (kuva 1). Tehtäväsuunnittelulla varmistetaan tehtävien koko-

naisuuden suunniteltu toteutus, mihin viikkosuunnittelulla ei pystytä. Viikko-

suunnittelu toimii kuitenkin hyvänä apuna tehtävien totutuksen korjaamisessa 

suunnitelmien mukaiseksi. (Kankainen & Junnonen 1999, 6.) 
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Kuva 1. Tehtäväsuunnitelman ja viikkoaikataulun kattavuuden ero (Ratu S-
1228, 3). 

 

Suurin hyöty tehtäväsuunnitelmasta saadaan, kun se on tehty ennen hankinto-

jen tekemistä tai aliurakoiden ja työkauppojen solmimista. Viimeistään tehtävä-

suunnitelma tulee laatia ennen tehtävän alkamista. Hyvä tehtäväsuunnitelma 

toimii suurena apuna edellytysten varmistamisessa sekä tehtävän valvonnassa 

ja ohjauksessa. Lisäksi suunnitelman toteutuksen aikana kertynyt tietous on 

avuksi tehtävän aikana ja seuraavissa hankkeissa. (Ratu S-1228, 1–2.)  

Tehtäväsuunnittelussa määrätään osakokonaisuuksien vastuuhenkilöt, ja heille 

annetaan tehtävän tuotannonsuunnittelu-, ohjaus- ja toteutusvastuu. Tehtävä-

suunnitelman laatii tehtävän vastaava työnjohtaja. Suunnitelman tekeminen 

edellyttää tehtävän detaljitason tarkastelua, jolloin huomataan myös mahdolliset 

suunnitelmien ristiriidat. Kun ristiriidat huomataan tarpeeksi ajoissa, niiden 

muuttaminen ei aiheuta häiriötä tuotantoon ja muutoksille voidaan hakea raken-

nuttajan hyväksyntä.  (Kankainen & Junnonen 1999, 7.) 

Riittävän aikaisin laadittua tehtäväsuunnitelmaa käytetään tarjouspyyntöjen ja 

aliurakkasopimusten lähtötietona. Suunnitelma on avuksi tehtävän ohjauksessa, 

jos se vastaa urakkasopimusta. Oikeaan aikaan toteutetusta tehtäväsuunnitel-

masta saadaan tehtävää koskevat tiedot, kuten aikataulu- ja kustannustavoit-

teet, osakohteiden suoritusjärjestys ja työn laatuvaatimukset. Tietoja voidaan 
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käyttää tarjouspyynnön pohjana sekä tarjousten vertailussa. Laatuvaatimusten 

siirtyminen aliurakoitsijalle varmistetaan, kun vaatimukset on jo kirjattu tarjous-

pyyntöön. (Ratu S-1228, 4.) 

Edellisten projektien tehtäväsuunnitelmia voidaan käyttää pohjana uuden suun-

nitelman laatimisessa. Näin vähennetään turhaa suunnittelutyötä. Vanhoista 

suunnitelmista voidaan hyödyntää mm. riskien arviointi -osiota. Jokainen tehtä-

väsuunnitelma on kuitenkin kohdekohtainen, ja se tulee laatia joka kerta erik-

seen kyseisen kohteen lähtötiedoilla ja erityispiirteet huomioiden. Työnjohdon 

työn johtamis- ja valvontavälineenä tehtäväsuunnitelma laaditaan työmaan jo-

kapäiväisen toiminnan avuksi, ja sitä ylläpidetään työn aikana. (Ratu S-1228, 5.) 

Laadinnassa kannattaa ottaa huomioon työntekijöiden näkemykset työn toteu-

tuksesta sekä tehtävän ongelmien kartoittamisessa. Valmis suunnitelma auttaa 

työntekijöitä saamaan käsityksen tehtävän tavoitteista ja vaatimuksista, mikä 

vähentää turhaa työtä ja tehdyn työn korjaamista. (Ratu S-1228, 5.) 

Tehtäväsuunnittelulla suunniteltavaksi otetaan tehtäviä, jotka ovat keskeisiä 

kyseisessä rakennusvaiheessa. Tehtäväkokonaisuus voi muodostua yleisaika-

taulun tehtävänimikkeistä, tai se voi koostua tehtävän osista tai jopa useasta 

tehtävänimikkeestä. Työkokonaisuus koostuu kuitenkin tyypillisesti yhden työ-

ryhmän tekemästä ja ajallisesti yhtäjaksoisesta tehtävästä. (Ratu S-1228, 6.) 

Valintaperusteita suunniteltaville tehtäville ovat mm. seuraavat: 

- ajallisesti kriittinen 

- taloudellisesti merkittävä 

- korkeat laatuvaatimukset 

- työntekijöille ja työnjohdolle tuntematon 

- osoittautunut virhealttiiksi. (Ratu S-1228, 6.) 

Ajallisesti kriittinen tehtävä on pitkäkestoinen, tai se voi tahdistaa muita tehtäviä 

merkittävästi, minkä vuoksi suunnitelman mukainen toteutuminen on työmaan 

ajallisen kokonaisuuden kannalta välttämätöntä. Taloudellisesti merkittävällä 

tehtävällä on suuret kustannukset. Tehtäväsuunnittelulla pyritään saavuttamaan 



11 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Juho Lehtonen 

korkeat laatuvaatimukset omaavan tehtävän laatutaso. Työntekijöille ja työnjoh-

dolle tuntemattomaan tehtävään voidaan perehtyä tehtäväsuunnitelman kautta 

ja tällä tavoin ennaltaehkäistä tehtävässä mahdollisesti syntyviä ongelmia. Teh-

tävät, joissa on ollut paljon takuukorjaustöitä, ovat osoittautuneet virhealttiiksi 

tehtäviksi. (Ratu S-1228, 6.) 

2.1.2 Tehtäväsuunnitelman teko ja sen hyödyntäminen 

Tehtäväsuunnitelman laatiminen ei ole ikinä yhtäjaksoinen tapahtuma. Se laadi-

taan muun työn ohessa ja sitä täydennetään tiedon lisääntyessä. Tehtäväsuun-

nitteluprosessi ei pääty suunnitelman valmistuttua. Valvonnan ja ohjauksen 

avulla prosessi jatkuu koko tehtävän ajan. (Ratu S-1228, 8.) 

Tehtäväsuunnitelman sisältö koostuu mm. seuraavista pääosioista: 

- tehtävän sisällön ja painopisteiden määrittäminen 

- riskien tunnistaminen 

- ajallinen suunnittelu ja ohjaus 

- kustannusten suunnittelu ja valvonta 

- tehtävän aloitusedellytysten varmistaminen 

- laatuvaatimusten selvittäminen ja laadunvarmistus. (Ratu S-1228, 8.) 

Tehtävän sisällön ja painopisteen määrittämisessä huomioidaan tehtävän eri-

tyispiirteet ja se, minkä takia tehtävä valikoitui tehtäväsuunnittelun kohteeksi. 

Tehtävän työsisällön, tehtävän osatehtävien ja työn laajuuden rajaaminen on 

ensimmäinen osio tehtäväsuunnitelman laadinnassa. Työkaupan tai aliurakan 

sisällön tulee vastata tehtäväsuunnitelmaa. (Ratu S-1228, 8.) 

Sisällön kuvaamisessa esitellään alkutilanne, työsisältö ja lopputilanne. Alkuti-

lanne kertoo, miten työryhmä aloittaa tehtävän ja millaisena työkohde otetaan 

vastaan. Työsisältö kattaa osatehtäväluettelon, johon on sisällytetty tai rajattu 

pois tehtävään liittyvät ylläpitävät työt, kuten kohteen siivous, siirrot tai jälkihoito. 

Lopputilanteessa kuvataan tehtävän tai työkohteen luovutusvaatimukset. Teh-
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täväsuunnitelman sisällön kuvauksella pyritään muodostamaan yksiselitteinen 

kuva tehtävän vaatimuksista ja rajoista. (Ratu S-1228, 8.) 

Työmaan riskien arviointi yleisellä tasolla luo monesti tarpeen tehtäväsuunni-

telman avulla toteutettavaan tehtävään. Tehtäväsuunnittelun kohteeksi karsiu-

tuu useasti työkokonaisuus, joka omaa riskialttiin luonteen. Työmaan ja tehtä-

vän riskit voidaan jakaa monella tapaa. Riskit voidaan jakaa esimerkiksi negatii-

visiin ja positiivisiin ongelmiin tai ajallisiin, taloudellisiin ja laadullisiin riskeihin 

sekä turvallisuusriskeihin. (Ratu S-1228, 9.) 

Riskien tunnistaminen ennen työn aloitusta on tärkeää, koska sen vaikutuksesta 

tulee tehdä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Tunnistamisessa apuna toimivat 

kohteen suunnitelmat, sopimusasiakirjat ja työselosteet sekä aikaisemmat ko-

kemukset. Kun riskit on tunnistettu, arvioidaan niiden todennäköisyys, vaikutus 

ja vakavuus. (Ratu S-1228, 9.) 

Samoissa tehtävissä esiintyy useasti samoja ongelmia. Ongelmat pyritään kar-

toittamaan ja ehkäisemään tehtäväsuunnittelussa potentiaalisten ongelmien 

analyysin eli POA:n avulla. Analyysin sisältö vaihtelee tehtävästä riippuen. On-

gelmat voidaan jäsennellä mm. teknisiin ongelmiin sekä resursseista, suunnitte-

lusta, turvallisuudesta, hankinnoista ja olosuhteista johtuviin ongelmiin. Jäsente-

lyn avulla tehtävän ongelmia tulee kartoitettua monelta suunnalta, mikä auttaa 

löytämään kattavammin ongelmia. (Ratu S-1228, 10.) 

