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1 JOHDANTO 

Työnjohtajana toimiminen edellyttää nykypäivänä vaativaa ja tarkkaa työskente-

lyä. Erilaisia määräyksiä, asetuksia ja ohjeistuksia on paljon mm. turvallisuuteen 

ja työtapoihin liittyen, ja ajan hermolla olevan rakennusmestarin tulee olla niistä 

tietoinen sekä osattava soveltaa niitä käytäntöön. 

Työmailla esiintyy todella paljon ongelmia muun muassa työmaiden kiireellisyy-

den, puutteellisten suunnitelmien ja aikataulutuksen, ammattitaidottomuuden, 

työvirheiden, puutteellisen valvonnan ja ihan vain tietämättömyydenkin takia. Hy-

vän työnjohtajan tuleekin hallita perusteellinen aikataulutus, turvalliset työtavat ja 

oikeaoppinen tehtäväsuunnittelu. 

Tämä opinnäytetyö perustuu Rakennus Leivo Oy:n työmaihin. Kerron omista ko-

kemuksistani Rakennus Leivo Oy:n palveluksessa työntekijänä ja työnjohtohar-

joittelijana.  

Käytän opinnäytetyössä esimerkkikohteena Bayer Oy:n tiloihin tehtävää kemial-

lista laboratoriota, mutta lisäksi kerron yleisesti yrityksen muistakin rakennus-

hankkeista. 

Käytän lähteinä uusimpia rakennusmääräyksiä ja ohjeistuksia, omakohtaista ko-

kemusta sekä alan kirjallisuutta. 



7 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Jeremy Nieminen 

2 TEORIAOSUUS TYÖNJOHDON TEHTÄVISTÄ 

2.1 Tehtäväsuunnittelu 

Tehtäväsuunnittelu on tärkeä osa työmaata. Sen avulla pyritään aikaansaamaan 

mahdollisimman hyvä kokonaisuus, jossa kaikki osapuolet ymmärtävät työtehtä-

vänsä sekä osaavat soveltaa suunniteltuja asioita käytäntöön. Tehtäväsuunnitel-

man avulla pyritään minimoimaan mm. työkohtaiset riskit jo ennalta. Suunnitelma 

sisältää mm. aikataulut, materiaalihankinnat, työvoiman tarpeen sekä tietenkin 

hankkeen turvallisuustekijät.(Ratu S-1228, 2.) 

Tehtäväsuunnittelulla arvioidaan, mikä voi mennä pieleen, ja suunnitellaan työ-

vaiheet ja -suoritukset mahdollisimman hyvin, jotta saataisiin aikaan paras mah-

dollinen ja ennen kaikkea turvallinen lopputulos. Nykyrakentamisen peruspila-

reita ovat kiristyneet aikataulut sekä kustannustehokkuus. Tällöin laatu ja sen 

varmistus kuuluvat yhä merkittävämpänä osana tehtäväsuunnitteluun.(Ratu S-

1228, 2.) 

Työmaalla asiat yleensä muuttuvat, sillä töiden kanssa tulee päällekkäisyyksiä, 

on työvoimasta puutetta tai suunnitelmat muuttuvat. Riskit on hyvä kirjata ja ja-

otella tehtäväsuunnitelmaan mm. laadullisiin, taloudellisiin, ajallisiin ja turvalli-

suusriskeihin. Riskien tunnistamiseen ja arviointiin voidaan käyttää kohteen so-

pimusasiakirjoja, suunnitelmia, työselostuksia sekä aiempaa kokemusta. Riskien 

tunnistamisen tulee johtaa ennaltaehkäisevään toimintaan. Jo ennen varsinaisen 

työn aloittamista käydään kaikki tarpeelliset asiat läpi aloituskokouksessa, ja ne 

sisällytetään tehtäväsuunnitelmaan.(Ratu S-1228, 5.) 

Tehtäväsuunnitelmaa tehdessä määritetään tehtävän työsisältö sekä osatehtä-

vät ja niiden laajuus. Sisällön täytyy vastata suunnitellun tai jo sovitun aliurakan 

tai työkaupan sisältöä. Tehtäväsuunnitelman tulisi muodostaa mahdollisimman-

selkeät ja yksityiskohtaiset kuvaukset työtehtävistä ja niiden laatuvaatimuksista. 

Kaikki työmenetelmät ja -suoritteet tulisi olla kuvattu niin, että ajallisen suunnitte-

lun perustella voidaan laskea urakan työmenekit.(Ratu S-1228, 8.) 
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Tehtäväsuunnitelmaa tehtäessä huomioidaan, mitä erikoista urakkaan sisältyy 

(esimerkiksi erikoisrakenteet ja kriittiset tai erityisen vaativat työvaiheet). Suunni-

telmassa kaikki tehtävän kannalta oleellisimmat asiat huomioidaan, esimerkiksi 

ajallisesti kriittisessä tehtävässä sen tarkka aikataulu sekä valvonta- ja ohjaus-

keinot. Jos tehtäväsuunnitelma tehdään ennen aliurakkasopimuksia, sen kaikki 

sisältö sisällytetään tarjouspyyntöihin ja muihin sopimuksiin. Näin saadaan vas-

tuut jaoteltua täysin aukottomasti eri osapuolille.(Ratu S-1228, 9.) 

 

2.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 

Aikataulusta kiinni pitäminen on yksi keskeisimmistä asioista työmaalla. Ilman 

toimivaa aikataulua työmaata ei voida mitenkään johtaa kunnolla.  Aikataulu pi-

tääkin olla mahdollisimman tarkka, ja sen tulee olla aina ajan tasalla, jotta pääs-

tään haluttuihin tavoitteisiin.  Aikataulu on aina sidonnainen tilaajan vaatimiin aloi-

tus- ja lopettamispäivämääriin.(Ratu S-1228, 11.) 

Aikataulusta tarvitsisi pitää kiinni mahdollisimman hyvin, sillä se poistaa kiireyden 

ja näin laatutavoitteet voidaan saavuttaa. Jos laadusta ruvetaan tinkimään, näkyy 

se tulevaisuudessa työn korjauksilla, jotka taas viivästyttävät aikataulua. Täytyy 

myös aina muistaa, että turvallisuudesta ei voi tinkiä -ei edes ajallisia säästöjä tai 

kustannustehokkuutta ajattelen.(Ratu S-1228, 11.) 

