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1 Johdanto 

1.1 Työn tausta 

Opinnäytetyö tehdään Lehto Tilat Oy:n Hyvinvointitilat-palvelualueelle. Lehto Tilat Oy 

on osa Lehto Group Oyj konsernia ja se sisältää kaksi palvelualuetta, toimitilat ja hy-

vinvointitilat.  Hyvinvointitilat-palvelualue muodostuu kahdesta yksiköstä, jotka ovat: 

•  koulut ja päiväkodit 

•  hoiva- ja palveluasuminen. 

Toimihenkilöiden määrän kasvaessa nopeasti Hyvinvointitilat-palvelualueella on uusien 

työntekijöiden ohjeistaminen yrityksessä käytössä oleviin toimintatapoihin tärkeässä 

roolissa työmaiden ajallisten, laadullisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen 

kannalta. Puutteellinen ohjeistus voi pahimmillaan aiheuttaa työmaalla epätietoisuutta 

vastuualueista, jolloin projektin kannalta oleellisia toimintoja saattaa jäädä suorittamat-

ta. Työmaatoimintojen käytäntöjen ja toimintatapojen ohjeistuksilla pyritään yhdenmu-

kaistamaan työmaiden käytäntöjä ja helpottamaan niiden arkea. 

1.2 Tavoitteet ja rajaus 

Työn tavoitteena on laatia selvitys/ohjeistus Hyvinvointitilat-palvelualueella käytössä 

olevista työmaatoimintojen käytännöistä ja toimintatavoista työmaalla työskenteleville 

työnjohtajille sekä samalla selvittää mahdollisia ongelmakohtia näihin liittyen. Lopputu-

loksena saadun raportin tarkoituksena on olla apuna uusille työnjohtotehtäviin tuleville 

henkilöille.  

Opinnäytetyö tehdään rakennuskohteen päätoteuttajan näkökulmasta ja se rajataan 

koskemaan Hyvinvointitilat-palvelualueen työmaiden läpiviennin kannalta oleellisia 

työmaatoimintoja ja käytäntöjä, kuten hankinnat, aikataulut ja laadunvarmistusmene-

telmät rakentamisvaiheessa. Työstä rajataan pois yksittäisten työvaiheiden ja työmene-

telmien ohjeistukset. 
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1.3 Tutkimusmenetelmät ja -materiaalit 

Tämä työ koostuu kahdesta kokonaisuudesta, joista ensimmäisessä käsitellään aihee-

seen liittyvää teoriaa ja toisessa käsitellään Hyvinvointitilat-palvelualueen työmaa-

toimintojen ohjeistuksia.  

Työn teoriaosuudessa käydään läpi rakennushanketta yleisesti, rakentamisvaiheeseen 

liittyviä viranomaisvaatimuksia ja rakennusalalla yleisesti käytössä olevia tuotannon 

ohjauksen välineitä sekä käytäntöjä. Työn teoriaosuuden tutkimusaineistona käytetään 

rakennusalan lainsäädäntöä, Rakennustiedon Ratu-aineistoja ja rakennusalan kirjalli-

suutta sekä muita alaan liittyviä sähköisessä muodossa olevia artikkeleita ja opinnäyte-

töitä. 

Hyvinvointitilat-palvelualueella käytössä olevat ohjeistukset ja työmaatoimintojen käy-

tännöt selvitetään tutustumalla yrityksen intranetistä ja projektipankista löytyviin doku-

mentteihin sekä haastattelemalla yrityksessä työskenteleviä henkilöitä. 

2 Rakennushankeen vaiheet ja osapuolet 

Rakennushanke käynnistyy, kun päätetään aloittaa uuden kohteen rakentaminen tai 

vanhan korjaaminen. Syynä päätöksen syntymiseen voi olla esimerkiksi yksittäisen 

käyttäjän muuttunut tilantarve tai uuden liiketoiminnan aloittamiseen tarvittava raken-

nus. Hankkeen käynnistäjänä voi olla rakennuttaja, kiinteistökehittäjä tai -sijoittaja. (1.) 

Hanke päättyy takuutarkastukseen ja takuiden vapauttamiseen. 

Rakennushankkeesta muodostuu projekti, joka voidaan ositella ajallisesti toisiaan seu-

raaviin vaiheisiin. Vaiheet sisältävät tehtäväkokonaisuuksia, joilla pyritään saavutta-

maan jokin välitavoite. Kuvasta 1 nähdään rakennushankkeen vaiheet ja välitavoitteet.  

Välitavoitteiden täyttyminen luo edellytykset hankkeen tuleville vaiheille. (1.) 
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Kuva 1. Rakennushankkeen vaiheet ja välitavoitteet (2). 

Rakennushankkeessa on mukana useita osapuolia ja nämä osapuolet voidaan RT 10-

11222- kortin mukaisesti jaotella kuuluvaksi joko rakennuttamiseen, suunnitteluun, ra-

kentamiseen tai viranomaisiin. Kuvassa 2 havainnollistetaan tätä jaottelua ja osapuol-

ten tehtäviä. (3.) 

 

Kuva 2. Rakennushankkeen osapuolten jaottelu (3). 

Osapuolten määrä ja heille asetut vaatimustasot riippuvat hankkeen laajuudesta, laa-

dusta ja kestosta. Olennaisimmat tehtävänimikkeet rakennushankkeessa ovat 

• rakennuttamisen osalta rakennushankkeeseen ryhtyvä, rakennuttaja, tilaaja ja käyt-
täjä.  

• suunnittelun puolelta pääsuunnittelija, rakennussuunnittelija (arkkitehti), erityis-
suunnittelijat (mm. rakennesuunnittelija, talotekninen suunnittelu, geotekninen 
suunnittelija) ja eri suunnittelualojen erityisasiantuntijat.  

• hankkeen toteutuksesta vastaavat urakoitsijat, kuten rakennuttajan nimeämä pää-
toteuttaja sekä pää-, sivu-, ja aliurakoitsijat.  

• rakennustoimintaa valvovat viranomaiset, kuten kuntien rakennusvalvonta sekä 
terveys, palo- ja työsuojeluviranomaiset. (3.) 
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Näiden lisäksi rakennushankkeen osapuolia voivat myös olla tuotevalmistajat-, toimitta-

jat, rahoittajat, vakuutusyhtiöt ja palvelun tuottajat, kuten rakennuskonevuokraamot, 

jätehuoltoyritykset ja kuljetusliikkeet (4. s.10). 

3 Rakentamisen aloittaminen 

3.1 Rakennuslupa 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti rakennuslupa tarvitaan lähes kaikkeen raken-

tamiseen ja pääsääntöisesti rakentaminen voidaan aloittaa, kun rakennuslupapäätös 

on saanut lainvoiman. Viranomainen voi tosin myöntää perustellusta syystä hakijalle 

erillistä vakuutta vastaan oikeuden aloittaa työt jo ennen luvan lainvoimaisuutta. Ra-

kennusluvan myöntää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. (5, 144 §.) 

Lupahakemukseen sisältyvät suunnitelma-asiakirjat, kuten hankkeen pääpiirustukset 

(asema-, pohja, leikkaus- ja julkisivupiirustukset), perustamistapalausunto (selvitys 

rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista) sekä muut viranomaisen vaatimat 

selvitykset, lausunnot ja laskelmat. (1, s.38.) 