Kun ongelmat on kartoitettu, niille mietitään keinot, miten ne havaitaan ennen 

toteutumista, esimerkiksi tarkastukset. Lisäksi mietitään seuraus ja ratkaisu, jos 

ongelma toteutuu. (Ratu S-1228, 10.) 

Ajallinen suunnittelu, kustannusten suunnittelu ja laadunvarmistaminen kulkevat 

vahvasti rinnakkain tehtävän aikana. Jos työt etenevät aikataulussa, laatuvaa-

timuksien täyttyminen on todennäköisempää, koska työlle on riittävästi aikaa. 

Aikataulussa pysyminen ja laatuvaatimusten täyttyminen parantavat kustannus-

tavoitteissa pysymistä. (Ratu S-1228, 11.) 
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Aikataulutavoitteeksi otetaan ajan tasalla olevasta yleisaikataulusta tehtävälle 

varattu aika. Tehtävälle lasketaan kokonaistyömenekki käyttäen tarkistettuja 

määrätietoja ja yrityksen omia tai Ratu-korttien työmenekkejä. Lisäksi on huo-

mioitava esimerkiksi kohteen laajuuden tai talven vaikutus kokonaistyömenek-

kiin. Kokonaistyömenekin avulla saadaan selville tarvittavan työryhmän koko tai 

vastaavasti tarvittavien työvuorojen määrä. Näiden laskelmien tulosta voidaan 

verrata yleisaikataulussa varattuun aikaan ja arvioida sen realistisuutta. Jos ver-

tailun ero on suuri, joudutaan muuttamaan tehtävän sisältöä tai työryhmän ko-

koa sopivan päivittäisen työmäärän saavuttamiseksi. (Ratu S-1228, 11.) 

Ajallisessa suunnittelussa kannattaa asettaa tehtävälle välitavoitteita, jotka käy-

dään läpi aloituspalaverissa, ja ovat siten työryhmän tiedossa. Välitavoitteiden 

avulla tehtävän etenemisen seuranta aikataulussa helpottuu, ja siihen mahdolli-

nen reagointi nopeutuu. (Ratu S-1228, 12–13.) 

Tehtäväsuunnitelman kustannusten suunnittelussa ja valvonnassa tarkistetaan 

kustannustavoite, tarkkaillaan kustannuksia ja tehdään mahdollisia korjaustoi-

mia. Verrattaessa tehtävän laskettuja kustannuksia ja hankkeen tavoitearviossa 

varattua summaa saadaan tieto kustannustavoitteiden täyttymisestä. Vertailu-

laskelmia tehtäessä on oltava selvillä, että laskelmat ovat sisällöltään samat. 

(Ratu S-1228, 14.) 

Työ-, materiaali- ja kalustokustannukset lasketaan yhteen tehtävän kokonais-

kustannuksia laskettaessa. Työkustannuksia laskettaessa on huomioitava sosi-

aalikulut ja arvonlisäveron lisäykset, jos ne ovat myös vertailulaskelmassa. Ma-

teriaalikustannuksiin tulee sisällyttää hukan osuus. Materiaali- ja kalustokustan-

nuksien summaan kuuluvat mahdolliset kuljetuskustannukset tai alennukset. 

(Ratu S-1228, 14.) 

Kustannusten vertailu voi paljastaa määrälaskentavirheen, virheellisen työ-

menekkiodotuksen tai hintatasovirheen tehtävässä. Vertailun avulla voidaan 

myös mahdollisesti todeta kustannustavoitteet kireiksi. Jos kokonaiskustannuk-

set ylittyvät virheen tähden, on etsittävä tuottavuudeltaan parempia ratkaisuja. 

(Kankainen & Junnonen 1999, 13.) 
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Tärkeimpiä asioita yksittäisen tehtävän suunnittelussa on aloitusedellytysten 

varmistaminen. Aloitusedellytysten varmistaminen käsittää mm., että 

- edellinen tehtävä toteutuu aikataulussa 

- suunnitelmat ovat toteutuskelpoisia ja ne ovat työryhmän käytettävissä 

- tekniset yksityiskohdat on tarkistettu 

- materiaalien ja tarvikkeiden tarvittavat määrät ovat tiedossa ja hankinnat 

on ajoitettu oikein 

- tarvittavat työvälineet on listattu ja niiden käytettävyys on varmistettu 

- jätehuollon edellytykset on varmistettu. (Kankainen & Junnonen 1999, 7.) 

Edellytykset toimivat pohjana tehtävän yhtäjaksoiselle ja turvalliselle toteutuk-

selle. Tehtäväsuunnitelmaa tehdessä tulee miettiä keinot edellytysten varmis-

tamiseksi ja sille, että edellytykset pysyvät vaaditulla tasolla koko tehtävän ajan. 

(Ratu S-1228, 16.) 

Laatuvaatimusten selvittäminen edellyttää tehtävän kannalta keskeisten laatu-

vaatimusten selvittämistä esimerkiksi työselostuksesta, materiaalivalmistajan 

ohjeista ja muista hankeasiakirjoista. Materiaalivaatimukset, valmiin pinnan vaa-

timukset ja toiminnalliset vaatimukset ovat tavanomaisin jaottelutyyli vaatimuk-

sille. Lisäksi alustalle ja olosuhteille asetetaan joissain tapauksissa vaatimuksia. 

(Ratu S-1228, 18.) 

Materiaalivaatimuksilla määritellään käytettävä materiaali riittävän tarkasti, ja 

sille asetetaan tarvittavat vaatimukset. Valmiin pinnan vaatimukset käsittävät 

erilaisia toleranssivaatimuksia sekä valmiin pinnan ulkonäkövaatimukset. Toi-

minnalliset vaatimukset sisältävät työsuorituksen, materiaalien käsittelyn, työ-

turvallisuuden, siirtojen ja nostojen sekä suojauksen erilaisia vaatimuksia. (Ratu 

S-1228, 18–19.) 

Tehtäväsuunnitelmaan kirjattujen laatuvaatimusten tulee olla yksiselitteisiä ja 

määritelty siten, että ne on helppo tarkastaa työmaalla. Laadunvarmistuksen 

todettavuus varmistetaan tekemällä työntekijöille laadunvarmistusdokumentteja 

tai tarkistuslistoja tarkistettavista asioista osakohteittain. Lisäksi mallityön teet-

täminen ja tarkastaminen lisää työntekijän käsitystä vaadittavasta laatutasosta. 
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Työn edetessä toteutunutta työtä voidaan verrata mallityöhön. (Ratu S-1228, 

18–19.) 

2.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 

Rakentamisessa onnistuminen vaatii asetettujen vaatimusten saavuttamista. 

Vaatimusten täyttyminen varmistetaan tuotannonsuunnittelulla ja valvonnalla 

sekä tarvittaessa tuotannonohjauksella. Tuotannonsuunnittelun tärkeimpiä osia 

ovat ajallinen suunnittelu ja ohjaus. Ajallisella suunnittelulla luodaan perusta 

muulle suunnittelulle ja sen onnistumiselle. Ajallisella valvonnalla ja ohjauksella 

havaitaan hyvin epäkohdat ja suunnitelmapoikkeamat. (Lindberg, Koskenvesa 

& Sahlstedt 2012, 18.) 

Rakentamisen ajoittaminen ja vaiheistaminen ovat erittäin tärkeitä seikkoja lop-

putuloksen laadun kannalta. Sopimusten aikataulurajat ovat hankkeen valvon-

nan ja ohjaamisen näkökulmasta välttämättömiä työkaluja. Suunnittelulle tulisi 

varata riittävä aika projektin alusta, koska kiireinen suunnittelu lisää virheellisten 

suunnitelmien riskiä tai johtaa mahdollisesti huonoihin ratkaisuihin. Lisäksi on 

tärkeää varata riittävästi aikaa rakentamisen valmistelulle, koska tässä vaihees-

sa pyritään lyhentämään rakentamisen kokonaisaikaa ja pienentämään kustan-

nuksia kilpailutuksella. (Nissinen & Koskenvesa 2004, 25.) 

Aikataululla luodaan hankkeelle toteutusmalli. Aikataulu on tehtävän ajoituksen 

ja ajankäytön suunnittelua, jossa etsitään työlle mahdollinen toteutustapa käy-

tettävien tietojen perusteella. Aikataulu määrittää hankkeelle sekä työtehtäville 

aloittamista ja lopettamista koskevat tavoitteet. Lisäksi aikataulu asettaa tavoit-

teita työvoiman käytölle. (Lindberg ym. 2012, 18.) 

2.2.1 Ajallisen suunnittelun periaatteet 

Aikataulusuunnitteluun ja realististen tavoitteiden määrittämiseen tarvitaan tieto-

ja työsaavutuksista, työmenekeistä, kapasiteetista ja työryhmän koosta. Tietoja 

saadaan tavoitearviosta ja muista hankekohtaisista tiedostoista. Osa tiedoista 
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voi perustua kokemukseen tai edellisten kohteiden jälkilaskentatietoihin. (Lind-

berg ym. 2012, 19.) 

Työnaikainen ohjaus on hyvä menetelmä tuotannon suunniteltuun etenemiseen 

ja aikataulussa pysymiseen. Työnaikaisen ohjauksen kannalta on tärkeää, että 

laadittu aikataulu on ohjausta palveleva, tuotokseen sidottu ja konkreettinen, ja 

siitä selviävät toteumapoikkeamat. Aikataulussa pysyminen vaatii jatkuvaa tie-

toutta koko työmaan ja yksittäisten tehtävien tilanteesta ja sen vertaamista 

suunniteltuun. (Lindberg ym. 2012, 19.) 

