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UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGINLAHDEN 
RANTARAKENTEEN KORJAUS 

Tämän opinnäytetyön aiheena on Destia Oy:n tekemä rantarakenteen korjaustyö 
Uudenkaupungin kaupunginlahden ympäristössä. Käytännössä työ oli vanhan laiturin purku ja 
uuden rakentaminen tilalle. Lisäksi työhön sisältyi laiturin ympäristön pintojen uusiminen ja 
kevyen liikenteen väylien teko sekä viereisen puiston pinnan tasaus. 

Tässä opinnäytetyössä kerrotaan työmaamestarin tärkeimmät työt maa- ja vesirakentamisessa. 
Tärkeimmät tehtävät ovat tehtäväsuunnittelu, aikataulusuunnittelu, aliurakkasopimusten teko, 
työ- ja ympäristöturvallisuussuunnittelu, työmaasuunnittelu ja laadunvarmistus. Tässä työssä 
käydään läpi tärkeimmät tehtävät ensin teoriassa ja sen jälkeen käytännössä. Lopuksi käydään 
läpi vahvuusalueet sekä kehittämistä tarvitsevat osa-alueet. 

Meneillään oleva urakka alkoi lokakuussa 2014, ja kirjoittaja saapui työmaalle huhtikuussa 2015. 
Urakan kesto on joulukuuhun 2015 asti, jonka jälkeen rantarakenteen korjausta jatketaan 
uudessa urakassa kaupungilta meren suuntaan. Tässä opinnäytetyössä käsitellään urakkaa  
työnjohtajan ja vastaavan työnjohtajan apulaisen näkökulmista. Näin ollen yrityksen olemassa 
olevia tietoja ja vanhemman työnjohtajan kokemusta on pystytty hyödyntämään työtä tehdessä. 
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The subject of this thesis is the repair work of the pier structure done by Destia in the city of 
Uusikaupunki by the city bay. In practice, the job was to demolish the old pier and replace it with 
new structures. In addition, the work included pier environmental surfaces and light traffic lanes, 
as well as the alignment of the surface of the adjacent park.  

The current contract began in October 2014, and the author arrived at the construction site in 
April 2015. The duration of the contract is until December 2015, after which the repair work of the 
structure will continue in a new contract and from the bay to the direction of the sea. I worked as 
a junior manager and site manager’s assistant. Thus, it was possible to use the information 
available in the company and the experience of an experienced manager. 

This thesis will describe the most important tasks of a supervisor at water- and earthworks. The 
most important tasks are task planning, schedule planning, subcontracts, work- and environment 
safety planning, site planning and quality assurance. In this work we will go through the most 
important tasks for a supervisor first in theory, then in practice. At the end we will look over the 
strengths and what could be done to improve expertise further in these fields. 
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1 JOHDANTO 

Destia Oy on koko maan kattava konserni, johon kuuluu ratayksikkö, 

kiviainesyksikkö, mittausyksikkö, suunnittelu-, kunnossapito- ja 

rakentamisyksikkö. Destia työllistää tällä hetkellä noin 1 400 työntekijää ympäri 

Suomea. 

Rakensimme Uudenkaupungin keskustan läheisyyteen kaupunginlahden 

rannalle (kuva 1) uuden laiturirakenteen sekä uudet kevyen liikenteen väylät. 

Urakka toteutettiin Uudenkaupungin kaupunginlahden rannalla. 

Kaupunginlahden vanha rantarakenne oli noin 60 vuotta vanha ja sen rakenteet 

olivat heikentyneet jo merkittävästi, joten oli syytä rakentaa tilalle kokonaan uusi 

ranta.  

Urakkaan sisältyi yhteensä noin 840 metriä laiturirakennetta sekä sitä ympäröivät 

kevyen liikenteen väylät. Laiturirakenteen rakentamiseen kuului vanhan 

laiturirakenteen purku, uuden paalutus, tuenta HEB240-palkein sekä 

ankkurointityöt passiiviankkurein sekä porattavin kallioankkurein ja uuden laiturin 

kannen puuverhoustyöt. Lisäksi oikaistiin junaradan läheisyydessä kulkevan 

rantapenkereen kulmat, niin että nykyinen laituri on 12 metriä kauempana 

junaradasta. Oikaisu tehtiin teräsponttiseinän avulla paalujen sijasta. 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on esitellä työnjohtajan tehtäviä vesi- ja 

maanrakennustöissä. Näitä tehtäviä ovat tehtäväsuunnittelu, ajallinen 

suunnittelu, aliurakkasopimusten teko, työ- ja ympäristöturvallinen suunnittelu, 

työmaasuunnittelu sekä laadunvalvontatehtävät. Tässä työssä käydään 

tehtäväalueet läpi ensin teorian kannalta, jonka jälkeen käytännön osuudessa. 