Ajallinen kesto työkohteessa selvitetään käyttäen esimerkiksi yleisaikataulua.  

Jos yleisaikataulua ei ole vielä määritelty, aloitetaan sen suunnittelu määrittä-

mällä ensin koko työkohteen, sitten työvaiheiden aloitus- ja lopetuspäivämäärät. 

Lisäksi otetaan huomioon muut työmaatuotannot ja niiden aikataulut.(Ratu S-

1228, 11.) 

Työmaalle tehdään selkeät välitavoitteet, joista voidaan seurata työn ajallista ete-

nemistä, ja ne merkitään aikatauluun. Työmäärän vaihtelut otetaan välitavoit-

teissa huomioon, jotta pysytään aikataulussa.(Ratu S-1228, 12.) 
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Aikataulu esitetään yleensä jana-aikatauluna, joka on yleisin käytetty muoto työ-

mailla sen helppokäyttöisyyden ja selkeyden vuoksi. Siinä esitetään vasem-

massa reunassa tehtävänimikkeet allekkain sekä muita tärkeitä ja oleellisia lisä-

tietoja, kuten tehtävien keskinäiset riippuvuussuhteet. Kalenteriosaan on vedetty 

vaakasuorainen viiva, joka kertoo työtehtävän keston. Muita vaihtoehtoisia esi-

tysmuotoja ovat esimerkiksi nk. paikka-aikakaaviot.(Ratu S-1228, 12.) 

Aikatauluun voidaan myös merkitä laadunvarmistustoimia, jolloin voidaan valvoa 

niiden toteutumista aikataulussa. Mikäli ilmenee ennalta arvaamattomia ongel-

mia, työn laajuus esimerkiksi kasvaa, niin aikataulusta voidaan katsoa kuinka pal-

jon se vaikuttaa kyseisen työn kestoon ja muihin töihin. Silloin voidaan muokata 

aikataulua sopivammaksi ja korjata sitä. Tällöin on hyvä pitää ohjauspalaveri, jol-

loin perehdytään ongelmiin ja yritetään ratkaista ne.(Ratu S-1228, 13.) 

 

2.3 Aliurakkasopimukset 

Aliurakan tarpeessa toimii aloittavana herätteenä hankinta-aikataulu. Tästä kat-

sotaan hankintojen tarpeet ja ajankohdat.(Junnonen 2010, 103.) 

Aliurakkaa koskevat asiat, mm. tarjouspyyntöjen laadinta, perustuvat tehtä-

väsuunnitelmaan kohteessa. Tehtäväsuunnitelmassa kootaan tiedot aliurakan 

tiedoista, kustannus- ja tuotantotavoitteet, laatuvaatimukset sekä tehdään poten-

tiaalisten ongelmien analyysi (POA). Näitä kaikkia käytetään urakkaehtojen mää-

rittämisessä, ja niiden avulla voidaan torjua ennakkoon mahdollisia tulevia ongel-

mia. Aliurakoiden sopimusvaiheessa etsitään ja sovitaan lisäksi tavoitteet ja vaa-

timukset täyttävät toiminta- ja työskentelytavat sekä mietitään, miten tuloksia voi-

daan parantaa.(Junnonen 2010, 103.) 

Tehtäväsuunnitelma toimii aliurakoitsijan työsisältönä ja laatuvaatimukset täyttä-

vänä asiakirjana. Tehtäväsuunnitelma toimii myös pääurakoitsijaa auttavana 

asiakirjana, jonka avulla määritetään mm. alihankinnan tarvittavat resurssit, urak-
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karajat sekä aliurakoitsijan tehtävien suoritus. Näitä käyttäen pääurakoitsija val-

mistautuu tarjouspyyntöjen lähettämiseen sekä lopulta tarjousneuvotteluihin ja 

aliurakkakokouksiin.(Junnonen 2010, 103.) 

Tarjouspyynnössä tulee olla kaikki tarvittavat tiedot työkohteesta, jotka voivat vai-

kuttaa aliurakan tarjoushintaan. Pääurakoitsija vastaa annetuista tiedoista, ja nii-

den tulee olla yksityiskohtaisia, jotta tarjous vastaisi työkohteen vaatimuksia. 

Poikkeamat työkohteessa tarvitsee merkitä selkeästi, jos ne poikkeavat yleisistä 

käytännöistä.(Junnonen 2010, 110.) 

Aliurakkasopimus voidaan tehdä käyttäen kahta perusratkaisua: 

 Suomen rakennusmedia Oy:n aliurakkasopimuslomakkeella YSE 1998- 

sopimusta täydentävine liitteineen 

 tekemällä RT 80260:n mukainen urakkasopimus liiteasiakirjoineen.(Jun-

nonen 2010, 110). 

Aliurakkasopimuksessa noudatetaan rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja 

(YSE 1998).  

Kustannustavoitteet perustuvat tarjouksiin, joita aliurakoitsijat tekevät. Näitä tar-

jouksia verrataan hankinnan tavoitteisiin, ja niistä voidaan katsoa työn onnistu-

mista. Aliurakkasopimusten kustannustavoitteen on vastattava tehtäväsuunnitel-

man työsisältöön, suoritusvelvollisuuksiin sekä urakkarajoihin. Kustannustavoit-

teiden määrittämiseksi on myös otettava huomioon materiaalien siirrot, telineet, 

jätteiden käsittely sekä varastoinnit. Nämä suunnitelmat siirretään tarjouspyyn-

töihin suoritusvelvoitteiksi ja urakkarajoiksi.(Junnonen 2010, 104.) 
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Tarjouspyyntövaiheen jälkeen ennen varsinaisten aliurakkasopimusten syntyä 

on pääurakoitsijan varmistettava potentiaalisen aliurakoitsijan luotettavuus sekä 

valmius ja resurssit suorittaa kyseinen työtehtävä. Pääurakoitsija vertailee saa-

puneita tarjouksia -niiden vastaavuutta lähetettyihin tarjouspyyntöihin, sekä sel-

vittää yritysten tietoja -onko yritys merkitty ennakkoperintä- ja työnantajarekiste-

reihin, entä arvonlisävelvollisten rekisteriin? Lisäksi tulee selvittää, onko yritys 

maksanut veronsa, ovatko eläkevakuutukset otettu, millaista työehtosopimusta 

sovelletaan sekä onko yrityksen työterveyshuolto kunnossa. Nämä korostuvat 

etenkin suuremmissa aliurakoissa. (https://www.tem.fi/tyo/tyolainsaadanto/tilaa-

javastuu.) 