2.2.2 Aikataulumuodot 

Rakentamisen aikataulun esitysmuotoja on monia. Jokainen niistä palvelee 

määrätyssä tilanteessa parhaiten, ja lisäksi niiden soveltaminen ja yhdistelemi-

nen käyttötarkoitukseen sopivaksi on tarvittaessa mahdollista. Rakentamisessa 

yleisesti käytössä olevat aikataulumuodot ovat jana-aikataulu ja paikka-

aikakaavio. Lisäksi joissain tilanteissa voi olla tarpeellista käyttää tuotantoaika-

kaaviota, valvontavinjettiä tai toimintaverkkoa. (Junnonen 2010, 13–14; Kos-

kenvesa & Sahlstedt 2011, 21–22.) 

Jana-aikataulu 

Rakentamisessa perinteisin aikataulumuoto on jana-aikataulu. Se on helppolu-

kuinen ja sitä on totuttu käyttämään. Jana-aikataulussa pystyakselille listataan 

aikataulutehtävät ja vaaka-akselille merkitään aika. Jana-aikataulua tehtäessä 

on jokaisen aikataulutehtävän keston oltava tiedossa ja perustuttava johonkin 

työmenekkitietoon. Lisäksi aikataulutehtäviin merkitään monesti välitavoitteet, 

kuten ”lämpö päälle”. Aikataulussa tehtävien suunniteltu toteutusajankohta ku-

vataan kalenteriosalle piirrettävänä janana (kuva 2). Resurssien siirtyminen tai 

tehtävien riippuvuus toisiinsa kuvataan riippuvuusnuolella. (Junnonen 2010, 13–

14; Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 21–22.) 
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Kuva 2. Esimerkki jana-aikataulusta (Junnonen 2010, 13). 

Jana-aikataulussa tehtävien valvonta tapahtuu murtoviivalla. Seurantahetki ja 

tehtävien tilanne kuvataan murtoviivalla (kuvat 2 & 3). Seuranta on mahdollista 

tehdä myös kuvaamalla seurantahetki murtoviivalla ja tehtävien tilanne eri vä-

reillä (kuva 3). (Junnonen 2010, 13–14; Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 21–22.) 

 

Kuva 3. Esimerkki värien käytöstä jana-aikataulussa (Koskenvesa & Sahlstedt 
2011, 22). 

Jana-aikataulun heikkous on tehtävien etenemisen esittäminen paikan ja ajan 

suhteen, joka on tarpeellista mm. monikerroksisissa rakennuksissa. Jos halu-

taan, että aikataulu palvelee tätä, tehtävät tulee jakaa osakohteisiin paikkakoh-

taisesti. (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 22.) 
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Paikka-aikakaavio 

Paikka-aikakaavio on yhden tyyppinen vinoviiva-aikataulu. Paikka-aikakaavio 

on monesti tuotannonohjaukseen parhaiten soveltuva aikataulumuoto. Sen 

käyttö vaatii tuotannon määrittämistä ajan ja paikan suhteen. Paikka-aikakaavio 

muodostuu pystyakselin rakennuksen fyysisillä osilla ja vaaka-akselin aikamää-

reillä. Pystyakselille kohde jaetaan sopiviin osakokonaisuuksiin esimerkiksi ker-

roksien, portaiden tai muun tehdyn osituksen mukaan. Vaaka-akselilla aika ku-

vataan viikkoina tai työpäivinä. (Junnonen 2010, 14; Koskenvesa & Sahlstedt 

2011, 25.) 

Tehtävänimikkeiden suoritusjärjestystä tehtäessä käytetään apuna kriittisen 

polun menetelmää. Tällä tavoin suoritusjärjestys ja tehtävien keskinäinen riip-

puvuus saadaan oikeaksi. Paikka-aikakaavion aikataulutehtäviksi valitaan tuo-

tannon kannalta kriittiset tai työkohteita sitovat tehtävät. Tehtävien liian pieniin 

kokonaisuuksiin jakaminen tekee aikataulusta sekavan ja vaikeasti luettavan. 

(Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 25.) 

Tehtävien kestot ja eteneminen ajan ja paikan suhteen kuvataan kaavioon piir-

rettävällä vinoviivalla. Viivojen vaakasuunnan etäisyys kertoo tehtävien toteu-

tusvälin, pystysuunta osoittaa suoritusjärjestyksen ja viivojen kaltevuus ilmaisee 

tuotantonopeuden (kuva 4). Kaavioon osoitetaan yleensä pystyviivoilla aikatau-

lun laadintaa rajoittavat sopimustekniset seikat. Seikkoja voivat olla mm. välita-

voitteet, osaluovutukset, sovitut keskeytykset tai yleiset pyhäpäivät.  
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Kuva 4. Esimerkki paikka-aikakaaviosta (Junnonen 2010, 15). 

Paikka-aikakaaviosta huomataan helposti, mitkä työt ovat käynnissä eri osiois-

sa, kuinka häiriöalttiita työt ovat ja millaiset ovat toteutusmahdollisuudet lisä- tai 

muutostöille. Paikka-aikakaavion avulla valvonta tapahtuu merkitsemällä toteu-

tunut suoritusmäärä katkoviivalla kaavioon ja vertaamalla sitä suunniteltuun. 

Eroavuudet huomataan jo alkuvaiheessa, mikä helpottaa korjaustoimien teke-

mistä. (Junnonen 2010, 14–16; Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 25–26.) 

Kaavio toimii hyvänä välineenä tuotannon ajalliselle valvonnalle ja ohjaukselle, 

koska sillä havaitaan tuotantonopeuden, aloitusajankohtien ja suoritusjärjestys-

ten poikkeamat eri osakohteissa. Lisäksi sillä havaitaan mahdolliset töiden pääl-

lekkäisyydet, ja häiriötilanteiden ennaltaehkäisy on helpompaa. (Junnonen 

2010, 14–16; Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 25–26.) 
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Tuotantoaikakaavio 

Toinen Suomessa yleisesti käytössä oleva vinoviiva-aikataulu on tuotantoaika-

kaavio. Tuotantoaikakaavio kuvaa tehtävien määrällistä toteutumista. Kaavion 

pystyakselilla on valmiusaste tai tehtävän suoritemäärä ja vaaka-akselilla on 

aika. Kaaviossa kuvataan suunniteltu ja toteutunut tuotantonopeus, jonka poik-

keamat huomataan hyvin nopeasti, ja niihin voidaan puuttua heti. (Junnonen 

2010, 14–15; Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 25–26.) 

Tuotantoaikakaaviota käytetään yksittäisen tehtävän tai työvaiheen tuotantono-

peuden valvontaan. Tehtäväsuunnitelman aikatauluksi kaavio soveltuu hyvin. 

Tuotantoaikakaavio varmistaa tehtävien etenemisen samalla tuotantonopeudel-

la. Tuotantonopeus on sama, kun tehtävien tuotantoa kuvaavat viivat ovat sa-

malla kaltevuudella tai ne loivenevat. Aloitusajankohtien poikkeamat ja tehtävi-

en riittävä aloitusväli näkyvät kaaviosta helposti. (Junnonen 2010, 14–16; Kos-

kenvesa & Sahlstedt 2011, 25–27.) 

Valvontavinjetti 

Valvontavinjetti on töiden valvontaan oivallinen työkalu. Se ei suoranaisesti ole 

aikataulu, vaikka sillä voidaan nopeasti osoittaa työvaiheiden ja osakohteiden 

valmiusaste. Valvontavinjetti voidaan tehdä matriisimuodossa tai esimerkiksi 

suoraan asemapiirustukseen. Matriisin osakohteen ruutuun merkitään tehtävälle 

suunniteltu aloitus- ja lopetusajankohta. (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 31.) 

Tehtävien etenemisen tarkkailu tapahtuu rastittamalla tehtävien ruutuja. Kun 

tehtävä on aloitettu, ruudun yli vedetään ensimmäinen viiva. Kun tehtävä on 

täysin valmis, vedetään ruudun yli toinen viiva. Lisäksi ruutujen eri väreillä voi-

daan kertoa, onko osakohde valmis, työn alla vai myöhässä. (Koskenvesa & 

Sahlstedt 2011, 31.) 
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Toimintaverkko 

Toimintaverkko on yleensä aikataulun laadintamenetelmä. Tietotekniset aika-

taulun laadintaohjelmat käyttävät hyödykseen toimintaverkkotekniikkaa. Työ-

maalla toimintaverkkotekniikka ja toimintakaavio ovat aikataulun esitystyyleinä 

harvinaisia. Toimintaverkkoaikataulut ovat nuoli- tai lohkoverkkoja, jotka toimivat 

toimintakaavioina. (Junnonen 2010, 14; Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 32.) 

Toimintaverkkojen hyöty on se, että niitä laadittaessa tehtävien riippuvuudet 

tulee tutkittua huolella. Toimintakaavion huono puoli on, ettei se pysty kuvaa-

maan hyvin tuotantovaiheessa useasti toistuvien töiden siirtymistä työkohteesta 

toiseen. (Junnonen 2010, 14; Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 32.) 