Lopuksi pohditaan omia vahvuuksiani ja kehittämisalueitani edellämainituissa 

tehtävissä. 

Työni Destia Oy:ssä on tähän asti ollut erittäin opettavaista ja haastavaa. 

Tukenani on ollut avuliaita vanhempia rakennusmestareita, joilta olen oppinut 

paljon. Uskon tämän urakan ja opinnäytetyön kirjoittamisen aikana kehittäneeni 

huomattavasti omaa asiantuntemustani työnjohtajana. 
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Kuva 1. Uudenkaupungin kaupunginlahti. 



8 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Ville V. Riihiluoma 

2 TUOTANNON SUUNNITTELUN JA –OHJAUKSEN 

TEORIA 

2.1Tehtäväsuunnittelu 

Tehtäväsuunnittelu on järjestelmällinen tapa varmistaa työn valmistuminen 

laadullisesti, taloudellisesti ja aikataulullisesti odotetulla tavalla. 

Tehtäväsuunnittelulla pyritään minimoimaan työssä esiintyvät yllätykset sekä 

ongelmat. (Kankainen & Junnonen 1999.) 

Tehtäväsuunnittelu perustuu hankeasiakirjoihin, kuten suunnitelmiin ja 

työselostuksiin, joissa kerrotaan työn tai tuotteen laatuvaatimukset. 

Tehtäväsuunnitelman tarkoitus on tarkentaa tuotantosuunnitelmia sen verran, 

että niistä saadaan konkreettinen hyöty tuotantoon ja tuotannon valvontaan. 

(Mäki 2001.) 

Tehtäväsuunnitteluprosessi jaetaan neljään osaan: 

- lähtötietojen kokoaminen, jolloin kerätään yhteen tarvittavat 

hankeasiakirjat, määräykset ja ohjeet suunnitelmaa varten. 

- tehtäväsuunnitelman teko, eli työn vaiheiden yksityiskohtainen kuvaus, 

laatuvaatimukset, resurssien käyttö, välitavoitteet ja 

laadunvarmistustavat. 

- tehtävän aloitus, eli työntekijöiden perehdytys työtehtävään, sekä 

aloitusedellytysten varmistus. 

- ohjaus, jolloin seurataan työntekoa ja työn etenemistä sekä sen 

suunnitelmanmukaisuutta. Palautepalaveri pidetään työn valmistuttua. 

(Mäki 2001.) 

Suunnitelman teko on tärkeää tehtävään perehdytyksen kannalta, jotta 

työntekijällä on työtä tehdessään käsitys siitä, minkälaisia työn laatu- tai 

aikatauluvaatimukset ovat, sekä työssä esiintyvät yleisimmät ongelmat ja niiden 

ehkäisykeinot. Suunnitelmalla on myös tärkeä asema työn laadun valvonnan 
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kannalta. Tehtäväsuunnitelmaa tehdessä on huomioitava myös muut työmaalla 

käynnissä olevat työt, jotta työt eivät keskenään häiritsisi toisiaan. Työn aikana 

varmistetaan pääasiassa aikataulun sekä laadun vaatimusten täyttyminen. Työn 

tai mallityön valmistuttua käydään läpi hyvät työtavat työvaiheittain, jotta niitä 

voidaan käyttää myös tulevaisuudessa. Esiintyneet ongelmat ja epäonnistumiset 

on hyvä käydä läpi myös, jotta niihin osattaisiin varautua tai ne voitaisiin 

kokonaan välttää. (Mäki 2001.) 

Tehtäväsuunnitelmassa tulee olla: 

- työtehtävät vaiheittain 

- aloitusedellytykset 

- ajalliset tavoitteet, kustannukselliset tavoitteet 

- tarvittavat resurssit 

- laatuvaatimukset ja POA, eli potentiaalisten ongelmien analyysi 

- laadunvarmistuksen ja työn ohjauksen toimenpiteet. (Mäki 2001.) 

Työn ohjaus koostuu toteutuneiden määrien ja kustannusten vertaamisesta 

suunnitelmiin. Työn edetessä tehdyt mittaukset ja tarkastukset kirjataan. Tämän 

avulla voidaan verrata, miten suunniteltu työ eteni käytännössä. Jos työ eteni 

hitaammin kuin oli suunniteltu, pidetään ohjauspalaveri, jossa mietitään 

ongelmia, joita työssä ilmeni. Tämän avulla voidaan keskittyä säilyttämään hyvät 

toimintatavat ja välttämään ongelmakohdat. (Mäki 2001.) 