Tarjous hyväksytään usein edullisimman urakkahinnan perusteella, mikäli se 

täyttää tarjouspyyntövaiheessa esitetyt ehdot sekä valittu yritys työnantajavelvoit-

teensa. Tarjouksen hyväksymisen jälkeen pidetään urakkaneuvottelut, joissa al-

lekirjoitetaan sopimukset sekä sovitaan aliurakkaan liittyvistä asioista ja käytän-

nöistä.(Junnonen 2010, 108.) 

Sopimusten allekirjoittamisen jälkeen voidaan aloittaa työvalmistelut. Pääurakoit-

sijan tulee perehdyttää aliurakoitsijat työmaahan – turvallisuusmääräyksiin ja -

käytäntöihin, alueeseen (varastot, sosiaalitilat, jätehuolto, vesipostit, tulityöpai-

kat, ensiapu- ja sammutustarvikkeiden sijainnit ym.) sekä tietysti itse työkohtee-

seen.(Junnonen 2010, 112.) 

Pääurakoitsija on vastuussa rakennuttajalle työn laadusta – myös aliurakoitsijan 

tekemästä työstä kuin omastaan. Pääurakoitsijan on suunniteltava ja suoritettava 

laadunvarmistustoimenpiteitä, jotta työn laatu vastaa urakka-asiakirjoissa vaadit-

tua laatutasoa. Toimenpiteistä täytyy sopia, ja ne tulee suunnitella etukäteen 

myös aliurakoitsijoiden kanssa. Laadunvarmistustoimenpiteitä voidaan katsoa 

esim. Ratu- ja RT-korteista, Rakennustöiden yleisistä laatuvaatimuksista (RYL) 

tai soveltaen urakoitsijoiden omia hyväksi havaittuja toimenpiteitä ja menetel-

miä.(Junnonen 2010, 110.) 

 

https://www.tem.fi/tyo/tyolainsaadanto/tilaajavastuu
https://www.tem.fi/tyo/tyolainsaadanto/tilaajavastuu


12 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Jeremy Nieminen 

2.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 

Työ- ja ympäristöturvallisuus ovat keskeisimpiä asioita rakennusurakan aikana  

toteutuvista tehtävistä. Kesäkuussa 2009 tuli voimaan Valtioneuvoston asetus ra-

kennustyönturvallisuudesta (205/2009). Sillä kumottiin vanha päätös valtioneu-

voston työturvallisuudesta (629/1994). Tällöin tarkennettiin kohtia osapuolten työ-

terveyden ja työturvallisuuden toteutumisessa.( RT 10-11011, 1.) 

 

Asetuksessa määritetään, että jokaisen on yhdessä ja omalta osaltaan huoleh-

dittava työmaan turvallisuudesta. Työmaalla tulee pyrkiä siihen, ettei mistään 

suoritettavasta työstä aiheudu vaaraa kenellekään, ei työntekijälle itselleen eikä 

läheisyydessä oleville. (Junnonen 2010, 133.) 

Rakennuttaja ohjaa ja valvoo rakennushanketta. Rakennuttajan tulee huomioida 

ja kartoittaa mahdolliset työturvallisuusriskit ja varmistaa, että työympäristö on 

aina turvallinen. Jokaiseen urakkaan on nimitettävä rakennuttajan puolelta turval-

lisuuskoordinaattori, jolla on tarpeelliset vaatimukset työn tekemiseen ja toteutta-

miseen. Mikäli rakennuttajaorganisaatiossa ei ole soveltuvaa henkilöä, voidaan 

palvelut ostaa ulkopuoliselta taholta. (TTK -Rakennuttajan ja turvallisuuskoordi-

naattorin tehtävät rakennushankkeessa.) 

Rakennuttajan on liitettävä tarjouspyyntöasiakirjoihin työturvallisuussäännöt ja 

menettelyohjeet, joita on noudatettava työmaalla. Turvallisuussäännöissä tulee 

olla ”turvallisuushallinnan tavoitteet ja toimenpiteet, sekä ohjeet turvallisuusseu-

rantaan ja tarkastuksiin, yhteistoimintaan ja työmaakokouksiin, henkilötunnisteen 

käyttöön ja kulkulupaan, sekä osapuolten hyväksyntää edellyttävien turvallisuus-

suunnitelmien käsittelyyn” (Junnonen 2010, 133.)  

Eräs tärkeä työturvallisuutta edistävä tapahtuma on työmaalla pidettävä viikko-

tarkastus. Viikkotarkastuksessa tehtävään nimetty henkilö käy yhdessä työmaan 

henkilöstön kanssa läpi viikoittain määrätyksi tehtävät tarkastukset.(Rantanen 

ym. 2007, 9.) 
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Näihin tarkastuksiin kuuluvat mm. työturvallisuuden, työkoneiden, tikkaiden ja te-

lineiden, työtasojen, työmaan siisteyden, valaistuksen ym. työmaan turvallisuu-

teen vaikuttavien tekijöiden tarkastaminen. Viikkotarkastuksista tehdään viralli-

nen pöytäkirja, joka arkistoidaan.(Rantanen ym. 2007, 9.) 

Myös työntekijöistä ja heidän terveydestään huolehtiminen kuuluu kokonaisval-

taiseen työturvallisuuteen. Työnantaja on velvollinen järjestämään työntekijöille 

työterveyshuollon (1383/2001). Yleensä työterveyspalvelut hankitaan joko yksi-

tyisiltä työterveysasemilta tai kunnallisesta työterveyshuollosta.  Työterveyshuol-

toon kuuluu ”työolosuhteiden selvityksiä, työkyvyn arviointia, terveydentilan seu-

rantaa, sekä tiedottamista ja neuvoja terveyteen liittyvissä asioissa” (Rantanen 

ym. 2007, 9.) 

Työntekijöiden turvallisuutta edistää myös toimiva työsuojelutoiminta. Työsuoje-

luvaltuutettu valitaan kahdeksi vuodeksi eteenpäin, jos työpaikalla on töissä vä-

hintään kymmenen työntekijää. Työsuojeluvaltuutetun tulee olla perehtynyt työ-

suojelun ajankohtaisiin säädöksiin. Tietenkin myös oman työmaan ja työpaikan 

turvallisuusasiat täytyy olla hallinnassa. Mikäli työpaikalla ilmenee ongelmia, tu-

lee valtuutetun ilmoittaa puutteista välittömästi työnjohdolle.(Rantanen ym. 2007, 

9.) 