2.2.3 Yleisaikataulu 

Yleisaikataululla esitetään hankkeen työnkulku kokonaisuudessaan. Yleisaika-

taululle on kolme tyyliä, jotka eroavat laadinnan ajankohdalta, sisällön tarkkuu-

delta ja käyttötarkoitukselta toisistaan. Muodot ovat alustava yleisaikataulu, so-

pimusyleisaikataulu ja työaikataulu, joista viimeistä tyypillisesti kutsutaan työ-

maalla yleisaikatauluksi. Yleisaikataulu mitoittaa hankkeen pääresurssit ja toimii 

lähtötietona resurssisuunnitelmille sekä tarkemman tason aikataulusuunnitelmil-

le. Työmaalla yleisaikataulu toimii keskeisenä aikataulutiedon välittäjänä eri 

osapuolten välillä. (Lindberg ym. 2012, 27; Junnonen 2010, 17.) 

Alustava yleisaikataulu laaditaan ennen rakentamispäätöstä tai urakkatarjouk-

sen jättämistä päätoteuttajan toimesta. Alustava yleisaikataulu tarkentuu sopi-

musyleisaikatauluksi sopimusneuvotteluissa eri osapuolten muokkausten ja hy-

väksynnän jälkeen. Päätoteuttaja muuttaa sopimusyleisaikataulun työaikatau-

luksi vastaamaan työmaan ja eri urakoitsijoiden tarpeita. (Lindberg ym. 2012, 

27; Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 43–47.) 
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Yleisaikataulun esitystapana toimii yleensä jana-aikataulu tai suuremmissa koh-

teissa paikka-aikakaavio. Yleisaikatauluun tulisi sisällyttää mm. seuraavat tie-

dot: 

- aikataulutehtävä 

- nimikkeistötunnus tai tehtävän juokseva numero 

- suoritemäärä ja -yksikkö 

- työmenekki tai työsaavutus 

- tehtävään valittu työryhmä 

- tehtävän kesto 

- ajoitus ja riippuvuudet. (Lindberg ym. 2012, 28.) 

2.2.4 Rakentamisvaiheaikataulu 

Yleisaikataulun toteutumisen ja tavoitteiden varmistamiseksi laaditaan rakenta-

misvaiheaikataulu, joka samalla tarkentaa yleisaikataulua. Rakentamisvaiheai-

kataulun avulla todetaan tärkeimpien resurssien tehokas käyttö tehollisten työ-

menekkien, tehtävien limityksen ja vaihtoehtolaskelmien avulla. Lähtötiedot vai-

heaikatauluun saadaan yleisaikataulusta. Vaiheaikataulu luo puitteet samalla 

viikkoaikataulujen laadinnalle. (Lindberg ym. 2012, 28; Junnonen 2010, 17–18.) 

Rakentamisvaiheaikataulu tehdään yhdelle rakentamisvaiheelle tai 2-6 kuukau-

den ajanjaksolle. Yleisimpiä aikataulun laadinnan rakentamisvaiheita ovat maa-

rakennus- ja perustus-, runko- ja vesikatto-, sisävalmistus- sekä viimeistely- ja 

luovutusvaihe. Vaiheaikataulun esitysmuotona toimii yleensä jana-aikataulu tai 

paikka-aikakaavio. Aikatauluun merkitään aikataulutehtävät, nimikkeistötunnuk-

set, suoritemäärät ja -yksiköt, työmenekki, tehtävään valittu työryhmä, tehtävän 

kesto sekä tehtävän ajoitus ja riippuvuus muihin tehtäviin. (Lindberg ym. 2012, 

28.) 

Laadintavastuu vaiheaikataululle on työmaalla. Vaiheaikataulussa on esitettävä 

tärkeimmät sivu- ja aliurakoiden tehtävät mitoitettuina, tahdistettuina ja riippu-

vuuksiltaan rakennusteknisten töiden kanssa yhteen sovitettuina. (Lindberg ym. 

2012, 28, 30.) 
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2.2.5 Viikkoaikataulu 

Viikkoaikataulu on aikataulu, joka tehdään lyhyelle ajanjaksolle varmistamaan 

työtavoitteiden toteutuminen sekä resurssien tehokas käyttö ja niiden riittävyys. 

Viikkosuunnitelma laaditaan viikoittain 1–3 viikolle kerrallaan. Viikkoaikataulu 

toimii sivu- ja aliurakoitsijoiden toimintaohjeena ja työryhmien kärkimiesten tie-

donlähteenä. Viikkoaikataulun tavoitteet selvitetään rakentamisvaiheaikataulun 

ja yleisaikataulun perusteella. Tavoitteisiin pääsemiseksi huomioidaan käytössä 

olevien resurssin määrä, niiden lisätarve ja ylimitoitus. (Lindberg ym. 2012, 31–

32.) 

Suunnitelman mukaisen tuotannon onnistunut toteutus vaatii, että kaikki tehtä-

vän läpiviennin edellytykset on tarkastettu. Edellytysten ollessa kunnossa, on 

tehtävän suorittaminen mahdollista. Viikkosuunnitelma esitetään yleensä jana-

aikatauluna ja siihen merkitään jokaisen tehtävän osalta nimi ja työkohteen tie-

dot, määrä- ja työsaavutustavoitteet, tarvittavat resurssit ja tehtävän kesto. 

(Lindberg ym. 2012, 31–32.) 

2.3 Aliurakkasopimukset 

Aliurakka on hankintatyyli, johon sisältyy työpanoksien lisäksi monesti raken-

nusmateriaalien hankintaa. Aliurakka edellyttää valmistelua ja tarjouspyynnön 

laatimista, minkä apuna käytetään tehtäväsuunnitelmaa. Tehtäväsuunnitelmas-

ta saadaan tietoon aliurakan työsisältö, laatuvaatimukset, laadunvarmistustoi-

met, suoritusvelvollisuudet ja urakkaehdot sekä urakkarajat tarjouspyyntöön. 

(Junnonen 2010, 103.) 

Työmaalla tulee välillä eteen tilanteita, joissa joudutaan tekemään hankintoja jo 

ennen kuin tehtäväsuunnitelmaa on laadittu. Kyseisiä hankintoja ovat lähinnä 

ns. kiirehankinnat. Jos kiirehankintoja joudutaan tekemään aliurakointina, on 

sopimukseen jätettävä tyhjiä kohtia mahdollisuuksien mukaan. Asioita täsmen-

netään lähempänä toteutuksen alkua. Jos tehtäväsuunnitelma laaditaan vasta 

aliurakkasopimuksen jälkeen, tulee sopimuksessa kiinnittää erityistä huomiota 
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aloituspalaverissa käsiteltäviin asioihin ja tehtävän aloitusedellytysten varmis-

tamiseen. (Junnonen & Kankainen 2012, 67.) 

Aliurakkasopimus laaditaan urakkasopimuksena pääurakoitsijan ja aliurakoitsi-

jan välille. Sopimusehtoina käytetään yleensä yleisiä rakennusurakan sopi-

musehtoja. Urakkasopimukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, koska Suo-

messa ei ole urakkasopimuksia säätelevää lainsäädäntöä. Lisäksi sopimuksen 

laatimiseen kannattaa käyttää aikaa, koska sopimuksen solmimisen jälkeen 

osapuolilla on ohjauskeinoina vain siihen kirjatut asiat. (Junnonen & Kankainen 

2012, 8–9.) 

Rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa todetaan, että pääurakoitsija vas-

taa aliurakoitsijan töistä kuten omistaan. Tästä johtuen aliurakkasopimuksen ja 

pääurakkasopimuksen ehtojen tulee olla mahdollisimman yhdenmukaiset. Jos 

ehdot eroavat toisistaan, voi pääurakoitsija joutua vastaamaan tilaajalle sellai-

sista seikoista, joihin aliurakoitsija ei joudu vastaamaan, vaikka olisi suorittanut 

työn. Sopimusten samankaltaisuus korostuu töiden laadun ja tilaajalle luovutet-

tavien dokumenttien sekä takuu- ja vastuuaikojen ja aikataulun pidon yhteydes-

sä. (Junnonen 2010, 110.) 

Aliurakan valvonta ja ohjaus 

Aliurakan valvonnalla ja ohjauksella varmistetaan sopimuksen mukainen toteu-

tus, eli töiden aikataulussa eteneminen ja vaadittujen laatuvaatimusten täytty-

minen. Aliurakkaa valvottaessa ja ohjattaessa voidaan vaatia vain sopimukseen 

kirjattuja asioita. Vaateiden esittämisessä käytetään apuna sopimuslauseita ja 

maksueriä. (Junnonen 2010, 112.) 

Aliurakoitsijan suoranainen ohjaus ei kuulu pääurakoitsijalle. Pääurakoitsija val-

voo aliurakan viikoittaista edistymistä esimerkiksi paikka-aikakaaviolla tai muulla 

sopivalla työkalulla. Aliurakoitsijan pääasiallinen valvonta ja ohjaus tehdään 

urakoitsijoiden välisissä kokouksissa. Lisäksi pääurakoitsijan valvottaviin asioi-

hin kuuluu mm., että 
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- aliurakka alkaa ajallaan 

- työ etenee katkoitta 

- tuotantonopeus on suunniteltu 

- töiden etenemisjärjestys on sovitun mukainen 

- työkohteet vapautuvat ajallaan seuraavalle tehtävälle 

- aliurakoitsijan töille on seuraava työpiste vapaana 

- työkohteet tehdään täysin valmiiksi ja vaadituin laatuvaatimuksin. (Jun-

nonen 2010, 112.) 