2.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 

Ajallinen suunnittelu on keskeisimpiä osia rakennushankkeen 

tuotannonsuunnittelusta. Ajallisella suunnittelulla saadaan perusteet muun 

suunnittelun onnistumiselle sekä se on myös erittäin hyvä työkalu epäkohtien 

löytämiseksi ja niiden huomaamiseksi ajoissa. Aikataulua suunnitellessa 

mietitään työlle realistinen toteutustapa saatavilla olevien tietojen perusteella. 

Aikataulut asettavat tavoitteet hankkeessa käytettäville resursseille sekä 

tehtävien lopettamiselle aikataulun puitteissa. Aikataulussa esitettyjen 
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tavoitteiden tulee olla saavutettavissa sekä niiden pitää olla mitattavissa. (Mäki & 

Koskenvesa 2007.) 

Projektin aikatauluista tärkein on yleisaikataulu, joka tehdään jokaiselle 

projektille. Yleisaikataulun lisäksi projektikohtaisesti tehdään vähintään 

viikkoaikataulut. Muita aikatauluja voidaan tehdä tarpeen mukaan. Aikataulujen 

valvominen koostuu työmenekkien ja saavutusten seuraamisesta. 

Työmaakohtaisesti päätetään myös aikataulun seurantaan liittyvät asiat, kuten 

tarkistusvälit ja korjaustoimenpiteet. Työmaalla käytettäviä erilaisia aikatauluja 

ovat yleisaikataulu, talotekniikan aikataulut, rakentamisvaiheaikataulu, 

viikkoaikataulut, tehtäväkohtaiset aikataulut sekä luovutusvaiheen aikataulu. 

(Ratu S-1229.) 

Hankinta-aikataulut tehdään ennen projektin suunnittelun aloitusta. Hankinta-

aikataulussa määritetään ajankohta suunnitelmien valmistumiselle, ja siihen 

merkitään hankkeen kannalta merkittävimmät hankinnat. Hankintasuunnitelma 

täydentyy hankkeen edetessä. Työn aloitusta ennen tehdään myös suunnitelma-

aikataulu. Suunnittelun työvälineenä käytettävän suunnitelma-aikataulun 

pohjana käytetään tietoa yleisaikataulusta. Nämä molemmat yhdessä määrittävät 

suunnitelmien tarpeen sekä suunnitelmien valmistumisen. Suunnitelmat ovat 

valmiita, kun piirustukset ovat valmiita detaljeineen, päällekkäisyystarkistukset 

ristiriitojen varalta on tehty sekä piirustukset on toimitettu jakeluosoitteisiin. (Ratu 

S-1229.) 

2.3 Aliurakkasopimukset 

Aliurakkasopimuksen merkitys tuotannonohjauksessa on merkittävä. 

Nykypäivänä entistä tarkemmat ja täsmällisemmät sopimukset edesauttavat 

tuotannon onnistumista niin laatu- sekä aikataulutavoitteissaan. Jotta 

pääurakoitsija voi palvella omaa etuaan ja aliurakoitsijan etua, selkeät ja 

yksiselitteiset sopimukset ovat erittäin tärkeitä, ettei väärinkäsityksiä tai 

epäluuloja synny. (Tanninen-Ahonen & Kolhonen 2001.) 
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Aliurakkasopimus toimii myös aliurakoitsijalle urakkaohjelmana, jolloin 

varsinaisen urakkaohjelman tarve on vähäinen. Sopimuksen liitteeksi voidaan 

lisätä asiakirjat esimerkiksi aikatauluista, laatuvaatimuksista ja maksueristä, jotka 

tehdään tehtäväsuunnittelun avulla. Pääurakoitsija voi myös tehdä itselleen 

valmiin aliurakkasopimuspohjan, ja urakkakohtaisesti korostaa tärkeimmät asiat 

sopimuksessa. Lisäksi voidaan tehdä aliurakoitsijalle työkohtaisia muistilistoja. 

(Tanninen-Ahonen & Kolhonen 2001.) 