Kun turvallisuussuunnitelmat on tehty, vastuuhenkilöt nimetty ja työntekijöiden 

turvallisuusasiat hoidettu asianmukaisesti, tulee kyseeseen tärkein työtapaturmia 

ennaltaehkäisevä tapahtuma -perehdytys.(Rantanen ym. 2007, 9.) 

Päätoteuttajalla on vastuu perehdyttää kaikki työntekijät työmaalle ja tarkastet-

tava jokaisen soveltuvuus vaadittaviin töihin. Perehdytykseen sisältyy turvalli-

suusohjeiden esittäminen, työntekijän tehtävät ja vastuut, työmaan esittely ja 

muut työmaan vaatimat tarpeet ja tekijät. (Ratu KI-6018. 2010, 8.) 
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2.5 Työmaalla pidettävät palaverit ja kokoukset 

Työmaiden palaverit ja kokoukset ovat tärkeä osa rakennushanketta. Kokoukset 

aloittavat ja päättävät työmaan. Isompia työmaita varten järjestetään aloitusko-

kous, joka pidetään ennen työmaan aloittamista. Aloituskokouksessa on tarkoitus 

katsoa, onko rakennushankkeeseen ryhtyvällä tarpeeksi hyvät edellytykset hank-

keen tekemiseen niin, että säännöt ja hyvä rakentamistapa sekä muut vaatimuk-

set toteutuvat.(RT YM2-21644, 8.) 

Aloituskokouksessa määritetään mm. eri osapuolien vastuut ja tehtävät raken-

nustyömaalla. Aloituskokouksessa on oltava läsnä ainakin rakennusvalvontavi-

ranomaisen edustaja, hankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, pääsuunnittelija 

sekä vastaava työnjohtaja.(RT YM2-21644, 8.) 

Projektisuunnitelmassa on esillä työmaan sopijapuolten kokoukset sekä työmaan 

sisäiset kokoukset ja niiden aikataulut. Työmaakokousten järjestämisestä sovi-

taan aloituskokouksessa.(Tuomola 2013.) 

Työmaakokous on tilaisuus, jossa eri osapuolet voivat tavata keskenään ja jossa 

esitetään työmaan tilanne. Siellä tarkastetaan mm. työmaan aikataulut ja työsuo-

ritukset, ja jos niissä on korjattavaa, sovitaan eri osapuolten kanssa seuraavista 

toimenpiteistä. Työmaakokouksissa sovitaan lisäksi mahdollisista lisä- ja muu-

tostöistä sekä tarpeen vaatimista katselmuksista ajankohtineen. Työmaakokouk-

sia pidetään yleensä 2...4 viikon välein.(Tuomola 2013.) 

Urakoitsijakokouksissa ovat paikalla urakoitsijat ja valvoja. Niissä on tarkoitus 

päättää eri työvaiheiden yhteensovittamisesta. Kokouksissa sovitaan nopeasta 

yhteydenpidosta ja tiedonjakelusta kaikkien kesken.(Tuomola 2013.) 

Viikkopalavereja pidetään aina kun on tarvetta tarkastella jotain työvaihetta pa-

remmin ja sopia eri osapuolten kanssa tehtävistä. Palavereissa käydään läpi tur-

vallisuus-, laatu- ja tiedotusasiat. Lisäksi tarkastetaan resurssien riittoisuus työ-

kohteessa. Viikkopalavereita voidaan pitää kerran viikossa tai tarpeen vaatiessa. 
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Rakentamisvaihepalaverissa sovitaan alkavan työvaiheen aikataulut ja kustan-

nustavoitteet sekä työnjohtajien vastuualueet. Rakentamisvaihepalaveri pidetään 

ennen työvaiheen alkamista.(Tuomola 2013.) 

 

2.6  Laadunvarmistus 

Laatua tarvitaan kaikkialla, tuotteiden suunnittelussa ja sen valmistamisessa 

sekä asiakkaan havaitsemissa tarpeissa. Laatu onkin hyvä kilpailutekijä rakenta-

misessa. Asiakas on tyytyväinen, kun hänen asettamansa toiveet ja tavoitteet 

täytetään.(Ratu KI-6025, 7.) 

Laatujohtamisella on tärkeä rooli laadunvarmistamisessa. Siinä johdetaan ja hal-

litaan työtä strategisesti. Työjohdon tulee kertoa koko organisaatiolle laadunpa-

rannuksen periaatteet sekä valvoa työtä ja annettava palautetta työntekijöille. Hy-

vät henkilökemiat edesauttavatkin laadunvarmistamisessa.(Ratu KI-6025, 9.) 

Organisaatiossa tulee olla hyvät ja selkeät ohjeet työn tekemiseen, joita kehite-

tään niitä jatkuvasti. Näin annetaan työnsuorittajalle vastuuta työn toteutuksesta 

ja suunnittelusta, kun päässä on kaikki mahdollinen tieto suoritettavasta työstä. 

(Ratu KI-6025, 9.) 

Laadunvarmistus alkaa jo ennen itse rakentamista. Tarjous- ja sopimusvai-

heessa laaditaan tarvittavat asiakirjat, joissa otetaan huomioon laatuasiat. Kun 

tarjouskilpailu on järjestetty ja urakoitsijat valittu, käydään urakoitsijan kanssa 

laatuvaatimukset läpi ja pidetään katselmus työmaalla. Näillä asioilla voidaan 

merkittävästi vaikuttaa tulevan työn laatuun.(Ratu KI-6025, 14.) 
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Rakentamisen valmisteluvaiheessa on myös paljon asioita, joilla voidaan vaikut-

taa laatuun. Tähän kuuluu riskien tunnistamista, erilaisten aikataulujen laadintaa 

sekä laadunvarmistussuunnitelman tekoa kaikkien yhteistyökumppanien 

kanssa.(Ratu KI-6025, 14.) 

Rakentamisen valmistusvaiheessa käytetään suunniteltuja laadunvarmistustoi-

menpiteitä. Kaikkien osapuolten tulee pitää niistä kiinni. Puutteista ja virheistä 

tiedotetaan välittömästi. Kaikki laadunvarmistustoimenpiteet merkitään asiakirjoi-

hin ja arkistoidaan.(Ratu KI-6025, 14.) 