3.2 Vastaava työnjohtaja ja erityisalojen työnjohtajat 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan ennen rakennustyön aloittamista on kaupun-

gin/kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta haettava hyväksyntä rakennustyömaan 

vastaavalle työnjohtajalle. Lisäksi on haettava hyväksynnät myös kiinteistön vesi- ja 

viemärilaitteistosta sekä ilmanvaihdosta vastaavalle työnjohtajalle ennen näiden työ-

vaiheiden aloittamista. Näiden hyväksyttämisestä vastaa rakennushankkeeseen ryhty-

vä. (5, 122 §.) 
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3.3 Aloituskokous 

Rakennusluvassa voidaan määrätä ennen rakennustyön aloittamista pidettäväksi aloi-

tuskokous. Rakennushankkeeseen ryhtyvä huolehtii kokouksen kokoon kutsumisesta 

riittävän ajoissa ja kokouksessa tulisi olla läsnä vähintään rakennushankkeeseen ryh-

tyvä tai tämän edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija, vastaava työnjohtaja sekä ra-

kennusvalvontaviranomainen. (6.) 

Aloituskokouksessa varmistetaan, että rakennushankkeeseen ryhtyvällä on edellytyk-

set selviytyä määrätyistä velvoitteista säännösten, määräysten ja hyvän rakentamista-

van vaatimalla tavalla. Kokouksessa käydään mm. läpi hankkeen keskeiset osapuolet, 

vastuuhenkilöt ja rakentamisen laadun varmistusmenetelmät sekä sovitaan tarkastus-

asiakirjamenettelystä. (6.) 

Jos aloituskokousta ei ole pidetty ennen rakennustyön aloittamista, tulee rakennustyön 

aloittamisesta tehdä aloitusilmoitus rakennusvalvontaviranomaiselle (6). 

3.4 Rakennuksen paikan merkitseminen 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennusluvassa voidaan määrätä rakennuksen 

paikan ja korkeusaseman merkitsemisestä ennen rakennustyön alkua. Tällä varmiste-

taan, että rakennus tulee viranomaisten hyväksymien piirustusten mukaiseen paikkaan. 

Merkitseminen tilataan kaupungin/kunnan mittauspalvelusta. (5, 149 b §.) 

3.5 Ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaiselle 

Valtioneuvoston antaman asetuksen rakennustyön turvallisuudesta mukaisesti työ-

maasta, jonka tarkoituksen mukainen kesto on yli kuukauden ja jolla työskentelee itse-

näiset työnsuorittajat mukaan lukien yhteensä yli 10 työntekijää tai työn määrä ylittää 

500 henkilötyöpäivää, tulee päätoteuttajan tällöin tehdä ilmoitus työsuojeluviranomai-

selle ennen rakennustyön alkua. (13, 4§). 
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Ilmoitus sisältää mm. hankkeen tunnistetiedot ja yhteyshenkilöt, rakennuttajan ja pääto-

teuttajan turvallisuudesta vastuulliset henkilöt, hankkeen alkamis- ja päättymispäivät, 

tietoja työmaalla työskentelevistä työntekijöistä sekä tiedot valituista työnantajista ja 

itsenäisitä työnsuorittajista. (13, Liite 1). 

3.6 Liittymät ja työmaan perustamiseen liittyvät hankinnat 

Tarvittavat kaukolämpö-, sähkö- puhelin-, vesi- ja viemäröinti liittymäselvitykset ja -

sopimukset tulee olla tehtyinä hyvissä ajoin ennen työmaavaiheen käynnistymistä, jotta 

myös työmaa-aikaiset liittymät olisivat tällöin jo käytössä. Liittymät tilataan alueella toi-

mivilta alan laitoksilta. (4, s.30.) 

Muita tärkeitä työmaan perustamiseen liittyviä hankintoja ovat tarvittavat kyltit, aidat, 

suojapeitteet ja työmaatilat, kuten sosiaalitilat, varastot sekä toimistotilat (4, s.30). Hen-

kilöstötiloista määrää työturvallisuuslaki, jonka mukaan kunkin työnantajan on kohdal-

taan huolehdittava työn laadun, jatkuvuuden ja työntekijämäärä huomioon ottaen työ-

maalle riittävät henkilöstötilat työntekijöiden peseytymistä, ruokailua, vaatteiden vaihtoa 

ja säilytystä varten sekä wc-tarpeita varten. Työturvallisuuslain lisäksi työministeriön 

päätöksessä rakennustyömaiden henkilöstötiloista (977/1994) säädetään tarkemmin 

rakennustyömaiden henkilöstötiloihin liittyviä asioita. (17, §42.) 

3.7 Suunnitelma-asiakirjat 

Rakentamisvaiheen aloittamisen kannalta tulee tarvittavat suunnitelma-asiakirjat olla 

valmiina. Näitä asiakirjoja ovat toteutussuunnitteluvaiheen tuloksena syntyneet hyväk-

sytyt tekniset suunnitelma-asiakirjat, kuten työpiirustukset sekä rakennus- ja työselos-

tukset. Rakennuttajan velvollisuutena on huolehtia, että suunnitelma-asiakirjat on tar-

kistettu mahdollisten ristiriitojen ja tulkinta erojen varalta, koska virheelliset suunnitel-

mat voivat johtaa vakaviin tuotannon häiriöihin (15, s. 43). Suunnitelma-asiakirjoista 

saatujen tietojen perusteella voidaan määritellä rakennuksen laatuun ja määriin liittyvät 

asiat urakkatarjouksen antamista varten. Rakentamisen valmistelun ja rakentamisen 

aikana suunnitelmia yleensä vielä täydennetään erilaisilla piirustuksilla, kuten esimer-

kiksi asennus- ja valmistuspiirustuksilla. (1, s.38-39.) 



7 

  

4 Rakentamisvaiheen toimenpiteet työmaalla 

Rakentamisvaihe alkaa, kun rakentamisen valmisteluvaiheen seurauksena on syntynyt 

rakentamispäätös (7, s. 42). Näiden välissä on iso joukko tuotannon ohjauksellisia teh-

täviä, jotka ovat edellytyksenä suunnitellun rakennuksen rakentamiselle. Tehtäviin liit-

tyy viranomaisten vaatimia velvoitteita, sopimusosapuolien välisiä toimituksia ja tuotan-

non tavoitteiden ajallisen, laadullisen sekä taloudellisen toteutumisen kannalta välttä-

mättömiä toimenpiteitä. Vaihe päättyy vastaanottotarkastukseen (7, s. 42).  

4.1 Rakentamisen valvonta 

Rakennushanketta valvotaan rakentamisvaiheen aikana tilaajan asettaman valvojan 

toimesta, viranomaisvalvontana sekä urakoitsijan itsensä toimesta. Tilaaja voi tehdä 

valvonnan joko omana työnä tai konsultin avustuksella ja viranomaistehtävistä vastaa 

kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä on 

säädetty maankäyttö- ja rakennuslaissa. (1, s. 61-63.) 

Valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että lopputulos vastaa asetettuja vaatimuksia, 

on sopimusten ja lupien mukainen ja että itse rakentaminen on tapahtunut lakien, ase-

tuksien ja määräysten mukaisesti (1, s. 61-63). 

4.2 Viranomaisten katselmukset ja tarkastukset 

Rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä rakennustyön valvomiseksi rakennus-

työnaikaisia katselmuksia ja tarkastuksia. Maankäyttö- ja rakennuslain 150 § mukaan 

mahdollisia rakennusluvassa määrättyjä rakennustyönaikaisia viranomaiskatselmuksia 

ovat pohjakatselmus, sijaintikatselmus, rakennekatselmus sekä lämpö-, vesi- ja ilman-

vaihtolaitteiden katselmukset. Katselmuksia ei kaikkia tarvitse pitää omina toimituksi-

naan, vaan niitä voidaan tarpeen vaatiessa yhdistää. (5, 150 §.) 