Aliurakoiden sopimuksissa käytetään pohjana YSE:n ehtoja, joita käytetään joko 

sellaisenaan korostamassa merkitystä tai täydentämällä niitä. Jos joistain 

asioista ei ole mainintaa sopimuksessa, tai urakka-asiakirjoissa ei ole 

pätevyysjärjestyksessä korkeammalla mainintaa asiasta, sovelletaan suoraan 

YSE:n ehtoja. Aliurakkasopimuksessa tärkeää on myös käyttää samoja ehtoja, 

joita on käytetty pääurakkasopimuksessa. Jos pääurakkasopimus on tehty YSE-

83:n mukaan, on sitä myös käytettävä aliurakkasopimusta tehtäessä. (Tanninen-

Ahonen & Kolhonen 2001.) 

2.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 

Hyvän työympäristön perusedellytyksenä on, että siellä on turvallista 

työskennellä. Työturvallisuutta kehitetään jatkuvasti uusilla työtavoilla ja 

esimerkiksi kehittyneemmillä suojaimilla. Ajatuksena on, että jokainen tapaturma 

voitaisiin välttää käyttämällä työturvallisuuden suunnitteluun ja ylläpitoon hieman 

enemmän aikaa. (Työterveyslaitos 2014.) 

Henkilö- tai materiaalivahingon sattuessa tulee paljon sellaisia kustannuksia, 

jotka voidaan välttää vaaratilanteiden tunnistamisella ja niihin varautumisella. 

Tapahtuneet vahingot pitää selvittää ja niiden ehkäisyyn tulee varata aikaa. 

(Työterveyslaitos 2014.) 

Työturvallisuuden lähtökohtana on hyvin tehdyt suunnitelmat, joissa on kiinnitetty 

huomiota työturvallisuuteen tarkasti. Turvallisuuden edistämiseen voidaan 

käyttää aiempia turvallisuushavaintoja, sekä erilaisia arviointimenetelmiä. 

(Työterveyslaitos 2014.) 
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Työnantajan ja työnjohdon velvollisuuksiin työturvallisuudessa kuuluu 

työmaaliikenteen järjestelyt, toimintaohjeet turvallisuuteen liittyen, työntekijöiden 

perehdytys turvallisuuteen hyvän työn saavuttamiseksi sekä turvallisten 

suojainten jakaminen työntekijöilleen. (RatuTT 13-00749.) 

Työntekijän velvollisuuksiin työturvallisuudessa kuuluu henkilökohtaisten 

suojaimien käyttö, työnantajan ohjeiden ja määräysten noudattaminen, omasta 

sekä työtovereidensa turvallisuudesta huolehtiminen työtä tehdessä sekä 

havaitsemiensa riskien tai puutteiden huomioiminen, korjaaminen ja 

ilmoittaminen. (RatuTT 13-00749.) 

Ympäristöturvallisuuden kannalta keskeisimpiä asioita ovat jätehuolto, 

työkoneiden kunto sekä liikennejärjestelyjen toimivuus alueen läheisyydessä. 

Jätehuollon onnistumisen kannalta tärkeää on suunnitella ennen työn aloittamista 

jätteen lajittelupisteen paikka, sekä perehdyttää työntekijät huolellisesti jätteiden 

käsittelyyn. Työkoneet ja laitteet tulee tarkastaa huolellisesti lomaketta apuna 

käyttäen, jotta voidaan minimoida riski esimerkiksi kaivinkoneen 

hydrauliikkaletkun katkeamiselle, josta aiheutuu ympäristölle haittaa. (RatuTT 03-

01166) 

2.5 Työmaasuunnittelu 

Työmaan valvojan on tehtävä rakentamista ja suunnittelua varten asiakirja, jossa 

luetellaan hankkeen luonteen kannalta tärkeät turvallisuustiedot. Näitä tietoja 

ovat esimerkiksi kohteen erityisominaisuudet, kuten putoamissuojausten 

järjestäminen. (RatuTT 05-00468.) 

Turvallisuustiedot ovat lähtökohtana hankkeen suunnittelulle. Eri 

rakennusvaiheissa tämä käytännössä tapahtuu tuotannonsuunnitteluna ja 

työtehtäväsuunnitelmina. Työnantajan on työturvallisuuslain mukaan riittävän 

tarkasti selvitettävä työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät. Jos on joku 

haittatekijä, jonka poistamiseksi ei voida tehdä mitään, on siitä tehtävä kirjallinen 

selvitys ja raportti. Pääurakoitsijalta vaaditaan työmaan turvallisuussuunnittelua, 
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ja siihen sisältyy työmaata koskevat asiakirjat suunnitelmista, sovitut 

menettelytavat ja toimintaohjeet. (RatuTT 05-00468.) 