Pääurakoitsijan on hyödyllistä pitää aliurakan aloituspalaveri ja vaatia siihen 

osallistumaan kaikkia aliurakoitsijan edustajia, jotka osallistuvat työhön. Aloitus-

palaverissa tulee käydä läpi aliurakan vaaditut laatuvaatimukset ja se, miten ne 

todetaan tai tarkastetaan, sekä työskentelyyn kohdistuvat odotukset. Lisäksi 

aloituspalaverissa käydään läpi mallityönä toimiva kohde ja sen tarkistusajan-

kohta. Näin toimittaessa varmistutaan, että tarvittavat tiedot ovat aliurakoitsijan 

työntekijöillä tiedossa. (Junnonen & Kankainen 2012, 67–68.) 

Havaittaessa aliurakoitsijan toimituksessa tai työsaavutuksessa puutteita tai 

virheitä, on niistä reklamoitava. Jos aliurakoitsija toimii muuten sopimuksen vas-

taisesti, siitäkin tulee reklamoida. Reklamointikäytäntö on useasti yrityskohtai-

nen. Yleinen tyyli on ensin huomauttaa asiasta esimerkiksi urakoitsijakokouk-

sessa ja kirjata se pöytäkirjaan, mutta jos huomautus ei tehoa, on lähetettävä 

kirjallinen reklamaatio. Kirjallisesta reklamaatiosta on hyötyä myöhemmin todet-

tavissa epäkohdissa ja niiden korjausvaatimuksissa. Lisäksi se luo edellytykset 

järeämmille toimille, kuten sopimuksen purkamiselle. Vaihtoehtoisena rekla-

maation voimistuskeinona toimii maksuliikenteen pidättäminen, kunnes vaaditut 

korjaukset on tehty. (Junnonen & Kankainen 2012, 67–69.) 

Vastaanottotarkastus ja taloudellinen loppuselvitys ovat aliurakkaan liittyviä lop-

puvaiheen palavereja. Jos urakan osakohteista on järjestetty välitarkastukset, 

lopputarkastus yleensä koostuu aikaisempien tarkastuksien virheiden ja puut-

teiden korjauksen toteamisesta. Taloudellisessa loppuselvityksessä toimitetaan 

urakkasopimuksen mukaiset dokumentit asianomaisille ja tarkistetaan tilisuhteet 

sekä sovitaan takuun voimaantulo. (Junnonen & Kankainen 2012, 68–69.) 
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2.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 

Työturvallisuus rakennustyömailla on vuosikymmenien aikana parantunut. 

1970-luvulla kuolemaan johtaneita tapaturmia tapahtui vuodessa keskimäärin 

39 ja 2000-luvulla vastaavasti noin 10. Rakennusalan tapaturmataajuus, eli ta-

paturmien suhde työtuntienmäärään, on kaikkien alojen tasoon verrattuna puo-

let korkeampi. Työtasot ovat suurin yksittäinen työympäristön aiheuttaja kuole-

mantapauksiin talonrakennustoiminnassa. Töiden turvallinen suorittaminen 

edellyttää, että työympäristö, -menetelmät ja -välineet ovat turvallisia. (Markka-

nen 2011, 7–9.) 

Turvallinen työn toteutus vaatii myös työntekijöiltä oikeaa asennetta ja ammatti-

taitoa. Turvallinen työntekijä on monesti tehokkain työntekijä yritykselle, koska 

hän tiedostaa työnsä vaaratekijät ja ennaltaehkäisee niitä. (Markkanen 2011, 7–

9.) 

2.4.1 Rakennushankkeen osapuolten turvallisuustehtävät ja velvollisuudet 

Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta määrää rakennushank-

keen eri osapuolten yleisistä velvollisuuksista seuraavasti: 

Rakennushankkeessa on rakennuttajan, suunnittelijan, työnantajan ja itsenäisen 
työnsuorittajan yhdessä ja kunkin osaltaan huolehdittava siitä, ettei työstä aiheu-
du vaaraa työmaalla työskenteleville eikä muille työn vaikutuspiirissä oleville 
henkilöille (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009). 

Rakennustyömaalla on yleisesti käytettävä suojakypärää, kuulonsuojaimia, sil-

mäsuojaimia, turvajalkineita ja huomiovaatteita. Työn luonteen mukaan on mää-

rätty tiettyjä suojaimia, mm. polvisuojat ja turvavaljaat. Päätoteuttaja voi vaatia 

lisäksi työmaallaan käytettävän muita suojaimia. (Valtioneuvoston asetus ra-

kennustyön turvallisuudesta 205/2009.) 

Tämän lisäksi jokaisen yrityksen työnjohdolle ja työntekijöille on määrättyjä tur-

vallisuustehtäviä ja velvollisuuksia. Yleisesti vastuu määräytyy tehtävän ja sen 

toimivallan mukaan. (Markkanen 2011, 13-14.) 
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Työnjohdon turvallisuustehtäviä ovat työntekijöiden perehdyttäminen ja työn-

opastus, sekä suunnitella ja toteuttaa rakennusaikainen työnsuunnittelu. Työn-

johdon velvoitteisiin kuuluu valvoa työolosuhteita, -koneita ja menetelmiä, sekä 

työntekijöitä. Lisäksi työnjohto suorittaa työmaan turvallisuussäädösten ja mää-

räysten mukaiset velvoitteet. (Markkanen 2011, 13-14.) 

Työntekijöiden turvallisuustehtäviin kuuluu ohjeiden ja määräysten noudattami-

nen sekä varovaisuuden noudattaminen. Työntekijän velvoitteita ovat hänelle 

määrättyjen suojaimien käyttäminen, vaaroista, puutteista ja suojeluvälineiden 

vioista ilmoittaminen. Lisäksi hänen tulee välttää aiheuttamasta muille vaaraa, 

turhaa häiriötä ja asiatonta kohtelua. (Markkanen 2011, 13–14.) 

2.4.2 Turvallisuusseuranta ja työmaan viikoittainen kunnossapitotarkastus 

Turvallisuusseuranta on yksi tärkeimpiä asioita työturvallisuuden varmistami-

sessa. Turvallisuusseuranta kattaa suunnitellun tarkastustoiminnan ja opastuk-

sen sekä ohjauksesta johtuvan valvonnan. Turvallisuusseurannan suurin yksit-

täinen asia on työmaan teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuuden toteami-

nen. (Markkanen 2011, 76–77.) 

Työkoneiden ja -välineiden sekä henkilönsuojaimien tulee täyttää niille asetetut 

vaatimukset, eivätkä ne saa tarkoituksenmukaisessa käytössä aiheuttaa tapa-

turman vaaraa tai terveysriskiä. Valmistajalle on asetettu vaatimukseksi suunni-

tella laite kyseisillä kriteereillä. Lisäksi on tehtävä valmistajan määräämiä suo-

jaustoimenpiteitä, jotta tapaturman vaara tai terveysriskit voidaan poistaa. 

(Markkanen 2011, 77–78.) 

Työmaan viikoittainen kunnossapitotarkastus suoritetaan säännöllisesti kerran 

viikossa koko työmaan ajan. Tarkastuksen suorittaa yleensä työmaan vastaava 

mestari tai hänen valtuuttamansa työnjohdon henkilö, esimerkiksi työsuojelu-

päällikkö, yhdessä työntekijöiden valitseman henkilön, esimerkiksi työsuojelu-

valtuutetun kanssa. Tarkastukseen voi osallistua lisäksi muiden urakoitsijoiden 

edustajia, mikä on myös toivottavaa. (Markkanen 2011, 78–79.) 
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Kunnossapitotarkastus suoritetaan työmaakierroksella listaamalla työturvalli-

suusriskit ja viat, ja niistä laaditaan pöytäkirja.  Turvallisuusepäkohdille nime-

tään korjauksen vastuuhenkilöt. Kun epäkohdat on poistettu, merkitään korja-

uspäivämäärä pöytäkirjaan. Tarkastuksien suorittamiseen vakiintuneita tapoja 

ovat ainakin seuraavat: 

- TR-mittaus talonrakennusalalla 

- MVR-mittaus maa- ja vesirakennusalalla 

- Asfaltti-mittaus tienpäällystysalalla 

- Murska-mittaus louhintatyömaalla. (Markkanen 2011, 79–80.) 

2.5 Työmaasuunnittelu 

Työmaan turvallisuussuunnittelun edellytykset luodaan jo projektin suunnittelu-

vaiheessa. Suunnitteluvaiheessa voidaan toteuttaa ennakoivaa työnsuojelua, 

mikä tarkoittaa, että työsuojelu huomioidaan tuote- ja tuotannonsuunnittelussa. 

Rakennuttajan velvollisuuksiin kuuluu edellyttää suunnittelijoilta työntekijöiden 

turvallisuuden ja terveyden huomioiminen suunnittelussa.  

Työmaasuunnittelu käsittää useamman suunnitelman. Suunnitelmia laadittaes-

sa on huomioitava työsuojelu suunnittelukäytännöissä ja työnsuunnittelussa, 

jotta suunnitelmat täyttävät niille asetetut määräykset. Suunnitelmien laadinta ei 

ole yhtäjaksoinen tapahtuma, koska suunnitelmia tulee päivittää ja tarkentaa 

rakentamisen edistyessä. Eri suunnitelmia ovat mm. turvallisuussuunnitelma, 

työmaan aluesuunnitelma, henkilöstötilasuunnitelma, sähköistys- ja valaistus-

suunnitelma, putoamissuojaussuunnitelma, elementtien asennussuunnitelma, 

kaivuutyösuunnitelma ja nostotyösuunnitelma. 