Rakennustyönaikaiset viranomaistarkastukset voidaan määrätä rakennusluvassa, aloi-

tuskokouksessa tai rakentamisen aikana. Ne voivat kohdistua rakentamisen yksityis-

kohtaan tai erityissuunnitelman valvontaan ja ne ovat tarkoitettu täydentämään raken-
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nusvalvonnan katselmuksia. Näitä tarkastuksia ovat esimerkiksi väestönsuojatarkastus, 

palotarkastus ja automaattisen sammutuslaitteiston tarkastus. (1, s. 82; 5, 150 §.) 

Rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttää erityismenettelyä kohteen ollessa poik-

keuksellisen vaativa. Tällöin hankkeessa voidaan maankäyttö- ja rakennuslain mukai-

sesti edellyttää tehtäväksi 

• laadunvarmistusselvitys 

• asiantuntijatarkastus 

• ulkopuolinen tarkastus. 

Tällöin kohteeseen katsotaan liittyvän mm. riski rakenteelliselle turvallisuudelle, palo-

turvallisuudelle ja terveellisyydelle. (5, 150 d §.) 

Loppukatselmus 

Rakennushankkeeseen ryhtyvä hakee rakennusvalvontaviranomaiselta loppukatsel-

muksen toimittamista, kun rakennustyö on kaikilta osin valmis ja täyttää sen edellyttä-

mät vaatimukset. Ennen hyväksyttyä loppukatselmusta rakennusta tai sen osaa ei saa 

ottaa käyttöön. Maankäyttö- ja rakennuslain 153 § mukaan: 

Loppukatselmus voidaan toimittaa, kun rakennushankkeeseen ryhtyvä on ilmoit-
tanut rakennusvalvontaviranomaiselle, että: 

1) rakennustyö on saatettu loppuun rakennusluvan sekä rakentamista koskevien 
säännösten ja määräysten mukaisesti; 

2) rakennusvalvontaviranomaisen määräämät katselmukset ja tarkastukset sekä 
niissä vaaditut toimenpiteet on tehty; 

3) muuhun lakiin perustuvat ja rakennuksen käyttöturvallisuuteen olennaisesti 
vaikuttavat tarkastukset ja niissä vaaditut toimenpiteet on tehty; 

4) rakennustyön tarkastusasiakirjaan on tehty 150 f §:ssä edellytetyt merkinnät ja 
tarkastusasiakirjan yhteenveto on toimitettu rakennusvalvontaviranomaiselle; 

5) rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje, jos sellainen on laadittava, on riittävässä 
laajuudessa valmis ja toimitettavissa rakennuksen omistajalle; ja 

6) ympäristönsuojelulain mukainen lupa, jos sellaista tarvitaan rakennuksen käyt-
tötarkoituksen mukaiseen toimintaan, on saanut lainvoiman. (5, 153 §.) 



9 

  

Loppukatselmuksessa rakennusvalvontaviranomainen hyväksyy rakennuksen käyttöön 

otettavaksi.  

Osittainen loppukatselmus eli käyttöönottokatselmus 

Rakennus tai sen osa voidaan ottaa käyttöön myös ennen varsinaista loppukatselmus-

ta. Tällöin rakennusvalvontaviranomainen suorittaa kohteessa osittaisen loppukatsel-

muksen eli käyttöönottokatselmuksen. Edellytyksenä on, että rakennustyö on kokonai-

suudeltaan enää vähäisiltä osin kesken ja käyttöönottokatselmuksen kohteena oleva 

rakennus tai sen osa täyttää Maankäyttö- ja rakennuslain 153 §:ssä kohdissa 2-6 mai-

nitut loppukatselmuksen edellyttämät vaatimukset. Ennen kaikkea rakennuksen tai 

osan on oltava turvallinen, terveellinen ja käyttökelpoinen. Huolimatta hyväksytystä 

osittaisesta loppukatselmuksesta, on rakennushankkeeseen ryhtyvän haettava loppu-

katselmusta myönnetyn rakennusluvan aikana. (5, 153 a §.) 

4.3 Yhteistyö sopimusosapuolien välillä rakentamisen aikana 

Rakentamisvaiheen aikana sopimusosapuolien välisen yhteistoiminnan muotoja ovat 

kokoukset, katselmukset ja tarkastukset. Näiden tilaisuuksien tarkoituksena on poistaa 

tiedonkulun häiriöt, epäselvyyksistä johtuvat tuotannonhäiriöt ja ristiriitaisuudet osa-

puolten välillä. Näitä tilaisuuksia ovat: 

• työmaakokoukset 

• urakoitsijapalaverit 

• tehtävien aloituspalaverit 

• suunnitelmakatselmukset 

• muut katselmukset 

• rakennuksen vastaanottotarkastus 

• muut tarkastukset. 

4.3.1 Sopimusosapuolien väliset kokoukset 

Työmaakokoukset ovat urakkaan kuuluvia virallisia tilaisuuksia, joiden tarkoituksena on 

tilaajan ja urakoitsijan yhteistoiminnan ja tiedonkulun varmistaminen. Työmaakokouk-

set järjestetään erikseen sovittavin väliajoin ja kokousväli riippuu kohteen koosta, eri-

tyispiirteistä, aikataulusta ja suunnitelmien valmiusasteesta, yleensä 2-4 viikon välein. 
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Työmaakokoukseen tyypillisesti osallistuvat urakoitsijan ja tilaajan lisäksi sivu-

urakoitsijat, suunnittelijat, rakennuttajan hankkijat ja mahdolliset muut asiantuntijat. 

Työmaakokouksessa käsitellään mm. seuraavia asioita: 

• urakoitsijoiden työtilanteet ja seuraavat työvaiheet 

• hankinnat 

• laatuasiat 

• työturvallisuusasiat 

• tarkastukset ja mittaukset. (1, s. 80; 8.) 

Työmaakokouksesta laaditaan pöytäkirja, johon kirjatuilla asioilla on suuri merkitys 

mahdollisten erimielisyyksien selvittämisessä (1, s. 80). 

Urakoitsijapalaverit ovat pääurakoitsijan järjestämiä viikoittaisia suunnittelu- ja seuran-

tapalavereita, jotka vastaavat aliurakassa rakennusurakan yleisten sopimusehtojen 

(YSE 1998) mukaisia työmaakokouksia. Näissä palavereissa ovat läsnä pääurakoitsi-

jan työmaatoimihenkilöiden lisäksi työmaalla työskentelevien urakoitsijoiden edustajat 

ja ne urakoitsijat, jotka ovat lähiaikoina tulossa työskentelemään työmaalle. Urakoitsi-

japalavereissa sovitaan, miten poikkeamiin reagoidaan ja varmistetaan työmaalla toi-

mivien urakoitsijoiden töiden sujuva eteneminen sekä suunnitelmien mukainen laatu. 

Palaverissa käydään läpi aikataulutilanne, resurssit, hankinnat, työturvallisuusasiat ja 

lisäksi jokainen urakoitsija käy läpi työmaalla käynnissä olevat, valmistuneet ja tulevat 

työvaiheensa. (16, s. 10). 