2.6 Laadunvarmistus 

Hankkeen alkuun pääurakoitsijalle kuuluu aloituskokouksen järjestäminen, 

hankkeen suunnitelma- ja työaikataulun laatiminen sekä hankkeen riskien ja 

ongelmien kartoittaminen. Aloituskokouksessa urakoitsija esittää 

laadunvarmistustoimet tilaajalle ja valvontaviranomaisille. Myös suunnittelu- ja 

työaikataulut esitetään ja hyväksytetään aloituskokouksessa. Urakoitsija tekee 

aloituskokouksessa pyydetyt täydennystoimenpiteet suunnitelmiin viranomaisten 

ja tilaajan tai rakennuttajan ehdotusten mukaan. (Ratu 1224-S.) 

Hankkeen aikataulut tulee olla realistisia ja tavoitteiltaan saavutettavissa. Niihin 

merkitään hankkeessa töiden välissä tapahtuvat häiriöajat sekä välitavoitteet. 

Muutoksia tehtäessä suunnitelmiin on myös tiedotettava asiasta 

pääsuunnittelijaa. (Ratu 1224-S.) 

Laadunvarmistustoimina toimii esimerkiksi urakkaohjelmaan merkityt laatuasiat, 

työmaan yleiset toiminta- ja turvallisuusohjeet, yleis- ja viikkoaikataulut, 

työkohtaiset tehtäväsuunnitelmat sekä tekniset työsuunnitelmat. Näiden lisäksi 

urakoitsijan oma valvonta on tärkeää työmaalla. (Ratu 1224-S.) 
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3 TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN 

TYÖMAALLA 

3.1 Tehtäväsuunnittelu 

Tehtäväsuunnittelu työmaalla tehtiin pääasiassa piirustusten mukaan. 

Tehtäväsuunnitelmapohjana käytimme Destian omia työ- ja 

laatusuunnitelmapohjia (liite 1). Tehtäväsuunnitelma sisälsi työn vaadittavat 

resurssit, selostuksen työvaiheen valmisteluista sekä itse työn teosta, 

työturvallisuuteen liittyvät asiat työn aikana sekä työvaiheen yhteyshenkilöiden 

nimet ja puhelinnumerot. Työ- ja laatusuunnitelmaan perehdytetty työntekijä 

allekirjoitti myös suunnitelman. 

Työmaalla tekemistäni tehtäväsuunnitelmista vaikeimpana koin ankkurointitöiden 

suunnitelman, joka oli minulle täysin uutta työtä. Sain kuitenkin käyttää vanhaa 

tietoa hyväkseni, mikä helpotti suunnittelua (kuva 2). Ankkureiden asennus 

toteutui hyvin suunnitelmien mukaan. 

 

 

Kuva 2. Passiiviankkurilaatta ennen asennusta. 
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Suunnitelmissa mainitut työmenetelmät toteutuivat pääosin kokonaan 

suunnitellulla tavalla. Suunnitelmissa kuitenkin olisi voinut keskittyä enemmän 

ongelma-analyysiin ja ongelmien ratkaisuun. Joskus riskien arviointi jopa puuttui 

kokonaan (liite 1). Vaikka riskien arviointi suunnitelmissa oli vähäistä, niistä 

keskusteltiin urakoitsijoiden sekä omien työntekijöiden kanssa. 

3.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 

Ajallinen suunnittelu toteutettiin yleisaikataululla sekä viikkoaikataululla (liitteet 7 

& 8). Aikataulujen pitävyyttä seurattiin täyttämällä viikoittain työmaapäiväkirjaa 

(liite 9). Tämä sekä aikataulujen vertaaminen käytännön työn vaiheisiin antoi 

riittävän tiedon aikataulun valvomiseksi. Viikkoaikataulut tehtiin aina kuluvalla 

viikolla kahdelle seuraavalle viikolle valmiiksi. Aikataulutuksissa ei loppujen 

lopuksi koitunut ongelmia, joskaan ne eivät täysin pitäneet paikkaansa. 

Muutoksia aikataulun ja varsinaisen työn kulun välille syntyi kuitenkin ainoastaan 

viikkotasolla. Yleisaikataulun puolesta pysyimme aikataulussa. 

Paalutustöiden aikataulut viivästyivät hankkeen alkuvaiheessa puupaalun 

toimittajan materiaalin puutteen vuoksi (kuva 3). Talvella oli koko Länsi-

Suomessa pula puupaalun raaka-aineesta, minkä vuoksi tavarantoimittaja ei 

pystynyt aikataulun puitteissa toimittamaan paaluja. Tähän varauduttiin 

seuraavan urakan hankinta-aikatauluja tehdessä ja tavarantoimittajaa tiedotettiin 

seuraavasta urakasta, jolloin myös heidän puoleltaan voitaisiin varautua tulevaan 

tilaukseen.  