Viimeistelyvaiheessa korjataan havaitut viat aikataulun mukaisesti. Valmis kohde 

luovutetaan sovitussa aikataulussa tilaajalle. Lopussa voidaan kerätä palautetta 

hankkeesta, hyviä ja huonoja, joita voidaan soveltaa seuraavissa kohteissa.(Ratu 

KI-6025, 14.) 
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3 KÄYTÄNNÖNOSUUS TYÖJOHDON TEHTÄVISTÄ 

3.1 Tehtäväsuunnittelu 

Tehtäväsuunnittelua tarvitaan erilaisten työtehtävien toteutuksissa. Näin pääs-

tään paremmin tavoitteisiin niin ajallisesti kuin rahallisesti. Myös turvallisuusasiat 

on hyvä ottaa huomioon jo tehtäväsuunnitteluvaiheessa. Usein kannattaa käyttää 

vanhoja hyviä tehtäväsuunnitelmia pohjana ja rakentaa niistä työkohteelle sopiva 

suunnitelma.  

Kaikkein pienimmistä ja yksinkertaisimmista työvaiheista ei ole välttämättä tar-

peen laatia erillistä tehtäväsuunnitelmaa. Toisaalta taas vaativimpiin työvaiheisiin 

tulee kiinnittää normaalia enemmän huomiota. Vaativiin työvaiheisiin kuuluu esi-

merkiksi betonielementtien asentaminen, josta on syytä tehdä yksityiskohtainen 

työvaihesuunnitelma. 

Tehtäväsuunnitelmaa laadittaessa täytyy ottaa huomioon tilaajan aika-, kustan-

nus- ja laatuvaatimukset. Lisäksi tulee ottaa huomioon myös työntekijöiden 

määrä sekä tehtävää varten tärkeät hankinnat ja tapahtumat, esimerkiksi nostot 

ja kuljetukset. 

Tarvittavat tiedot kerätään olemassa olevista suunnitelmista ja piirustuksista, 

alan kirjallisuudesta, esimerkiksi Ratu- ja RT-kortistoista sekä aiemmin tehdyistä 

ja toimivista ratkaisuista. 

Erityisen tarkkana tehtäväsuunnitelmassa on oltava työturvallisuuden kanssa. 

Esimerkiksi työskenneltäessä korkeissa paikoissa tulee erikseen olla mainittu 

vaadittavista turvallisuusasioista ja suojauksista, kuten kaiteista ja henkilökohtai-

sista suojaimista. 

Työtä seurataan tehtäväsuunnitelmasta, ja mikäli ylimääräisiä tai muuttuvia töitä 

ilmenee, niiden tiedot korjataan päivitettyyn suunnitelmaan. Tehtäväsuunnitelma 

on aina hyvä olla kaikille nähtävissä esimerkiksi työmaan seinällä, josta kukin voi 

tarvittaessa katsoa sitä.  
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Rakennus-Leivo Oy:n työmailla on käytetty asianmukaisesti aina vaativissa 

töissä erillistä tehtäväsuunnitelmaa (liite 1). Sen ei ole aina tarvinnut olla varsi-

naisena paperiversiona, vaan asiat ovat selvitetty ja näytetty, kuinka työt suorite-

taan oikein turvallisuudesta tinkimättä. 

3.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 

Tilaaja määrittää työmaan aloitus- ja lopetuspäivämäärät. Valittu urakoitsija laatii 

yleisaikataulun kyseiselle ajalle ja sopii tilaajan kanssa väliaikatavoitteista. 

Yleensä aikataulut suunnitellaan jana-aikataulumuotoon, joka on yksinkertaisin 

ja helppokäyttöisin aikataulujen esitystapa. Jana-aikataulussa on vasemmalla 

reunassa merkattu allekkain tehtävänimikkeet ja kalenteriosaan on pitkittäisillä 

viivoilla merkitty töiden kesto. Lisäksi aikataulussa voi olla tietoa esim. työryh-

mistä sekä suorite- ja tuntimääristä.  

Työn kestot saadaan vertaamalla esimerkiksi vanhoihin kohteisiin käytettyä aikaa 

tai laskemalla töiden kesto käyttämällä Aikataulukirjaa. Aikataulua määrittäessä 

tulee ottaa huomioon materiaalihankinnat, jolloin varmistetaan, että kyseisiä ma-

teriaaleja, työkoneita (esim. nostureita), saadaan silloin kuin pitää. Ajallisia muu-

toksia tulee kesken työn, mutta nämä otetaan huomioon ja muutetaan aikatau-

luun. 

Töiden alkuvaiheessa näitä ajallisia muutoksia tapahtuu eniten, sillä työt on suun-

niteltu valmiiksi joka viikolle. Silloin käykin niin, että kaikki eivät välttämättä pää-

sekään heti aloittamaan töitään, koska jokin edeltävä työvaihe on vielä tekemättä 

ja aikataulu viivästyy. Näihin kuitenkin puututaan viimeistään työmaakokouksissa 

ja aikataulua muutetaan niin, että se vastaisi paremmin todellisuutta. Myös erilai-

set sairastapaukset ja tapaturmat voivat muuttaa aikataulusuunnittelua työmaan 

aikana. 

Työmaainsinööri tai mestari valvoo työmaan ajallista toteutumista koko työmaan 

ajan sekä pyrkii pitämään yleisaikataulusta kiinni, jotta työmaa valmistuisi ja ete-

nisi kaikkia osapuolia tyydyttävässä ajassa.  
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Ajallinen suunnittelu on laadittu tilaajan toimesta kaikissa niissä kohteissa, joissa 

itse olen ollut osallisena (liite 2).  Suunnitelmia on tarpeen mukaan muokattu niin, 

että se vastaisi myös työmaan todellista ajallista kulkua. Jana-aikataulut (liite 3) 

ovat selvästi esillä ja kaikille nähtävissä. Meidän työmaillamme olemme päässeet 

aloittamaan työt jo ennen virallista aloituspäivää, sillä olemme tilaajan kanssa 

saaneet niin sovittua. Näin olemme saaneet aloitettua purkamistyöt hieman etu-

ajassa ja työn etenemään siten, että aikataulussa on hieman joustovaraa ennalta 

arvaamattomien tilanteiden varalta. 