Tehtävän aloituspalaverissa käydään tehtävän toteutus työntekijöiden kanssa ja var-

mistetaan, että tehtävän aloitusedellytykset ovat kunnossa. Tällä varmistetaan, että 

kaikilla osapuolilla on yhteneväinen käsitys lopputulokselle asetetuista aikataulullisista 

ja laadullisista tavoitteista ja vaatimuksista. (9, s. 39.) 

4.3.2 Sopimusosapuolien väliset katselmukset 

Suunnitelmakatselmuksissa arvioidaan suunnitelmien sisältöä tuotannon toteuttamisen 

kannalta ja tarkoituksena on vähentää suunnitelmiin liittyviä ristiriitoja. Suunnitelmakat-

selmuksia voidaan järjestää tarvittaessa urakkaneuvotteluvaiheessa tai urakan toteu-

tuksen aikana. Urakan toteutuksen aikana suunnitelmakatselmuksia voidaan pitää 
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esimerkiksi ennen riskialttiiden työvaiheiden, kuten vedeneristystöiden, vesikattoraken-

teiden ja julkisivujen pinnoitustöiden aloittamista. (1, s. 81; 15, s. 60.) 

Rakennustyön aikana järjestetään tarvittaessa myös muita katselmuksia. Katselmusten 

avulla sopijaosapuolet saavat nopeasti todennettua jonkin rakennussuoritukseen liitty-

vän asian. Nämä asiat voivat liittyä 

• rakentamisolosuhteiden poikkeamaan suunnitellusta tilanteesta 

• näkemyseroihin laatutasosta 

• tuotannon ohjaukseen 

• piiloon jääviin asennuksiin 

• urakkasopimuksen purkuun. (1, s. 81.) 

4.3.3 Sopimusosapuolien väliset tarkastukset 

Rakennuskohteen vastaanottotarkastus voidaan pyytää pidettäväksi urakoitsijan tai 

rakennuttajan toimesta, kun rakennuskohde on siinä valmiudessa, että mahdollisesti 

kesken olevat työt ehditään suorittaa valmiiksi ennen sitä. Vastaanottotarkastuksessa 

tavoitteena on käydä läpi: 

• rakennustyön sopimusten mukaisuus 

• rakennuttajalle luovutettavat asiakirjat. 

• menettelytavat virheiden ja puutteiden osalta  

• sopijapuolien vaatimukset toisiinsa kohden 

• taloudellinen loppuselvitys (9, 71 §). 

Sopijaosapuolien väliset muut tarkastukset liittyvät 

• työnaikaisiin urakkasuorituksiin 

• jälkitarkastuksiin 

• takuuajan tarkastuksiin (1, s. 82). 

4.4 Rakentamisvaiheen ajallinen suunnittelu ja valvonta 

Ajallisen suunnittelun tarkoituksena on varmistaa hankkeen läpimeno sovitun aikatau-

lun mukaisesti. Huolellisesti laaditut, käyttötarkoitukseen soveltuvat aikataulut yhdessä 

tuotannon jatkuvan valvonnan kanssa luovat perustan tämän tavoitteen saavuttamisel-
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le ja helpottavat tuotannon poikkeamien, kuten suunnitellusta tehtävien aloitus- ja val-

mistumisajankohdista poikkeavien tehtävien havaitsemista. (9, s. 18.) 

Hankkeen eri vaiheissa tehdään eri tasoisia aikatauluja, jotka tarkentuvat hankkeen 

edetessä. Rakentamisvaiheessa työmaalla käytössä olevia aikatauluja ovat 

• yleisaikataulu 

• rakentamisvaiheaikataulut 

• viikkoaikataulut ja viikkopalaverit 

• tehtäväaikataulut ja tehtäväsuunnittelut. (7, s. 40-42.) 

4.4.1 Yleisaikataulu 

Yleisaikataulu on perusta koko rakennustyömaan ja yksittäisten tehtävien ajalliselle 

ohjaukselle ja työnaikaiselle valvonnalle. Yleisaikataulun tietoja käytetään mm. hankin-

tojen, työvoiman ja kaluston suunnittelussa sekä sen pohjalta laaditaan rakentamisvai-

heittain omat aikataulunsa, jotka tarkentavat yleisaikataulun tavoitteita. Yleisaikataulun 

tarkoituksena on toimia informaatiovälineenä ja sopimusasiakirjana hankkeen osapuo-

lille. (9, s. 30.) 

Yleisaikataulu esitetään yleensä jana-aikatauluna tai paikka-aikakaaviona, joista jana-

aikataulu on yleisempi vaihtoehto. Yleisaikataulussa esitettäviä asioita ovat projektin 

aloitus ja luovutus, valitut aikataulutehtävät, aikataulutehtävien kestot, koodit (litterat), 

suoritemäärät ja yksiköt, työmenekit, resurssit, talotekniikan tahdistukset ja välitavoit-

teet. Yleisaikataulusta on olemassa kolme eri muotoa: alustava yleisaikataulu, sopimus 

yleisaikataulu ja työaikataulu. (9, s. 30-31.) 

Alustava yleisaikataulu 

Alustava yleisaikataulu on päätoteuttajan kohteesta laatima karkea yleisaikataulu, joka 

laaditaan ennen rakentamispäätöstä tai urakkatarjouksen antamista. Siihen valitaan 

kohteen kannalta keskeisimmät tehtävät, n. 20-40 kpl. Tehtävien valintaan vaikuttavat 

mm. hankkeen koko, vaativuus ja tekniset ratkaisut. Aikataulusuunnittelua tahdistavat 

tehtävät ja rakennusjärjestys on aina mietittävä kohdekohtaisesti. Alustavalla yleisaika-

taululla tarkastetaan, kuinka työt käyvät rakennuttajan hankeaikataulun mukaiseen 

rakennusaikaan. (7, s. 43-44.) 
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Alustavan yleisaikataulun laadinnan lähtötietoina tarvitaan tarjouspyyntöasiakirjoja, 

määrälaskennan tuloksia ja tietoa käytettävissä olevista resursseista sekä tuotantome-

netelmistä. Näiden tietojen avulla saadaan laskettua työmenekit käyttäen apuna julkisia 

tuotantotietoja (esim. Ratu- aikataulukirjaa), yritysten omia tiedostoja ja/tai kokemuksiin 

perustuvia tietoja apuna käyttäen. Menekkitietojen perusteella lasketaan tehtävien kes-

tot. Alustava yleisaikataulu perustuu kokonaisaikoihin (työnvaiheaika, T4). (7, s. 43-44.) 

Sopimusyleisaikataulu 

Sopimusneuvotteluissa alustavaan yleisaikatauluun tehdään tarvittaessa muokkauksia 

ja tarkennuksia. Kun se on käyty sopimusosapuolien kesken läpi ja hyväksytty, liitetään 

se sopimukseen sopimusyleisaikatauluksi. Oleellista on, että siitä löytyvät sopijapuolille 

tärkeät ajankohdat ja aloitus- ja valmistumispäivämäärät. Sopimusyleisaikataulu perus-

tuu alustavan yleisaikataulun tapaan kokonaisaikoihin (T4).  (7, s. 45.) 

Työaikataulu 

Työaikataulu on päätoteuttajan tekemä tarkennus sopimusyleisaikataulusta. Siinä kaik-

ki alustavan yleisaikataulun aikataulutehtävät suunnitellaan, jaotellaan ja mitoitetaan 

tarkemmin sekä siihen lisätään myös talotekniikan tehtävät. Muut työmaan aikataulut 

perustuvat työaikatauluun. Työaikataulun laadinnassa käytetään tehollisia työvuoroai-

koja (T3) ja tehtäväkokonaisuuksien välillä häiriövaroja. (7, s. 45.) 