Turvallisuussuunnitelman avulla osoitetaan, että työt, työvaiheet ja niiden ajoi-

tus pystytään toteuttamaan mahdollisimman turvallisesti, ja ettei niistä muodos-

tu vaaraa muille työmaalla tai sen vaikutusalueella. Työmaan aluesuunnitelman 

on tarkoitus toimia tiedonvälittäjänä työmaan perustoimintojen sijoittelussa, si-

säisen ja ulkoisen logistiikan järjestämisessä sekä työ- ja turvallisuusjärjestelys-
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sä. Aluesuunnitelma esitetään karttapiirroksena työmaa-alueesta, esimerkiksi 

asemapiirustuksen pohjalta. 

Henkilöstötilasuunnitelmassa määritellään työmaan henkilöstön tarvitsemien 

henkilötilojen määrä, laatu ja sijainti, sekä turvalliset kulkutiet. Henkilöstötiloja 

mitoitettaessa käytetään arvioitua työmaan maksimi henkilömäärää. Sähköis-

tys- ja valaistussuunnitelman lähtötietona toimii työmaalla käytettävien sähkö-

laitteiden sekä työnaikaisen lämmityskaluston tehotarve. Valaistussuunnitel-

masta ilmenee ulko- ja sisävalaistuksen tarve, keskusten koot ja sijoitus, kaape-

lireitit ja -lajit, sekä valaisimien tyypit, koot ja sijoitus. Lisäksi kiinnitetään huo-

miota kulku- ja kuljetusteiden sekä työalueiden ja -pisteiden valaistukseen ja 

huomioidaan varavalaistus.  

Putoamissuojaussuunnitelmassa kartoitetaan toimet, joilla estetään työntekijöi-

den putoaminen korkeilta reunoilta, telineiltä ja työtasoilta. Putoamissuojaus-

suunnitelmaan listataan myös toimet suojautumiselle putoavilta esineiltä. Ele-

menttien asennussuunnitelmassa pitää esittää mm. elementit ja niiden tiedot, 

nostoapuvälineet, elementtien kuljetus työmaalle, työmaanvarastoinnin toteutus, 

nostokalusto, asennusjärjestys, asennuksen aikainen tuentatapa, toleranssit, 

elementtien lopullinen kiinnitystapa, työturvallisuuden asiat.  

Kaivuutyösuunnitelma laaditaan, kun maan laadusta aiheutuu sortumavaara, 

maamassojen vakavuutta on vaikea arvioida, tai kaivantoon kohdistuu jokin 

muu mekaaninen rasitus. Suunnitelmaan laaditaan myös tuenta- ja muut suo-

jaustoimet. Nostotyösuunnitelma laaditaan aina jos työmaalla käytetään kahta 

tai useampaa nosturia, sekä tarvittaessa vaikeassa nostotyössä. Suunnitelmas-

sa selvitetään nostotyön olosuhteet, nostettavan taakan nostokohdat ja käsitel-

tävyys, sekä nostomenetelmät. (Markkanen 2011, 44-70.) 
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2.6 Hankinnat ja logistiikka 

Rakennuskohteen kustannuksista suurin osa määräytyy hankintojen kautta. 

Hankinnan suunnittelulla turvataan toimitettavien panosten sisällön puutteetto-

muus ja oikeanaikainen toimitus. Hankintojen hallinta toimii myös ehtona hank-

keen ajallisten tavoitteiden onnistumiselle. Hankinnat kattavat tuotannossa tar-

vittavien materiaali-, työ- ja palvelupanosten arvioinnin ja hankkimisen. (Junno-

nen 2010, 85–87.) 

2.6.1 Hankintojen jaottelu 

Sisällön mukaan hankinnat voidaan jakaa rakennustuote- aliurakka- ja palvelu-

hankintoihin. Sisällössä muuttuvana osana on materiaalin suhde koko hankin-

taan. Materiaalin suhde on kaikkein pienimmillään palveluhankinnoissa, joissa 

ei yleensä ole ollenkaan materiaaleja mukana. Suurimmillaan materiaalin osuus 

on rakennustuotehankinnoissa, joissa hankintakokonaisuus koostuu pääasiassa 

kokonaan materiaaleista. (Junnonen 2010, 87; Junnonen & Kankainen 2012, 6.) 

Aliurakkahankinta on kahden edellisen välimuoto ja siinä materiaalin osuus voi 

vaihdella suuresti. Aliurakka voi olla ns. työurakka, jolloin materiaalien osuus on 

hyvin pieni, tai sitä ei sisälly urakkaan ollenkaan. Toisaalta suuren vaihtelun 

takia aliurakan materiaaliosuus voi tapauskohtaisesti olla myös hyvin suuri. 

(Junnonen 2010, 87; Junnonen & Kankainen 2012, 6–8.) 

Hankinnat voidaan jakaa hankinnan suunnittelutarpeen mukaan vakio- tai koh-

dekohtaisiin toimituksiin. Vakiohankinnoille ominaista on niiden toteutus ainoas-

taan määrätiedoilla toimittajan tuotevalikoiman mukaan. Toimitusajat ja -määrät 

ovat kohdekohtaisia, mutta muut toimitusehdot määräytyvät esimerkiksi puite-

sopimuksista. (Junnonen 2010, 87; Junnonen & Kankainen 2012, 6–8.) 

Kohdekohtaisissa hankinnoissa kohteen tuotesuunnitelmat ovat erikoispiirteisiä 

ja työ pitää teettää tilaustyönä. Tällöin tilauksen vaatimukset ja toimitusehdot 
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esitetään piirustuksilla ja muilla työkohtaisilla dokumenteilla. (Junnonen 2010, 

87; Junnonen & Kankainen 2012, 7–8.) 

2.6.2 Hankintojen suunnittelu 

Hankkeen tuotannonohjauksen osana on hankintojen suunnittelu. Hankkeen 

tavoitebudjetti ja yleisaikataulu luovat hankinnalle tavoitteet ja edellytykset sen 

onnistumiselle. Hankintojen suunnittelua ei voida toteuttaa kerralla koko projek-

tin ajalle. Suunnittelu jaetaan yleensä kolmeen seuraavaan osaan: 

- tarjousvaiheen hankintojen suunnittelu 

- toteutusvaiheen hankintojen suunnittelu 

- yksittäisten hankintojen suunnittelu. (Junnonen & Kankainen 2012, 24.) 

Tarjousvaiheen suunnittelun tärkeimpiä lähtötietoja ovat tarjouspyyntöasiakirjat, 

yrityksen hankintapolitiikka ja hankkeen perustuotantoratkaisu. Tarjousvaiheen 

hankinnoissa toteutetaan alustava hankintajako. Hankintajako pitää sisällään 

hankintakokonaisuuksien kartoittamisen, ajallisesti ja taloudellisesti kriittisten 

hankintojen määrittämisen, kiirehankintojen tunnistamisen ja periaateratkaisun 

työmaan logistiikan suhteen. (Junnonen & Kankainen 2012, 25–26.) 

Tarjousvaiheen hankinnoissa keskitytään tärkeimmistä kokonaisuuksista en-

nakkotarjouksien pyytämiseen ja vaihtoehtoisten ratkaisujen etsimiseen. Tär-

keimpiä hankintakokonaisuuksia ovat yleensä talotekniikka järjestelmät, runko-

materiaalit ja maalaus- ja tasoitusurakka. Hankkeen tarjoushinnasta valtaosa 

perustuu ennakkotarjouksiin, ja sen vuoksi tarjoukset tulee pyrkiä saamaan si-

tovina. Tarjoavat toimittajat voivat ehdottaa parannusvaihtoehtoja tai materiaa-

limuutoksia. Muutosten vaikutus tulee käydä tapauskohtaisesti läpi ja hyväksyt-

tää myös rakennuttajalla. (Junnonen & Kankainen 2012, 27–28.) 

Toteutusvaiheen hankintojen suunnittelun avuksi luodaan yleensä hankinta-

suunnitelma. Hankintasuunnitelman lähtötiedot ovat kohdekohtaisia, yleisiä ja 

yrityskohtaisia tietoja (kuva 5). Hankintasuunnitelma tehdään välittömästi työ-

maan yleisaikataulun laadinnan jälkeen. (Junnonen 2010, 89–90.) 
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Kuva 5. Hankintasuunnitelman lähtötiedot (Junnonen 2010, 90). 

Hankintasuunnitelmassa muodostetaan hankintaluettelo, hankinta-aikataulu, 

hankintavastuut ja logistiikkasuunnitelma. Hankintaluettelo pitää sisällään han-

kintakokonaisuudet. Hankintakokonaisuudet ovat aliurakoita tai materiaalihan-

kintoja, jotka tilataan yhdeltä toimittajalta yhtenä kauppana. Hankintaluettelon 

tarkoituksena on toteuttaa hankinnat mahdollisimman edullisesti. (Junnonen 

2010, 90–91.) 

Hankinta-aikataulun tarkoituksena on varmistaa ajallisesti isoimmat hankintako-

konaisuudet ja kriittiset hankinnat, jotka omaavat suuret kustannukset tai pitkät 

toimitusajat. Hankinta-aikatauluun merkitään hankinnan toteutumiselle tärkeim-

mät ajankohdat ja suunnittelun vaatima aika sekä niiden yhteys yleisaikatauluun 

(kuva 6). Aikataulun laadinta tapahtuu aikataulutehtävästä taaksepäin, siten että 

jokaiselle toimenpiteelle varataan riittävä aika markkinatilanne, hankinnan mer-

kittävyys ja toimituksen suunnittelun määrä huomioiden. Hankinta-aikataulu tule 

pitää ajan tasalla yleisaikataulun, hankinnan aikatarpeiden ja hankintojen tar-

peen muuttuessa. Lisäksi muutoksista on tiedotettava kaikille osapuolille. (Jun-

nonen 2010, 92–93.) 
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Kuva 6. Hankinta-aikataulun yhteys yleisaikatauluun (Junnonen 2010, 94). 