Urakan kesto oli joulukuulle 2015 asti yleisaikataulussa, mutta omana tavoitteena 

oli saada urakka valmiiksi jo viimeistään marraskuussa. Laiturirakenteen 

kunnostus jatkui uudella urakalla edelleen lahdelta merelle päin, ja sen aloitus 

olisi heti kun urakka saadaan valmiiksi.  

 



16 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Ville V. Riihiluoma 

 

Kuva 3. Uusi paaluseinä lyötynä, ankkuritangot hitsausta vaille ja HEB240-palkki 
asennettuna. 
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3.3 Aliurakkasopimukset 

Urakka toteutettiin suurelta osin aliurakoitsijoiden avulla. Aliurakoitsijoita oli 

työmaalla mm. paalutustöissä sekä maansiirto- ja kaivutöissä. Omia työntekijöitä 

työmaalla oli oikeastaan vain kirvesmiehet, jotka tekivät sekalaisia töitä, kuten 

laiturin kansirakenteen sekä toimivat kaivinkoneen apumiehinä. 

Aliurakkasopimukset tehtiin pääosin tuntitöinä, paitsi betonointityöt, jotka tehtiin 

yksikköhintaurakkana (liite 12). 

3.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 

Työ- ja ympäristöturvallisuuteen liittyvät tehtäväni olivat kulkulupaluettelon 

ylläpito, liikenteenohjauksen suunnittelu (liite 11) sekä MVR-mittauksen teko 

viikoittain, joka tehtiin Destian omalle MVR-mittauslomakkeelle. MVR –mittausten 

tulokset vaihtelivat 92 - 98% riippuen osin työntekijöiden tai työkoneiden 

määrästä. Korjattavaa työmaalta löytyi useimmiten siisteydestä. Joka viikko 

pyrittiin tekemään työmaan yleinen siivous, joka sisälsi jätteiden lajittelun ja 

työmaan yleisiä järjestystöitä.  

Kulkulupaluetteloa ylläpidettiin säännöllisesti, ja siihen merkittiin kaikki työmaalla 

töitä tekevät, jotta voitiin tarvittaessa todistaa esimerkiksi työturvallisuuskurssin 

suoritukset sekä saadaan tiedot verottajalle. Kulkulupaluettelon ylläpito unohtui 

välillä, jolloin tietoja jouduttiin keräämään jälkikäteen työntekijöiltä. 

Erikseen vielä työmaalla oli tehty mm. hukkumisvaarallisen työn suunnitelma (liite 

5), sillä kirvesmiesten ja hitsarin työt tapahtuivat pääosin lautalta, sekä 

putoamisvaarallisten töiden suunnitelma (liite 6). Tämän lisäksi työ- ja 

laatusuunnitelmissa oli ohjeet turvallisiin työmenetelmiin ja määräykset 

suojainten käytöstä. 



18 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Ville V. Riihiluoma 

3.5 Työmaasuunnittelu 

Työmaasuunnittelun työt koostuivat aluesuunnitelmista (liite 3), 

liikenteenohjaussuunnitelmista (liite 11) sekä yleisistä työmaan suunnitelmista, 

kuten jätehuoltosuunnitelma. Työmaan aluesuunnitelmia tehtiin useammista 

vaiheista, sillä laituri oli veneilykaudella tarkoitus avata veneilijöille, jolloin 

venepaikkojen osalta työmaa aukaistiin veneilijöiden käyttöön. 

Liikenteenohjaussuunnitelmat olivat liitteenä työ- ja laatusuunnitelmissa, kun sitä 

vaadittiin (liite 11). Liikenteenohjaus toteutettiin sulkuaidoilla sekä 

liikennemerkeillä sulkemalla tiettyjä paikkoja, joilla tehtiin töitä. Liikenteenohjaus 

toteutettiin lyhytaikaisesti ja purettiin heti, kun se oli mahdollista, jotta liikenteelle 

syntyisi mahdollisimman vähän haittaa. Kuitenkin esimerkiksi kevyen liikenteen 

väylien sulkeminen aidoin ja liikennemerkein osoittautui hankalaksi, sillä kävelijät 

ja pyöräilijät ohittivat aitoja liikennemerkeistä huolimatta. Päädyimme siten 

aitaamaan lisäksi varsinaisen työalueen, jolla työtä tehtiin väylän päiden lisäksi 

(kuva 4). Lisäksi työmaan vieressä kulkeva käytössä oleva junarata hankaloitti 

väylien aitaamista. 
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Kuva 4. Liikenteenohjaus sulkuaidoin ja liikennemerkein, myöhemmin myös 
kuvassa näkyvä kaivanto aidattiin erikseen. 