Työaikataulu on työmaan osapuolien keskeinen informaatioväline, jossa ilmenee hank-

keen työvaiheiden keskinäinen suoritusjärjestys ja eteneminen. Se laaditaan työmaata 

ja eri urakoitsijoiden töiden yhteensovittamista varten ja sitä käytetään päätoteuttajan ja 

urakoitsijoiden välisten sopimusten ajallisena pohjana. Työmaalla siitä yleisesti käyte-

tään nimitystä yleisaikataulu. (7, s. 45.) 

4.4.2 Rakentamisvaiheaikataulu 

Rakentamisvaiheaikataulut tarkentavat työaikataulua ja niiden avulla pyritään varmis-

tamaan työaikataulun toteutuminen. Ne laaditaan eri rakentamisvaiheille tai muutaman 

kuukauden pituisille ajanjaksoille. Näitä aikatauluja ovat tyypillisesti 

• maanrakennus- ja perustusvaiheen aikataulut 
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• runko- ja vesikattovaiheen aikataulut 

• sisävalmistusvaiheen aikataulut 

• viimeistely- ja luovutusvaiheen aikataulut. (7, s. 55-56.) 

Rakentamisvaiheaikataulujen laadinnassa on myös otettava huomioon tärkeimmät si-

vu- ja aliurakoitsijoiden tehtävät. Työt yhteensovitetaan yhdessä kyseisten urakoitsijoi-

den kanssa ja sitoutetaan heidät noudattamaan yhdessä laadittua aikataulua. (7, s. 55-

56.) 

Rakentamisvaiheaikataulujen laadinnassa käytetään tehollisia T3- aikoja ja ne niiden 

esitysmuotona on yleisesti jana-aikataulu tai paikka-aikakaavio. Laadinta vastuu on 

yleensä työmaalla. (7, s. 56.) 

4.4.3 Viikko- ja tehtäväsuunnittelu 

Viikkoaikataulut laaditaan yleensä tarkasteluhetkestä 1-3 viikkoa eteenpäin. Tavoittee-

na on varmistaa lyhyen ajanjakson aikana tapahtuvien töiden ajallinen toteutuminen ja 

resurssien riittävyys. Viikkoaikataulut esitetään tyypillisesti jana-aikatauluina. Työkoh-

teiden työnjohtajat laativat vastaavan työnjohtajan tai työpäällikön selvittämien tavoit-

teiden perusteella omat alustavat viikkoaikataulut, jotka vastaavan työnjohtajan johdolla 

sovitetaan yhteen ja yhdistetään. (7, s. 58.) 

Tehtäväsuunnitelmalla varmistetaan yksittäisen tehtävän ajalliset, taloudelliset ja laa-

dulliset tavoitteet. Aikataulutehtävistä tehtäväsuunnitelman kohteeksi voidaan valita 

työn toteutuksen kannalta tehtävä, joka on 

• ajallisesti kriittinen 

• kustannuksiltaan merkittävä 

• tekijöille/työnjohdolle vieras 

• teknisesti erittäin vaativa 

• takuukorjauksien yleisimpien joukossa. (9, s. 36-37.) 

Tehtäväsuunnitelman laadinnasta vastaa vastaava työnjohtaja tai siihen erikseen sovit-

tu henkilö. Tehtävään osallistuvien työntekijöiden olisi myös hyvä olla laadinta vaihees-

sa mukana kommentoimassa tehtävän sisältöä, jotta heidän sitoutuminen suunnitel-

man mukaisiin tavoitteisiin ja ratkaisuihin varmistetaan. Tehtäväsuunnitelman rakenne 
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esitetään kuvassa 3, josta nähdään tehtäväsuunnitelman lähtötiedot, sisältö ja työnai-

kaisen seurannan ja ohjauksen välineet.  (9, s. 36.) 

 

Kuva 3. Tehtäväsuunnitelman rakenne (9, s.36). 

4.4.4 Talotekniikka-aikataulu 

Tuotannon ohjauksen kannalta taloteknisten töiden aikataulusuunnitelmien tulee olla 

rakennustekniikkaa vastaavalla tasolla ja niiden sisältämien tehtävien tahdistuminen 

yleisaikataulun kanssa tulee varmistaa. Taloteknisistä töistä laaditaan oma aikataulun-

sa, mutta ne tulee esittää myös työmaan yleisaikataulussa. (9, s. 41.) 

Talotekniikka-aikataulu tai talotekniikkatyöt sisältävä työmaan yleisaikataulu hyväksy-

tään työmaakokouksessa (7, s. 53). 

4.4.5 Viimeistelyvaiheen aikataulu 

Viimeistelyvaiheen suunnittelun tarkoitus on varmistaa kohteen valmistuminen sovitus-

sa aikataulussa asiakkaan kanssa sovittuun laatutasoon. Urakoitsijat velvoitetaan 

urakkasopimuksessa osallistumaan viimeistelyvaihetta käsittelevään palaveriin ja va-

raamaan tarvittavat resurssit puutteiden ja virheiden korjauksiin. (9, s. 43.) 

Viimeistelyvaiheen aikataulun suunnittelussa tulee ottaa huomioon seuraavat asiat 

• omat tarkastukset 
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• mahdolliset asiakastarkastukset 

• tarkastuksissa ilmenneet korjaustyöt 

• talotekniikan tarkastukset, mittaukset ja testit 

• jälkitarkastukset 

• vastaanottotarkastukset 

• viranomaistarkastukset (9, s. 43). 

4.5 Aikataulumuodot 

4.5.1 Jana-aikataulu 

Jana-aikataulu on tyypillisin rakennustyömailla käytettävistä aikataulumuodoista. Se on 

yksinkertainen ja helppolukuinen, pystyakselilla esitetään aikataulutehtävät ja vaaka-

akselilla niille varatut ajanjaksot. Tehtävien väliset riippuvuudet voidaan esittää tehtä-

vien väliin piirrettyjen nuolien avulla. Jana-aikataulussa usein esitetään myös ns. pys-

tyalueina välitavoitteet ja muut merkittävät ajankohdat. Kuvassa 4 nähdään esimerkki 

jana-aikataulusta. (11, s. 13-14.) 

 

Kuva 4. Esimerkki jana-aikataulusta (7, s. 21). 

Jana-aikataulun käyttö tuotannon valvonnan ja ohjauksen välineenä on haastavaa, kun 

siinä tehtävien esittäminen havainnollisesti paikan ja ajan suhteen on vaikea toteuttaa 

(11, s. 14). 
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4.5.2 Vinoviiva-aikataulut 

Rakennushankkeissa yleisesti käytettyjä vinoviiva-aikatauluja ovat paikka-aikakaavio ja 

tuotantoaikakaavio. 

Paikka-aikakaaviossa pystyakselilla on kohteen osat, kuten lohkot tai työkohteet ja 

vaaka-akselilla aika. Tehtävää kuvaavien viivojen kaltevuuskulma osoittaa tehtävän 

suoritusnopeuden (11, s. 14). Paikka-aika kaavio on jana-aikataulua parempi tuotan-

non ohjauksen välineenä, kun siitä voidaan havaita poikkeamat 

• tuotantonopeudessa 

• aloitusajankohdissa 

• tehtävien sekä osakohteiden suoritusjärjestyksessä (11, s. 14). 