Työmaakokouksissa käydään välitavoitteet läpi kaikkien urakoitsijoiden kesken, 

ja jos jollain on ongelmia aikataulun kanssa, sovitaan saman tien asiat ja hoide-

taan ne kerralla kuntoon. 

3.3 Aliurakkasopimukset 

Aliurakkasopimukset sijoittuvat meillä pienempiin osa-alueisiin, sillä tilaaja hoitaa 

sivu-urakoina lämpö-, vesi-, ilmastointi- ja sähköurakoitsijat (liite 4.). Meille tulee 

aliurakoitsijoita työkohteisiin, joihin omat resurssimme eivät riitä. Esimerkiksi suu-

ret maalaus-, matto- ja laatoitustyöt hoituvat aliurakoina. Käytämme työmail-

lamme usein samoja, hyviksi havaittuja, luotettavia ja työnsä hoitavia aliurakoit-

sijoita. 

Suurempiin ja vaativampiin töihin kutsutaan potentiaalinen aliurakoitsijan edus-

taja paikan päälle katsomaan työkohdetta ja häntä pyydetään tekemään työstä 

tarjous. Kuljetuksissa ja nostoissa on käytetty samaa aliurakoitsijaa melkein aina, 

sillä olemme olleet palveluksiin tyytyväisiä.  

3.4 Työturvallisuus ja ympäristösuojelu 

Työturvallisuus on erittäin tärkeä osa-alue rakennushankkeissa. Tapaturmia sat-

tuu vuosittain valitettavan paljon. Esimerkiksi vuonna 2013 tapahtui rakennus-

alalla työaikana 13 975 tapaturmaa (http://www.ttk.fi/toimialat/rakennusala/tyota-

paturmatilastoja). Näistä työtapaturmista kertyy suuret kulut niin työnantajille kuin 

http://www.ttk.fi/toimialat/rakennusala/tyotapaturmatilastoja
http://www.ttk.fi/toimialat/rakennusala/tyotapaturmatilastoja
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yhteiskunnallekin. Näin ollen ei kukaan halua, että tapaturmia sattuu, ja niitä yri-

tetäänkin parhaalla mahdollisimmalla tavalla ehkäistä. 

Rakennus-Leivo Oy:n työturvallisuus on erittäin hyvällä mallilla pitkän kokemuk-

sen ja vuosien aikana kertyneen tiedon vuoksi. Vakavia työtapaturmia ei ole sat-

tunut lainkaan ja pienempiäkin erittäin vähän. 

Rakennus-Leivo Oy:n työmaat, jotka ovat olleet lääketehtaassa, ovat olleet tur-

vallisuuden puolesta erittäin hyvin kontrolloituja.  Työmaalla, jossa olin harjoitte-

lussa, oli tarkasti määrätty turvallisuuden määrittävät asiat. Kaikki työmaalle tul-

leet uudet työntekijät perehdytettiin ennen töiden aloittamista työmaalla (liite 5). 

Kaikki perehdyttävät henkilöt saivat ”Rakentajan taskuturvan” (liite 6) mukaansa. 

Perehdytys oli vastaavan työnjohtajan ja työmaan valvojan vastuulla. He suoritti-

vat perehdytyksen työmaalle ja työtehtäviin sekä hoitivat asiaan kuuluvan pape-

rityön.  

Työmaa oli aivan oma rakennushankkeensa tehtaan tiloissa, jossa kulunvalvon-

taa suoritettiin aina työmaalle mentäessä ja sieltä poistuttaessa. Tämä oli hyvä, 

sillä näin pystyttiin välttämään ylimääräisten pääsyä tehtaan tuotantotiloihin.  

Rakennustyömaan kunnossapitotarkastus (liite 7) pidettiin joka viikko sovittuna 

päivänä. Tämä kuului vastuualueeseeni. Mukana oli työmaan työntekijöitä sekä 

valvoja. Samalla kun tein kunnossapitotarkastuksen, suoritin rakennustelineiden 

viikkotarkastuksen. Tehdyissä tarkastuksissa ei käynyt mitään suurempia asioita 

ilmi. Pienempiä juttuja toki oli, esim. sähkötyökalujen rikkoutumista ja A-tikkaiden 

vaakatukien puuttumista. Nämä viat korjattiin välittömästi huoltamalla tai poista-

malla käytöstä vioittuneet työkalut.  

Työmaan rajat oli aidattu selvästi ja tavarakontit sekä roskalavat oli sijoitettu si-

ten, ettei ohikulkijoille tai työntekijöille aiheutunut vaaraa.  

Työympäristö oli haasteellinen, sillä ympärillä oli toimivat tuotantotilat, joihin piti 

toisinaan päästä työskentelemään. Näissä tapauksissa työntekijän piti olla läpi-

käynyt tehtaan oma perehdytys, mutta erillistä työmaahan perehdytystä ei tieten-



21 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Jeremy Nieminen 

kään tarvittu. Näissäkin tehtävissä, haasteellisuudesta huolimatta, kaikki sujui hy-

vin; kaikesta sovittiin yhdessä tehtaan työnjohdon kanssa ja asiat tehtiin turvalli-

suudesta tinkimättä. 

Pölynhallinta oli tärkeä turvallisuuden osa-alue, sillä toimittiin tilassa, josta ei saa-

nut kulkeutua pölyä ym. mihinkään muihin tiloihin. Tämä oli huomioitu jo turvalli-

suusohjetta tehtäessä. Esimerkiksi työkoneissa oli määrätty käytettäväksi imuria, 

jotta rakennuspöly saadaan asianmukaisesti hallittua.  

Palontorjunta oli huomioitu tarpeellisilla sammuttimilla. Lisäksi työmaalla oli toi-

miva paloposti. Ensiapuvälineet olivat kaikkien nähtävillä ja käytettävissä työ-

maalla.  

Kohteessa jouduttiin myös työskentelemään katolla ja tekemään esimerkiksi kat-

totulitöitä. Tätä varten katolle oli asennettu kaiteet koko työmaan ajaksi putoamis-

vaaran takia. Palontorjunta hoidettiin aina asianmukaisesti tuomalla tarvittavat 

sammutus- ja suojausvälineet tulityön yhteydessä katolle.  