Hankintakokonaisuuksien vastuuhenkilöiden määrittäminen on erittäin tärkeää 

hankintojen tehokkaalle toteutukselle. Vastuuhenkilöiden määrittämisessä var-

mistetaan, että kyseisillä henkilöillä on riittävästi resursseja perehtyä hankintaan 

liittyviin asioihin. (Junnonen 2010, 94.) 

Logistiikan kannalta työmaata on käsiteltävä kokonaisuutena. Hankintojen logis-

tiikka ei pääty materiaalien saavuttua työmaalle. Hankintojen logistiikka päättyy 

vasta, kun materiaali on asennettu ja jätteet siivottu. Logistiikkasuunnitelman 

avulla pyritään huomioimaan kaikkien vaiheiden siirtotarpeet. Suunnitelma kä-

sittää materiaalien fyysisen liikuttelun työvaiheiden suunnittelun ilman asennuk-

sen osuutta. Logistiikkasuunnittelu toteutetaan yleensä kaksivaiheisena runko- 

ja sisävalmistusvaiheille erikseen. Runkovaiheessa suunnitellaan holville nos-

tettavat tuoteryhmät rungon edetessä ja sisävalmistusvaiheessa suunnitellaan 

vaurioitumisalttiiden tuoteryhmien toimitus. (Junnonen 2010, 95–96.) 

Logistiikan suunnitteluvaiheessa on tarpeellista miettiä eri toimintavaihtoehtoja 

sekä tehdä niistä vertailulaskelmat. Vertailulaskelmiin huomioidaan eri vaiheissa 

tarvittavat työvaiheet ja niiden kustannukset. Laskelmien perusteella voidaan 

vaikuttaa toimituskuluihin sekä hankkeen kokonaisbudjettiin. Logistiikkasuunni-

telmalla luodaan selvitys logistiikan toteutuksesta, eri vaiheiden materiaalien 

toimitus-, siirto- ja suojaustavoista ja niiden organisoinnista. (Junnonen 2010, 

96–97.) 
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Hankinnan epäonnistuminen vältetään yksittäisten hankintojen suunnittelulla, ja 

siten varmistutaan hankkeen valmistuminen suunnitellusti. Kaikki yksittäiset 

hankintakaupat tulee suunnitella yksityiskohtaisesti sopimuksen solmimista en-

nen. Hankintakaupat voivat olla aliurakoita, materiaalihankintoja tai pieniä vält-

tämättömiä ostoja, joiden sisällyttäminen isompiin kokonaisuuksiin on tavoitelta-

vaa. Yksittäinen hankintakauppaprosessi muodostuu yleensä hankinnan valmis-

telusta, hankintapäätöksestä sekä hankinnan ohjauksesta ja valvonnasta. (Jun-

nonen & Kankainen 2012, 24, 44.) 
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3 TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN 

TYÖMAALLA 

3.1 Tehtäväsuunnittelu 

Jaskan Remontti- ja Rakennuspalvelu -yrityksessä tehtäväsuunnitelmien laadin-

ta oli uutta, joten valmiita toimintatapoja ei ollut. Toimintatapojen puuttuessa 

myöskään valmiita suunnitelmapohjia ei ollut käytössä.  

Tehtäväsuunnittelun tietämykseni perustui Turun ammattikorkeakoulun kurssien 

opetukseen sekä opitun tiedon soveltamiseen aikaisemmissa harjoitteluissa 

muilla työmailla. Tavoitteena oli tehdä yritykselle toimiva tehtäväsuunnitelma-

käytäntö ja varmistaa yrityksen tuotannon jatkuvuus. 

Toimin työmaalla melko itsenäisesti, joten vastuualueeni oli melko suuri. Toteu-

tin tehtäväsuunnitelmia kohteen päätyökokonaisuuksista, mm. perustustöistä, 

runkotöistä ja vesikattotöistä sekä ajallisesti kriittisestä puuikkuna- ja  

-oviasennuksesta (liite 1). Puuikkunoiden ja -ovien tehtäväsuunnitelma osoittau-

tui erittäin hyödylliseksi tehtävän ja koko kohteen ajallisten tavoitteiden kannal-

ta. Kyseisen kokonaisuuden toimitus vaikutti tuottavan haasteita toteutukseen, 

mutta tehtäväsuunnitelman avulla riskit pystyttiin poistamaan.  

Tehtäviä ennen pidettiin työryhmän kanssa aloituspalaveri, jossa käytiin läpi 

tehtävän toteutus ja tavoitteet sekä mahdolliset erityispiirteet. Työryhmältä saa-

dun palautteen perusteella he pitivät aloituspalaveria hyödyllisenä. 

3.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 

Yrityksen aikataulujen laadintakäytäntöön kuului yleisaikataulutasoinen ajallinen 

suunnittelu, joka oli liian karkealla tasolla täyden hyödyn saamiseksi. Kohteen 

valmistusajankohdaksi tilaaja oli määrännyt juhannuksen 2015. Työt aloitettiin 

viikolla 14, kun routa oli sulanut riittävästi ja maanrakennustyöt päästiin aloitta-

maan.  
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Laadin kohteelle alustavan yleisaikataulun (liite 2) ennen työmaan aloitusta. 

Yleisaikataulun työmenekkitietoihin käytin yrityksen edellisten kohteiden ja yri-

tyksen muiden henkilöiden kokemusperäistä tietoutta. Yleisaikataulu loi var-

muutta resurssien riittävyydelle ja kohteen valmistumiselle aikataulussa. 

Harjoitteluyrityksessäni viikkoaikataulujen laadinta oli hyvin vaihtelevaa, eikä 

sitä pidetty kovin tarpeellisena. Itse laadin kohteeseen viikkosuunnitelman joka 

viikko kolmelle viikolle eteenpäin (liite 3). Tavoitteenani oli luoda kaikille työ-

maalla työskenteleville henkilöille kuva töiden etenemisestä. Viikkosuunnitel-

man avulla pyrin myös luomaan itselleni kuvan tulevista töistä ja niiden tarvit-

semista toimenpiteistä. 

Aikataulujen johdonmukaisella laadinnalla varmistettiin kohteen ajalliset tavoit-

teet aikaisempaa paremmin. Lisäksi työntekijät olivat halukkaita tiedostamaan 

tulevien viikkojen ohjelman.  

3.3 Aliurakkasopimukset 

Kohde toteutettiin sivu-urakoina sähkö-, putki-, maanrakennus sekä lukitus- ja 

valvontatöiden osalta. Kohteen ja harjoitteluyritykseni ainoa aliurakoitsija oli 

omalla toiminimelle työskentelevä työntekijä, jolta ostimme työpalveluita.  

Projektin aikana harkitsimme mm. laatoitustöiden aliurakointia, minkä vuoksi 

tein valmiin aliurakkasopimuspohjan (liite 4) yritykselle. Sopimusta on tarkoitus 

käyttää tulevaisuudessa mahdollisten aliurakoiden solmimiseen. 

Sivu-urakoitsijoiden töiden yhteensovittaminen ja valvonta olivat kohteen aikana 

vastuullani.  

3.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 

Työturvallisuus on nykypäivän rakentamisessa erittäin suuressa osassa. Se 

pitää ottaa joka asiassa huomioon. Harjoitteluyrityksessäni työturvallisuuteen 
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suhtauduttiin erittäin vakavasti osittain noin kymmenen vuotta sitten tapahtu-

neesta suuremmasta työtapaturmasta johtuen. 

Kohteen jokaisen työntekijän perehdyttäminen oli vastuullani. Perehdytyksessä 

painotettiin kohteen erityisvaaratekijöitä, mm. kalliomaastoa. Kallioinen, melko 

viettävä maasto loi määrätynlaiset haasteet vaadittavan työturvallisuuden saa-

vuttamisessa.  

Yrityksen käytäntöihin ei ollut vakiintunut TR-mittauskäytäntöä. Toteutin mitta-

uksen kohteessa viikoittain työmaakierroksella ja laatimalla siitä TR-

mittauspöytäkirjan (liite 5). Kohteen siisteys pysyi hyvällä tasolla koko ajan, 

koska yrityksestä yksi työntekijä oli vastuussa yleisestä siisteydestä ja lisäksi 

jokaiselta työntekijältä vaadittiin oman työkohteen siivoamista. Kattotöiden pu-

toamissuojaus toteutettiin kaiteiden avulla sekä tarvittaessa valjailla.  

Työmaan jätehuolto toteutettiin lajittelemalla puu-, betoni- ja kaatopaikkajätteet 

erikseen. Työmaan pienen koon vuoksi jätteet kuljetettiin harjoitteluyrityksen 

toimesta paikalliselle kaatopaikalle tai lajittelupisteille. 

3.5 Työmaasuunnittelu 

Jaskan Remontti- ja Rakennuspalvelun työmaasuunnittelun toteutus on asetettu 

työmaahenkilöiden vastuulle. Tätä kautta kohteen työmaasuunnittelu oli vastuul-

lani. Kohteen sijaitessa haja-asutusalueella sitä ei erityisemmin tarvinnut rajata, 

mutta hyvän varastointialueen rajallinen määrä oli haaste aluesuunnitelmaa (lii-

te 6) laadittaessa. Lisäksi tilaajan toiveena oli maaston säilyttäminen mahdolli-

simman luonnonmukaisena. Tämä piti huomioida aluesuunnitelmassa.  