Paikka-aikakaavion toimintaperiaate esitetään kuvassa 5. 

 

 

Kuva 5. Paikka-aikakaavion toimintaperiaate (7, s.25). 

Tuotantoaikakaaviossa kuvataan vinoviivojen avulla tehtävien määrällistä etenemistä ja 

valmistumista. Pystyakselilla on tehtävän suoritemäärät tai valmiusaste ja vaaka-

akselilla aika. Tuotantoaikakaavio soveltuu tehtäväsuunnitelman aikatauluksi ja sen 

avulla varmistetaan tehtävien eteneminen samalla tuotantonopeudella. (11, s. 14.) 



18 

  

4.6 Työmaahankinnat 

Työmaanhankintojen onnistumisella on erittäin merkittävä rooli työmaan ajallisten ja 

taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa. Hankinnoille on myös tärkeätä varata riittä-

västi aikaa, jottei niille muodostu aikataulusuunnittelua tahdistava rooli. Tuotannon ja 

hankintojen yhteensovittamista varten laaditaan yleisaikataulun valmistuttua hankinta-

suunnitelma. Tarvittavat lähtötiedot hankintojen yleissuunnitelmaan saadaan urakka-

sopimusasiakirjoista, yleisaikataulusta, tavoitebudjetista ja hankkeen laatusuunnitel-

masta. Hankintasuunnitelman keskeisimpiä tehtäviä ovat hankintaluettelon teko, han-

kinta-aikataulun laadinta, hankintavastuiden määrittäminen ja logistiikka suunnittelu. 

Hankintasuunnitelman lähtötiedot ja keskeisimmät tehtävät nähdään kuvasta 6. (16, s. 

28-30.) 

  

Kuva 6. Hankintasuunnitelman lähtötiedot ja keskeisimmät tehtävät (16, s.29). 

Rakennushankkeen hankinnat voidaan ryhmitellä niiden sisällön mukaisesti eri hankin-

tatyyppeihin. Juha-Matti Junnosen ja Jouko Kankaisen laatiman Rakennusurakoitsijoi-

den hankintakäsikirjan mukaisesti hankintatyyppejä ovat 

• aliurakat 

• rakennustuotehankinta 

• palvelujen hankinta. (16, s. 7.) 
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Hankintatyypit eroavat toisistaan mm. niihin vaikuttavilta sopimusoikeudelliselta perus-

teilta, ohjaustarpeen suhteen ja hankintaan sisältyvän materiaalin osuudelta. Aliurak-

kaan kuuluu usein työpanoksen lisäksi rakennustuotteiden hankintaa ja aliurakassa 

noudatetaan yleensä Rakennusuran yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998) (16, s. 8). Ra-

kennustuotehankinnoissa pääpaino on hankittavalla tuotteella ja näiden hankintojen 

taustalla vaikuttaa kauppalaki. Rakennustuotehankinnat voivat sisältää hyvin vähäisen 

määrän työmaalla tehtävää työtä (16, s. 10). Palvelujen hankintoihin ei pääsääntöisesti 

sisälly materiaalia, vaan ne liittyvät yleensä työmaapalveluihin. Näitä ovat nostimiin ja 

muihin koneisiin liittyvät palvelut sekä erilaiset asiantuntijapalvelut. Palveluhankinnois-

sa noudatettavat sopimusehdot määräytyvät tilattavan palvelun mukaisesti (16, s. 12). 

4.7 Työturvallisuus 

Työturvallisuuteen liittyvän lainsäädännön tarkoituksena on ennalta ehkäistä työstä 

aiheutuvien terveyden haittoja ja parantaa työympäristöä ja työolosuhteita. Työturvalli-

suuslaki (738/2002) ja Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (VNa 

205/2009) ovat keskeisimmät rakennustyön työturvallisuutta koskevat Suomen lain-

säädännön mukaiset säädökset. Näiden lisäksi rakennustyömaiden toimintaan vaikut-

taa iso joukko muitakin lakeja ja asetuksia, kuten: 

• Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (Vna 
403/2008) 

• Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta (Vna 403/2008) 

• Valtioneuvoston asetus henkilösuojaimista (Vna 1406/1993). (12.) 

Rakennuttajan velvoitteisiin kuuluu nimetä hankkeelle päätoteuttaja. Mikäli päätoteutta-

jaa ei olla nimetty, vastaa rakennuttaja itse myös päätoteuttajan velvollisuuksista. Pää-

toteuttajan tehtävänä on laatia ennen rakennustöiden aloittamista rakennustöiden työ-

turvallisuutta koskevat suunnitelmat. Valtioneuvoston asetuksen 205/2009 mukaisesti: 

Päätoteuttajan on riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työmaan 
yleisistä työtehtävistä, työolosuhteista ja työympäristöstä aiheutuvat rakennus-
työn vaara- ja haittatekijät. Vaara- ja haittatekijät on poistettava asianmukaisesti 
sekä milloin niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden merkitys työmaalla työskente-
levien ja muille työn vaikutuspiirissä olevien turvallisuudelle ja terveydelle. (13, 
10§.) 

Päätoteuttajan on lisäksi turvallisuussuunnittelussa otettava huomioon rakennustyö-

maa-alueen käyttöön liittyvät asiat sekä työt ja työvaiheet, joihin sisältyy erityisiä vaaro-
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ja työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle. Näistä kaikista päätoteuttajan on laadit-

tava kirjalliset suunnitelmat. Erityistä vaaraa aiheuttavat työvaiheet on listattu Valtio-

neuvoston asetuksen 205/2009 liitteessä 2. (13, 10§; 14.) 

Rakentamisvaiheen aikana päätoteuttaja huolehtii lisäksi mm.: 

• työmaalle saapuvien henkilöiden perehdyttämisestä ja opastamisesta. 

• turvallisuuden ja terveellisyyden kannalta tarpeellisesta rakennustyömaan yleisjoh-
dosta. 

• osapuolten välisestä yhteistoiminnasta ja tiedottamisesta. 

• töiden toteuttamisesta laadittujen turvallisuussuunnitelmien mukaisesti. 

• vaara- ja haittatekijöiden ennalta ehkäisystä. 

• työmaan turvallisuutta koskevista tarkastuksista.  

• työympäristön jatkuvasta tarkkailusta. 

• työmaalla työskentelevien työntekijöiden ja itsenäisten työsuorittajien luettelon yllä-
pitämisestä. (13.) 

4.8 Rakennustöiden laadun valvonta 

Rakennustöiden laadun valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että rakennustyö on 

tehty yhteneväisesti suunnitelma-asiakirjoissa olevien vaatimusten kanssa (15, s. 36). 

Yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) 10 § mukaisesti urakoitsijan on noudatettava so-

pimuksissa sovittua laadunvarmistusta ja meneteltävä työnsuorituksessa siten, että 

sovittu laatu saavutetaan (10). 

Rakennustöiden laadun kuvaamista varten on kehitetty erilaisia apuvälineitä, joihin 

voidaan sopimusteksteissä viitata. Yleensä sopimuksissa esiintyvät viittaukset ovat 

hyvää rakentamistapaa ja yleisiä käytäntöjä sisältäviin yleisiin asiakirjoihin, kuten esi-

merkiksi RYL-kirjasarjaan, RT-kortteihin ja SFS-standardeihin. (1, s. 55.) 