Rakennushankkeelle oli tehty aivan oma 16-sivuinen työturvallisuusohje, josta 

selvisi kaikki tarvittavat tiedot turvallisen työympäristön toteuttamiseksi. Tällainen 

ohjekirjanen olisi hyvä olla jokaisella työmaalla, joita tulisi selvästi esille juuri ky-

seisen työmaan tärkeät käytännöt, sillä eroavaisuuksia työmaiden välillä löytyy. 

Kokonaisuus tämän rakennushankkeen työturvallisuutta ja ympäristönsuojelulli-

sia näkökohtia ajatellen oli erittäin hyvä ja toimiva, mutta aina parannettavaa löy-

tyy. Muun muassa eräs asia, jonka huomasin ajoittain olevan ongelma, oli työn-

tekijöiden huolimattomuus henkilökohtaisten suojainten käytössä. Esimerkiksi 

suojakypärän käytöstä sekä työtelineiden väärinkäytöstä piti jatkuvasti huo-

mautella.  

Kokonaisuutta ajatellen ovat Rakennus-Leivo Oy:n työturvallisuusasiat erittäin 

hyvällä mallilla. Kaikki lähtee hyvistä suunnitelmista ja oikeanoppisesta työmaan 

johtamisesta sekä tietysti ihmisten asenteista.  
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3.5 Työmaalla pidettävät palaverit ja kokoukset 

Kokoukset ja palaverit ovat tärkeä osa työmaata. Niillä edistetään tiedonkulkua 

ja pidetään aikataulut sekä työmaa ajan tasalla.  

Kun urakoitsijat on valittu, pidetään ennen töiden aloitusta työmaan aloitusko-

kous. Aloituskokouksessa päätetään työmaan yhteiset pelisäännöt ja sovitaan 

käytännön järjestelyistä. 

Työmaakokouksia pidetään koko työmaan ajan, ja meillä niitä pidettiin kahden 

viikon välein (liite 8). Paikalla olivat urakoitsijoiden edustajat, tilaajan valvontaor-

ganisaatio ja suunnittelijat. 

Ensimmäisessä työmaakokouksessa käytiin läpi rakennuslupa-asiat, työmaan 

aluesuunnitelma ja muutokset suunnitelmiin, perehdyttäminen työmaalle sekä ra-

kennuttajan, urakoitsijan ja suunnittelijoiden asiat. Seuraavissa kokouksissa käy-

tiin työmaata läpi sekä selvitettiin lisätöitä ja suunnitelmamuutoksia. Kaikki toimi 

mallikkaasti eikä ongelmia syntynyt, vaikka sähköurakoitsijalla hieman aikataulu 

jätätti. Viimeisessä kokouksessa oli vastaanottotarkastus (liite 9), jossa tarkastel-

tiin laajemmin tehtyä urakkaa. 

Viikkopalavereita ei välttämättä pidetä kaikissa urakointikohteissa. Se on kuiten-

kin hyvä käytäntö, jolla saadaan tarkemmin katsottua aikataulua ja sovittua viikon 

töistä sekä tarkasteltua jo toteutuneet työt. Viikkopalaveri on hyvä pitää viikon 

lopussa, sillä silloin voidaan läpikäydä viikon aikana tehdyt työt ja suunnitella seu-

raavan viikon työsuoritteita. 

Rakennus Leivo Oy:n työmailla palavereita pidettiin aina tarpeen vaatiessa. Mi-

käli tarvittiin suunnittelijan tai tilaajan edustaja paikalle, esimerkiksi suunnitelma-

muutoksia varten, saapuivat he puhelinsoitolla työmaalle todella nopeasti, ja asiat 

käytiin läpi saman tien.  
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3.6 Laadunvarmistus 

Laatu on ollut aina meille todella tärkeä asia, ja sitä olemme parhaamme mukaan 

pyrkineet tekemään. Tilaajat voivat olla todella tarkkoja laadusta ja meidän tulee 

varmistaa, että siitä ei milloinkaan tingitä.  

Laadunvalvonta on tärkeässä roolissa rakennustyössä, ja sitä tarvitsee jatkuvasti 

kehittää nykypäivän normeja vastaavaksi. Toinen tärkeä asia on se, että työnte-

kijät tekevät parhaansa työtä suorittaessa, ettei laatuvahinkoja sattuisi. Nykypäi-

vänä kun on todella kiire ja halvalla tarvitsisi tehdä urakat, niin sitä laatua ei aina 

vain synny kaikkialla. Esimerkiksi rakennustyömailla on paljon ulkomaalaistaus-

taisia työntekijöitä, joille ei välttämättä aina ole selvää Suomen ajankohtaiset ra-

kentamismääräykset. Työnjohtajien tehtävänä onkin selvittää kaikille halutut laa-

tukriteerit ja keinot, joilla niihin päästän. 

Laadunvarmistus on koko ajan läsnä työmaillamme ja kyseisessä kohteessa, 

jossa olin harjoittelussa, oli käytössä jokaisen työntekijän ”Työhön perehdyttämi-

nen” (liite 5). Siitä löytyy työntekijän tiedot ja samalla esitellään työmaata; siihen 

liittyviä turvallisuus-, organisaatio- ja aika-tauluasioita ym. Jokainen perehdyttävä 

sai lisäksi Rakentajan taskuturvan mukaansa. 

Kaksi kertaa kuussa pidettävissä työmaakokouksissa käytiin läpi työmaan tilan-

netta ja tarkistettiin samalla, että laadunvarmistus on suoritettu asianmukaisesti 

ja että työnjälki on laadukasta. Ongelmana ei ollut muuta kuin se, että aika-taulu 

ei kaikilla urakoitsijoilla aivan aina toiminut. He saivat kuitenkin kirittyä aikataulun 

kiinni lisäämällä työkohteen resursseja.  

Olin laadunvalvonnassa mukana henkilökohtaisesti monessa eri työvaiheessa 

(liite 10).  Kaikki laatuasiat saatiin tehtyä oikein eikä ongelmia syntynyt. Kaikki 

urakoitsijat olivat rehellisiä ja kertoivat kyllä, mikäli jotain laatuun liittyvää asiaa 

oli. Esimerkiksi jos joku työmaalla oli vahingoittunut urakoitsijoiden toimesta, asi-

oista kerrottiin ja asia korjattiin välittömästi. 
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4 OMAN OSAAMISEN ARVIOINTI 

4.1 Tehtäväsuunnittelu 

Tehtävänsuunnittelu on mielestäni kohtalaisen hyvin hallinnassa kohdallani. 