Työkohteen ollessa korjaus- ja laajennuskohde oli työmaalla sähköliittymä val-

miina. Sähköyhtiön mittauskeskuksen siirto laajennuksen kohdalta tuli huomioi-

da sähköistystä suunniteltaessa. 



38 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Juho Lehtonen 

3.6 Hankinnat ja logistiikka 

Työmaan sijainti oli Turun saariston alueella autotien päässä, mikä helpotti kul-

jetusten suunnittelua. Hankinnat toteutettiin pääasiassa paikallisesta rautakau-

pasta, joka on Jaskan Remontti- ja Rakennuspalvelun pitkäaikainen yhteistyö-

kumppani.  

Laadin kohteeseen alustavan hankinta-aikataulun (liite 7) pääkokonaisuuksien 

osalta. Kokonaisuudet kilpailutettiin useamman toimittajan kanssa, mutta sijain-

nin takia aikaisemmin todettu paikallinen toimittaja paljastui edullisimmaksi.  

Työmaalle johtavan tien huono kunto osoittautui riskiksi toimituksille. Tilaajan 

hyväksymän tien parannuksen lisätyön jälkeen ongelma kuitenkin poistui. Han-

kinnat pyrittiin toteuttamaan mahdollisimman isoina kokonaisuuksina kuljetus-

kustannusten kurissa pysymisen vuoksi.  

Hankintasuunnitelma auttoi hankintojen oikeanaikaisen toteuttamisen ajoituk-

sessa ja hankintakokonaisuuksien oikean sisällön varmistamisessa. 
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4 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 

4.1 Tehtäväsuunnittelu 

Jaskan Remontti- ja Rakennuspalvelun aikaisempien käytäntöjen puuttuessa 

tehtäväsuunnitelmien toteutus oli osaltani kokonaisvaltaista ja hyvin kehittävää. 

Tehtäväsuunnitelmien laadinta alusta loppuun asti lisäsi käsitystäni sen tarpeel-

lisuudesta ja hyödyllisyydestä tuotannonohjauksen työkaluna. Vahvuuteni teh-

täväsuunnittelussa ovat tehtävien työsisältöjen määrittämisessä ja kustannusta-

voitteiden luomisessa. 

Yrityksen valmiiden suunnitelmamallien puuttuminen tuotti haasteita. Haastetta 

esiintyi esimerkiksi potentiaalisten ongelmien analyysia tehdessä, sillä siinä olisi 

mahdollista hyödyntää aikaisempien tehtäväsuunnitelmien sisältöä. Kehittämis-

tarpeita tehtäväsuunnittelussa kaipaan työnaikaisessa valvonnassa ja mahdolli-

sessa korjaavassa ohjauksessa. 

4.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 

Ajallinen suunnittelu ja valvonta ovat olleet minulle aina mieluinen osa-alue. Ai-

kataulujen laadinta ja niiden tulkinta on minulle helppoa. Saan tuotettua selkeitä 

ja helposti ymmärrettäviä aikatauluja, ja ne ovat realistisia. Aikataulujen resurs-

sien mitoittaminen ja riittävyyden valvonta ovat minulle luontevia tapoja työs-

kennellä.  

Ajallisen valvonnan poikkeamien havaitsemisessa pystyn parantamaan ja no-

peuttamaan toimintaani. Myös aikataulujen korjaustoimien monipuolisessa käy-

tössä on minulla kehitettävää. 
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4.3 Aliurakkasopimukset 

Aliurakoinnin osa-alueella olen halukas valvomaan aliurakoitsijoiden työtä ja 

keskustelemaan epäkohdista. Ymmärrän aliurakkasopimuksen laadinnan pää-

piirteittäin. En ole itse laatinut yhtään todellista aliurakkasopimusta, joten sen 

laadinnassa ja toteutumisessa on kehittymisen mahdollisuus. Taidot sopimus-

ten laadinnasta karttuvat varmasti, kun pääsen myöhemmin mukaan solmimaan 

aliurakkasopimuksia. 

4.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 

Työturvallisuus on minulle tärkeä asia ja olen halukas miettimään turvallisempia 

toteutusvaihtoehtoja töiden toteuttamiselle. Suhtaudun kaikin puolin työturvalli-

suuteen erittäin vakavasti ja haluan puuttua heti työturvallisuuden laiminlyöntei-

hin. Kohteen työturvallisuuden suunnittelu ja valvonta olivat suurelta osin minun 

vastuullani. Kohteen työt sujuivat turvallisesti, eikä riskitilanteita syntynyt. 

Turvallisuuden lainsäädäntö on yleisellä tasolla minulla hyvin hallussa. Työtur-

vallisuuden kaikkien yksityiskohtaisten määräysten tuntemisessa minulla on 

vielä pieniä kehittymisen mahdollisuuksia.  

4.5 Työmaasuunnittelu 

Työmaasuunnittelun vahvimpia osaamisalueitani ovat aluesuunnitelman sekä 

sähköistys- ja valaistussuunnitelman laadinnat. Aluesuunnittelussa osaan miet-

tiä erilaisia ratkaisuja tarvittavien kokonaisuuksien sijoittamisessa. Sähköistyk-

sen ja valaistuksen suunnittelussa koen osaavani arvioida työmaalle tarvittavan 

sähkökeskuksen koon sekä miettiä tarvittavan valaistuksen toteuttamisen järke-

västi ja turvallisesti.  

Työmaasuunnittelussa nostotyösuunnitelman ja elementtien asennussuunnitel-

man laadinnassa omaan varmasti puutteita, koska en ole koskaan laatinut ky-

seisiä suunnitelmia.   
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4.6 Hankinnat ja logistiikka 

Hankintojen tekeminen on minulle mieluista ja olen halukas vertailemaan eri 

materiaalien ominaisuuksia ja soveltuvuutta kohteisiin. Hankittavien materiaali-

määrien laskeminen piirustuksista ei tuota minulle hankaluuksia. Hankintoja 

tehtäessä hallitsen hankinta-aikataulun laadinnan. Logistiikan osaan suunnitella 

sujuvaksi ja kustannustehokkaaksi.  

Hankintojen suorittamisessa pientä haastetta luo osittainen materiaalitietämyk-

sen puute. Logistiikan suunnittelussa minun tulee huomioida ja ennaltaehkäistä 

tulevaisuudessa logistiikan riskit paremmin, tai suunnitella etukäteen vaihtoeh-

toiset ratkaisut. 
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5 YHTEENVETO 

Lopputyöni koostui kuudesta osa-alueesta, jotka olivat tehtäväsuunnittelu, ajal-

linen suunnittelu ja valvonta, aliurakkasopimukset, työ- ja ympäristöturvallisuus, 

työmaasuunnittelu sekä hankinnat ja logistiikka. Käsittelin jokaista osa-aluetta 

teoriassa lähdekirjallisuuden avulla soveltaen teoriaa käytännössä sekä arvioi-

den omaa osaamistasoani ja kehitystarpeitani. 

Opinnäytetyöni tavoitteisiin kuului työmaan kokonaisvaltaisen läpiviemisen käsi-

tyksen lisääminen. Tämä tavoite toteutui erittäin hyvin. Työn aikana taitoni tuo-

tannon johtamisessa lisääntyivät huomattavasti.  

Lopputyön tavoitteisiin kuului myös harjoitteluyrityksen suunnitelmapohjien luo-

minen ja olemassa olevien suunnitelmapohjien päivittäminen. Sain luotua yri-

tyksen käyttöön muutamia suunnitelmapohjia, joita on helppo käyttää jatkossa. 

Olemassa olevien suunnitelmapohjien päivittämisessä käytin osaamistani par-

haani mukaan ja suunnitelmiin saatiin osittain tarpeellista uudistusta. Työn to-

teutuksen aikana huomasin, että yrityksen työntekijöiden kiinnostus uusia asioi-

ta ja käytäntöjä kohtaan muuttui avoimemmaksi. 

Teoriaosan toteutuksessa onnistuin löytämään hyvin tietoa rakennusalan kirjal-

lisuudesta. Sain koottua jokaisesta osa-alueesta pääkohdat teoriaosassa sopi-

vaksi kokonaisuudeksi. Teoriaosan lähdekirjallisuus perustuu luotettaviin ja 

ajantasaisiin lähteisiin, joten tiedot ovat nykymääräysten mukaisia. Lopputyön 

toteuttamisessa haasteellisimmaksi muodostui riittävän ajan löytäminen. Opin-

näytetyön kirjallisen osuuden myöhäinen aloittaminen vaikutti tuottavan hieman 

kireän aikataulun.  

Opinnäytetyön käytännön soveltamisosan ja oman osaamistason ja kehitystar-

peen osan tuottaminen toimi hyvänä ammatillisen kasvun toteuttajana. Itsensä 

arviointi on aina hyvin kehittävää. Itsearviointia tulee toteuttaa myös välillä työ-

elämässä. Vahvuuksien miettiminen herättää ajatuksia siitä, miten asiat voisi 

tehdä vielä paremmin. Kehitystarpeiden kartoittaminen auttaa suuresti huo-

maamaan epäkohtia omassa työssä ja työtavoissa. 
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Jatkossa koen tämän opinnäytetyön auttavan itseäni miettimään asioita moni-

puolisemmin. Opinnäytetyön tekeminen herätti halun kehittää omaa työskente-

lyä paremmaksi ja johdonmukaisemmaksi.  
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