3.6 Laadunvarmistus 

Laadunvarmistuksessa työmaalla käytettiin urakkakohtaista toimintaohjetta, 

työvaihekohtaisia työ- ja laatusuunnitelmia sekä teknisiä työsuunnitelmia. 

Työntekijät ja aliurakoitsijat perehdytettiin työvaiheisiin huolellisesti ja työtä 

valvottiin aktiivisesti. Kaikki työhön osallistuvat kuittasivat myös suunnitelmat. 

Omassa työssäni huomasin tehokkaimmaksi tavaksi seurata ja varmistaa laatua 

oli päivittäin käydyt pienimuotoiset noin viiden minuutin pituiset aamupalaverit, 

jolloin päivän työt käytiin läpi ja selvitettiin epäkohdat. 

Suunnitelma-aikatauluissa tuli kohtalaisesti muutoksia piirustusten päivitysten 

muodossa, kun urakka eteni. Tämä aiheutti omalta osaltaan pieniä viivästyksiä 

työvaiheiden alkamiselle. Hankinnoissa tuli esteitä myös puupaalujen saannin 
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vähäisyyden vuoksi. Näistä huolimatta muita töitä pystyttiin jatkamaan sillä aikaa, 

kun odotimme. 
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4 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 

4.1 Tehtäväsuunnittelu 

Tehtäväsuunnittelu onnistuu itseltäni mielestäni kohtalaisesti. Osaan hahmottaa 

tulevien töiden vaiheet pääpiirteittäin hyvin, mutta tietyt menetelmät, kuten 

ankkurointityössä jännitettyjen kallioankkureiden asennus, oli itselleni kokonaan 

uutta ja johon perehdyin vasta työvaiheen suunnitteluvaiheessa. 

Tehtävänsuunnittelussa mielestäni kehittämistä on riskien kartoittamisessa ja 

ongelmakohtien ennakoimisessa erityisesti ennalta tuntemattomista työvaiheista 

ja -menetelmistä. 

4.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 

Aikataulusuunnittelua tein urakan yhteydessä pääosin vain viikkoaikatauluina. 

Melkein kaikki työvaiheet oli jo periaatteessa kerran tehty osalla rantaa töihin 

tullessani, joten tuttujen työvaiheiden ajallinen suunnittelu oli helppoa. Uusien 

työvaiheiden suunnittelussa vaikeinta oli hahmottaa työn menekit.   

Työvaiheiden menetelmät olivat minulle joko entuudestaan tuttuja tai helposti 

selvitettävissä, joten siitä ei koitunut minulle ongelmia. Aikataulusuunnitteluun 

käytin pääsääntöisestä Excel-taulukkoa, joka oli valmiina suunnittelupohjana 

Destian lomakepankissa. Kehittämistä huomasin työvaiheiden aikana 

ongelmakohtien ennakoimisessa ja riskien kartoituksessa, sillä aikataulut eivät 

täysin toteutuneet niin kuin suunnittelin. 

4.3 Aliurakkasopimukset 

Tarvittavat aliurakkasopimukset oli tehty kyseisen urakan osalta jo töihin 

tullessani, mutta tutustuin niihin urakan edetessä tarkistaessani esimerkiksi 

aliurakan sisällön laajuutta. 
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4.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 

Työ- ja ympäristöturvallisuuteen liittyvät tehtäväni olivat kulkulupaluettelon 

ylläpito, liikenteenohjauksen suunnittelu sekä MVR-mittauksen teko viikoittain. 

MVR-mittaus oli mielestäni helppoa eikä vienyt paljoa aikaa. MVR-mittausten 

yleisimmät korjattavat tulivat työmaan yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä. 

Kulkulupaluettelon päivittämisessä voisin olla täsmällisempi, jotta ei välillä 

unohtuisi pyytää aliurakoitsijan työntekijöiden tietoja. Tämä aiheutti työmäärän 

lisääntymisen joutuessani kyselemään tietoja jälkeenpäin. 

Liikenteenohjauksen suunnittelu oli helppoa, mutta käytännön järjestelyt kevyen 

liikenteen väylällä olivat hankalia, sillä kaikki eivät kiertotietä käyttäneet 

riippumatta liikennemerkeistä tai sulkuaidoista, jotka oli sijoitettu suljetun väylän 

molempiin päihin. Tämä johtui osin työmaan vieressä kulkevasta junaradasta. 