Laadunvarmistustoimenpiteillä annetaan varmuus laatujärjestelmän mukaisesta toi-

minnasta niin yrityksen omalle johdolle, kuin asiakkaillekin. Laadunvarmistuksen pää-

tehtäviä Jouko Kankaisen ja Juha-Matti Junnosen rakennustyön laatua käsittelevän 

Laatuajattelu ja rakennustyömaan laatutoiminnot kirjan mukaan ovat:  

• laadunvarmistustoimenpiteiden selvittäminen 

• suoritettujen laadunvarmistustoimenpiteiden ymmärtämisen varmistaminen 
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• laaduntarkastusten suorittaminen 

• laatuvirheiden korjaaminen ja syiden selvittäminen 

• laatudokumenttien keräys, analysointi ja käyttö. (15, s. 36.)  

Urakoitsija esittää laatusuunnitelman osana olevassa laadunvarmistusmatriisissa tilaa-

jan sekä viranomaisten edellyttämät laadunvarmistustoimenpiteet ja tehtäväsuunnitel-

man yhteydessä työkohtaiset laadunvarmistustoimenpiteet laatutavoitteiden täytty-

miseksi (15, s. 38-39). Laadullisten tavoitteiden täyttymisestä ja sopimuksen mukai-

suudesta voidaan urakan aikana huolehtia esimerkiksi mallityön avulla. Urakan loppu-

vaiheessa suoritetaan lisäksi itselleluovutus. 

Mallityö 

Rakennusurakan laatutaso useasti sovitaan tarkastettavaksi mallityön avulla. Urakka-

sopimukseen tai urakkaneuvottelumuistioon on kirjattava mallityölle asetettavat vaati-

mukset ja henkilöt, joilla on oikeus hyväksyä mallityö. Hyväksyttyä mallityötä käytetään 

vertailukohtana muiden vastaavien työkohteiden arvioinnissa. Hyväksytyt mallit tulee 

dokumentoida ja käsitellä työmaakokouksessa. (15, s. 37.) 

Itselleluovutus 

Urakoitsijan on YSE 98 71§ mukaan ennen vastaanottotarkastusta itse varmistettava, 

että rakennustyö on valmis ja täyttää sopimuksen mukaiset vaatimukset (10, §71). It-

selleluovutuksella urakoitsija varmistaa oman urakkasuorituksensa sopimuksen mukai-

suuden. Urakoitsija tarkastaa työnsä laadun ja korjaa havaitut virheet sekä puutteet 

suorituksessaan. Itselleluovutuksella pyritään varmistamaan kohteen virheetön ja so-

pimuksen mukaisen laatutason täyttävä kohteen luovuttaminen tilaajalle. 
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5 Rakentamisvaiheen työmaatoimintojen käytäntöjä ja ohjeistuksia Hy-
vinvointitilat -palvelualueella 

5.1 Työmaan aloittamisen liittyvät käytännöt 

Ennen työmaan aloittamista kohteeseen valitun työpäällikön johdolla varmistetaan aloi-

tusedellytysten täyttyminen ja pidetään työmaan aloituspalaveri, suunnitelma palaveri 

sekä hankintojen aloituspalaveri. Työpäällikkö hankkii lisäksi YSE 98:n määräämän 

rakennustyövakuutuksen ja lähettää tarjouspyynnöt aliurakoista sekä tekee sopimukset 

valittujen aliurakoitsijoiden kanssa.  

Työpäällikön johdolla käydään läpi työmaan suunnitelmat. Suunnitelmapuutteista ja 

suunnitelmien välisistä ristiriidoista tulee aina ottaa yhteyttä kunkin kohteen suunnitte-

lupäällikköön, jotta ongelmakohdat saataisiin ratkottua ja etteivät samat ongelmat tois-

tuisi tulevilla työmailla tai niihin ehdittäisiin reagoida ajoissa jo käynnissä olevilla vas-

taavilla työmailla. 

Työmaalle tarvittavien sähkö-, vesi-, viemäri- ja kaukolämpöliittymien liittymissopimuk-

sista ja niihin liittyvistä omistajamuutoksista vastaavat yrityksen projekti-insinöörit yh-

dessä projektiassistentin kanssa. Liittymäasioiden kanssa tulee olla ajoissa liikentees-

sä, jotta tarvittavat työnaikaiset liittymät olisivat rakentamisvaiheen vaatimusten mukai-

sesti käytössä.  

Kohteen työpäällikön tehtyä valinnan vastaavasta mestarista, tulee valitun henkilön 

toimittaa vastaavan mestarin hakemus rakennusvalvontaan. Kohteeseen valitun ja ra-

kennusvalvonnan hyväksymän vastaavan mestarin vastuulla on tehdä rakennustyön 

ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaiselle ja rakennusvalvonnan aloituskokouksen jär-

jestäminen. Apuna kokouksen järjestämiseen voidaan käyttää yrityksen verkkolevyltä 

löytyvää  liitteen 1 mukaista muistilistaa. Talotekniikkapäällikön vastuualueeseen kuu-

luu varmistaa rakennusvalvonnasta hyväksynnät rakennettavan kiinteistön vesi- ja 

viemärilaitteistosta sekä ilmanvaihdosta vastaavasta työnjohtajasta ennen näiden työ-

vaiheiden aloittamista.  

Työpäällikön tehtävänä on myös varmistaa, että kohteen projektipankki ja työmaakan-

sio on perustettu ja niiden tiedot ovat oikein.  Vastaavan mestarin tehtävänä on laatia 

työmaakansion asiakirjat, kuten kirjalliset työturvallisuutta ja rakennustyömaa-alueen 
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käyttöä koskevat suunnitelmat yhteensopivaksi työmaan kanssa. Yrityksen verkkolevyl-

le on luotu uuden työmaan perustamisen mallikansio, josta löytyvät tarvittavat asiakir-

japohjat. 

5.2 Aikataulujen laadinta 

Aikataulusuunnittelussa hyödynnytetään käynnissä olevien ja jo toteutuneiden vastaa-

vien kohteiden aikataulusuunnittelua. Aikataulut muokataan vastaamaan kulloisenkin 

kohteen erityispiirteitä, tontin rakennusolosuhteita ja tiedossa olevia resursseja yms. 

Aikataulujen laadintaa varten on käytössä rakentamiseen kehitetty Tocoman Aikataulu 

-niminen aikataulutustyökalu. Aikataulutustyökalun avulla voidaan laatia mm. janakaa-

vioita ja paikka-aikakaavioita hyödyntämällä esim. RATU-tiedoista saatuja menekkitie-

toja. 

Työmaan yleisaikataulun laadinnasta vastaavat työpäälliköt yhdessä vastaavan työn-

johtajan kanssa, ja se pyritään laatimaan hyvissä ennen työmaan alkua. Yleisaikatau-

luun valitaan Hoivatilayksikön kohteissa yleensä 40-60 aikataulutehtävää. Aikataulu-

muotona käytetään jana-aikataulua, jossa esitetään tehtävistä aloituspäivät ja kestot. 

Talotekniikka-aikataulun tehtävät tulee yhteensovittaa työmaan yleisaikatauluun jo sitä 

laadittaessa. Kohteen talotekniikkapäällikkö osallistuu yleisaikataulun laadintaan, jotta 

varmistutaan taloteknisten töiden oikeasta ajoituksesta rakennustöihin nähden. Yrityk-

sen verkkolevyltä löytyvää Hyvinvointitilat-yksikön rakennuskohteisiin soveltuvaa yleis-

aikataulun mallia (Liite 2), jossa on esitetty keskeisimmät/tyypillisimmät aikataulussa 

esitettävät talotekniset tehtävät karkeasti ajoitettuna, voidaan käyttää apuna suunnitel-

taessa kohteen yleisaikataulua. 