Osaan tulkita suunnitelmia hyvin ja toteuttaa sen edellyttämät tehtävät asianmu-

kaisesti. Hieman heikosti olen kuitenkin tehtäväsuunnitelmia laatinut aivan konk-

reettisesti paperille. 

Tietoa ja opastusta tarvitsee kuitenkin aina, mikäli haluaa pysyä ajan hermolla 

tietoisena uusista suunnista ja menetelmistä, sillä työmenetelmät uudistuvat jat-

kuvasti. Koulun kautta olen saanut edellytykset tehdä tietokoneella tehtäväsuun-

nitelmia, ja se auttaa varmasti myös tulevaisuudessa. 

4.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 

Ajallisen suunnittelun toteuttamiseen on minulla mielestäni melko hyvät valmiu-

det. Osaan muodostaa jana-aikatauluja, vaikka työkohteessamme en olekaan 

niitä päässyt tekemään tilaajaorganisaation laatiessa työmaan aikataulut. Osaan 

soveltaa hyvin suunnitelmia käytäntöön, ja se onkin varmasti minun vahvuuteni.   

Olen valvonut työmaan kulkua pääurakoitsijan ominaisuudessa ja suoriutunut 

mielestäni tehtävässäni hyvin. 

4.3 Aliurakkasopimukset 

Aliurakkasopimusten laadinta on minulle vielä todella haastavaa suurimmaksi 

osaksi siksi, että en ole näitä muuten kuin koulussa tehnyt. Tarvitsen tässä vielä 

opastusta ja tietojen hankkimista yleisistä sopimusehdoista sekä muista alan ai-

neistoista.  
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Itse työmaalla pärjään aliurakoitsijoiden kanssa hyvin, ja se onkin vahvuuteni 

tässä kohdassa. Tulen hyvin kaikkien kanssa toimeen ja työtehtävät olemme aina 

saaneet suoritettua valmiiksi hyvissä väleissä. 

4.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 

Työ- ja ympäristöturvallisuudesta huolehtiminen on yksi vahvimmista osa-alueis-

tani työnjohtajana. Tämä näkyy siinä, että vaarallisia tilanteita tai tapaturmia ei 

ole tapahtunut työmaillani ollenkaan. Koulussa sai paljon tietoa turvallisuusasi-

oista, joita pystyi viemään eteenpäin työmaille.  

Meillä on aina ollut tiukat turvallisuusmääräykset, ja näistä jo monet vuodet oppi-

neena pystyn hyödyntämään niitä myös tulevaisuudessa ja kehittämäänkin, jos 

tarve vaatii.  

Eräs haaste työturvallisuudessa on ihmisten ennakkoasenteet uusia asioita koh-

taan. Heille tulisi hyvässä yhteisymmärryksessä selventää, että työ- ja ympäris-

töturvallisuus ja siitä huolehtiminen ei ole pelkästään kiusantekoa esimerkiksi li-

sääntyvän työmäärän muodossa. Työturvallisuusasioista tulisi sopia selvät yhtei-

set pelisäännöt, joita noudatetaan. 

4.5 Työmaalla pidettävät palaverit ja kokoukset 

Kokouskäytännöt ovat kohdallani hyvin hallinnassa ja tiedän, kuinka asiat hoide-

taan kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla. Olen hyvä kuuntelemaan ja toteutta-

maan asioita, joita sovitaan palavereissa ja kokouksissa.  

Palaverit ovat tärkeä osa työmaata, ja se onkin vahvuuteni, sillä pystyn toimimaan 

kaikkien ihmisten kanssa yhteisymmärryksessä.  

Kokoustilanteisiin valmistautuminen on hankalaa. Siihen tarvitsisin vielä lisää ko-

kemusta ja tietoa. 
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4.6 Laadunvarmistus 

Laadunvarmistus työmailla on vahvuuteni monelta osin. Olen saanut hyvää opas-

tusta ja olen tutustunut erilaisiin tilanteisiin työmailla, jolloin on tarvittu laadunvar-

mistusta. Myös ennen töiden aloittamista ja suunnitteluvaiheessa osaan ottaa 

laadun huomioon hyvin.  

Joissain vaativissa erikoistöissä tulen tarvitsemaan ohjeistusta laadunvarmistuk-

sen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Koulusta olen saanut hyvät eväät tarvitta-

van tiedon hankkimiseen, ja tämä auttaakin varmasti tulevaisuudessa. 
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5 YHTEENVETO 

Olen tyytyväinen opinnäytetyöhöni ja sen toteuttamiseen moneltakin kantilta. 

Olen käynyt työtäni varten paljon aineistoja läpi ja oppinut hyvin paljon rakennus-

urakan sopimusasioista ja työturvallisuussäädöksistä. Kaikki vaaditut osa-alueet 

käsiteltiin mielestäni hyvin. 

Minulla on paljon kokemusta työmaista, mutta nyt ymmärsin asiat kokonaisvaltai-

semmin, kun kävin konkreettisesti kaikki aihealueet läpi tässä opinnäytetyössä. 

Koulussa opitut asiat, joita oli paljon tässäkin työssä, pääsivät oikeuksiinsa, kun 

pystyin hyödyntämään opittuja asioita työmaalla.  

Aliurakkasopimusten tekoa minun tarvitsee vielä harjoitella tulevaisuudessa, 

mutta tätä työtä tehdessä asioita tuli hyvin kerrattua ja opittua ja näitä asioita voin 

hyödyntää jatkossa.  

Koulusta saa hyvät lähtötiedot työelämään, mutta kyllä siellä itse työmaalla ole-

minen opettaa eniten. Olenkin todella tyytyväinen, että sain hyvää opastusta sekä 

tekemilleni töille että tähän opinnäytetyöhön. Ammatillisesti olen kasvanut erittäin 

paljon koko prosessin aikana, ja kasvu jatkuu edelleenkin, kun opittuja asioita 

toteutetaan työmailla. 

Kaikkiaan olen erittäin helpottunut ja tyytyväinen tämän urakan loppuun saami-

sesta. Olen saanut arvokasta tietotaitoa ja oppinut tutustumaan paremmin kaik-

kiin lähteiden hankintamenetelmiin ja tietokantoihin, joista saa todella hyvää ma-

teriaalia myöhemminkin tulevaisuudessa. 
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