4.5 Työmaasuunnittelu 

Työmaasuunnittelun tehtäväni olivat vähäiset, mutta tein esimerkiksi 

työmaasuunnitelman alkavan urakan ensimmäiselle vaiheelle, jossa esitettiin 

aidattava työmaa-alue, työmaan sosiaalitilojen paikat, kevyen liikenteen väylien 

kiertoreitit sekä työmaan kulkuyhteydet. 

Suunnittelu oli osaltani helppoa, koska kohde oli vain muutaman sadan metrin 

päässä ja pystyin tarkastelemaan ja suunnittelemaan kaiken paikan päällä. 

Vaikeuksia voisi tulla, jos en paikan päällä pääsisi käymään, vaan joutuisin kaiken 

päättelemään esimerkiksi pelkän kuvan perusteella. Paikan päältä saattoi hyvin 

hahmottaa tarvittavat tilat sekä yleisen liikenteen kulkutarpeen. 

4.6 Laadunvarmistus 

Laadunvarmistus on mielestäni yksi työmaan tärkeimpiä kokonaisuuksia. 

Laadunvarmistukseen käytimme työvaihekohtaisia työ- ja laatusuunnitelmia, 
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jotka tehtiin jokaiselle päätehtävälle. Tämän lisäksi valvonta työmaalla oli 

tärkeässä osassa laadunvarmistuksessa. 

Meneillään olevan urakan työ- ja laatusuunnitelmat olivat jo tehty yhtä lukuun 

ottamatta töihin tullessani, mutta sain kuitenkin tehdä seuraavan urakan työ- ja 

laatusuunnitelmat, jotka olivat samankaltaisia vain pienin muutoksin. 

Laadunvarmistuksessa kehittämistä voisi olla esimerkiksi työntekijöiden 

informoimisessa työn laatutavoitteista, jotta vältyttäisiin väärinkäsityksiltä. 
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5 YHTEENVETO 

Valitsin tämän aiheen opinnäytetyöhöni siksi, että olen aina halunnut 

työskennellä maa- ja vesirakentamisen parissa ja Destia tarjosi minulle tähän 

mahdollisuuden. Aihe kehitti omaa ammattitaitoani erittäin paljon ja tarjosi 

sopivasti haastetta. Urakka oli jo alkanut työmaalle saapuessani ja kaikki 

työvaiheet tehty ainakin kerran, joten työmenetelmiin tutustuminen oli todella 

helppoa ja sain apua jos sitä tarvitsin. Destia Oy oli minulle entuudestaan tuttu 

yhtiö, sillä olen ollut siellä aikaisemmin työharjoittelussa. 

Työhön liittyvän teoriaosuuden olen valinnut niistä aiheista, jotka olivat työssäni 

tärkeimmät. Toisessa osassa käsittelemäni käytännön osuus kertoo töistä, joita 

kukin aihealue sisälsi työmaalla, sekä omia työtapojani. Toiseen osaan on myös 

liitetty kuvia, sekä viitattu liitteinä oleviin dokumentteihin, jotka osaltaan auttavat 

havainnollistamaan tekstissä kertomiani asioita. 

Viimeisessä osassa pohdin omien työtapojeni vahvuuksia sekä 

kehittämistarpeita. Viimeinen osa noudattaa samaa kaavaa kuin edelliset osat. 

Pohtimalla sain hyvin selville omat vahvuuteni sekä alueet, joissa tarvin kehitystä. 

Tekstin aineiston kokoaminen oli helppoa, sillä urakka oli selkeä ja dokumentointi 

oli kokonaan käytössäni. Erityistä huomiota kiinnitin kuvien ja liitteiden 

valitsemiseen, jotta ne havainnollistaisivat mahdollisimman hyvin sitä, mitä 

haluan kertoa. Teorian kokoaminen oli helppoa, sillä en koonnut siihen mitään 

ylimääräistä. Teoriaosuudessa olen kertonut menetelmistä, jotka olivat itselleni 

tärkeitä työssäni. 

Vaikein asia työssäni oli vahvuuteni löytäminen ja niiden pohtiminen. 

Kehittämistarpeeni huomasin hyvin jo työtä tehdessä ja ne ovat hyvin selkeät. 

Vahvuuteni eivät työssäni korostuneet niin paljoa, että niitä olisi kaikkia ollut 

helppo huomata. Töissä tuli asioihin paljon uusia näkemyksiä, ja niiden 

soveltaminen omaan työhöni vaatii vielä lisää kokemusta. 
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