Viikkoaikataulut laaditaan työmaakohtaisesti vastaavan mestarin näkemyksen mukai-

sesti. Ne laaditaan 1-3 viikkoa etukäteen ja niiden laadinnasta vastaavat vastaava 

mestari yhdessä työnjohtajien kanssa. Viikkoaikataulujen aikataulumuotona voidaan 

käyttää lukujärjestystä, joissa kullekin viikonpäiville on kirjattu merkittävimmät tapahtu-

mat kellonaikoineen, kuten esimerkiksi tietyn urakan alkamisajankohta, kalustetoimi-

tuksen tarkka ajankohta tai urakoitsijapalaverin ajankohta. Viikkoaikatauluilla pyritään 

varmistamaan seuraavien lähiviikkojen työmaalla tarvittavat resurssit ja hankintojen 

oikea-aikaisuus. 
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Tehtäväsuunnitelmat laaditaan tarvittaessa tärkeimmistä ja kriittisimmistä työvaiheista 

projektia koskien ja niiden laadinnasta vastaavat työpäällikkö ja vastaavat työnjohtajat. 

Käytännössä työmaalla käytössä olevat laaturaportit sisältävät tehtäväsuunnitteluun 

kuuluvat asiat, eikä erillisiä tehtäväsuunnitelmia ole tapana tehdä. 

Luovutusvaiheen aikataulu laaditaan työmaan luovutuksen lähestyessä, yleensä noin 2 

kuukautta ennen luovutusta. Työpäällikkö koordinoi luovutusvaiheenaikataulun laadin-

nan ja vastaavan työnjohtajan tehtävänä on sen laatiminen. Kuvassa 7 esitetään esi-

merkki luovutusvaiheen aikataulusta ja sen sisältämistä tyypillisistä tehtävänimikkeistä. 

  

Kuva 7. Esimerkki luovutusvaiheen aikataulusta 

Luovutusvaiheen aikataulun laadinnassa on muistettava ottaa huomioon taloteknisten 

töiden toimintakokeet ja niiden vaatimien aloitusedellytysten täyttyminen. Talotekniik-

kapäällikkö vastaa toimintakokeiden organisoimisesta, joten hänen on oltava omalta 

osaltaan myös mukana luovutusvaiheen aikataulun laadinnassa. 

5.3 Menettelytavat hankinnoissa 

Keskitetty hankintayksikkö vastaa pääosin kohteen hankinnoista. Ennen työmaan aloit-

tamista käydyssä hankintojen aloituspalaverissa käydään läpi työmaan hankinnat ja 

niiden aikataulutus. Hankinta suunnittelee ja tekee ennakkotarjoukset hankinnoista 

yleisaikataulun ja aloituspalaverissa sovitun perusteella. Työmaan tehtävänä on riittä-

vän ajoissa lähettää hankinnalle hankinta-aloite, jossa ilmenee tarvittavat tuotteet, nii-

den toimitusaika työmaalle, tarvittavat määrät, mitat ja muut huomioitavat asiat esim. 
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kuorman purkumenetelmä. Hankintojen vastuualueet ovat jaoteltu litteroittain hankinta-

henkilöstön kesken.  

Tavaroiden toimituksessa on olennaista kiinnittää huomiota työmaan todellisten tarpei-

den mukaisiin toimitusajankohtiin. Hankinnat ja toimitusajankohdat ajoitetaan hankinta-

aikataulun mukaisesti ja ilman parempaa työmailta saapunutta tietoa ne toteutetaan 

myös sen mukaisesti. Tämä saattaa johtaa tavaroiden saapumiseen työmaalle väärinä 

hetkinä, joka voi esimerkiksi aiheuttaa ongelmia niiden varastoinnille.  

Tietyissä hankinnoissa, joissa on pitkät toimitusajat ja toimittajalla ruuhkautunut tilanne, 

niin ajoissa tapahtunut ilmoitus työmaan viivästymisestä, saattaa auttaa toista työmaa-

ta saamaan heidän toimituksensa ajoissa. 

Hankintoja voidaan seurata ja tarkastella toiminnanohjausjärjestelmän V10 avulla. Siel-

tä saadaan tietoa mm. 

• toimittajasta 

• toimitusajankohdasta 

• tilatuista määristä 

• tilaukseen liittyvistä yhteyshenkilöistä. 

Hankintaosaston asiantuntemusta tulee myös hyödyntää rakentamisvaiheessa mahdol-

lisesti syntyvien kiirehankintojen ja havaittujen puutteiden kanssa. Kiirehankinnoissa 

tulee työmaan noudattaa seuraavia ohjeita: 

• Pyydä hankinnasta tilausnumero tilaustasi varten ja kerro miltä yritykseltä olet tava-
raa tilaamassa. 

• Ilmoita toimittajalle saamasi tilausnumero tilauksen yhteydessä ja pyydä toimittajaa 
lisäämään tämä numero tilausvahvistukseen ja tulevaan laskuun. 

• Vaadi toimittajalta hinnallinen tilausvahvistus tilaamistasi tarvikkeista välittömästi 
itsellesi. 

• Lähetä hinnallinen tilausvahvistus viipymättä hankintaan, he kirjaavat tilauksen ko-
konaisuudessaan V10:iin ja laittaa tilauksen valmiiksi tai kuittaa sen saapuneeksi. 

Hankintaosastolla on kiirehankintoja varten oma vastuuhenkilönsä. 
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5.4 Projektin seurannan käytäntöjä 

Yhteisten toimitusten käytännöt 

Rakentamisvaiheen aikana järjestettävät sopimusosapuolien väliset yhteiset toimituk-

set ja viranomaisten vaatimat toimitukset ovat osana projektin seurantaa ja valvontaa. 

Näiden lisäksi rakentamisvaiheen aikana järjestetään yrityksen omia valvontapalaverei-

ta. Kokouksien käytäntöihin ja niihin osallistuvista henkilöistä on annettu Hyvinvointiti-

lat-yksikössä kuvan 8 mukainen ohjeistus. 

 

Kuva 8. Työmaan kokouksiin osallistujat ja keskeisimmät roolit 

Työmaalla järjestettävät urakoitsijapalaverit ja työmaakokoukset kutsutaan koolle sovit-

tuina ajankohtina. Urakoitsijapalaverit järjestetään vastaavan mestarin näkemyksen 

mukaisesti ja käytännöt vaihtelevat hieman työmaittain, yleensä 1-2 viikon välein. Työ-

maakokousten määrä vaihtelee projektin keston mukaisesti. Työmaan kokouksia var-

ten on yrityksen verkkolevyllä projektikohtaisessa kansiossa valmiit pöytäkirjapohjat. 

Pidettyjen kokousten pöytäkirjat tulee tallentaa projektikohtaiseen kokouskansioon ja 

lähettää jakelun mukaisille henkilöille. 

Kustannusseuranta 

Projektin kustannuksia seurataan ja ennustetaan V10-toiminnanohjausjärjestelmän 

avulla. Kohteen työpäällikkö käy läpi kohteen tavoitearvion ja laittaa sen V10-

järjestelmään. Työpäällikkö yhdessä vastaavan mestarin kanssa vastaavat työmaiden 

kustannusennusteiden päivittämisestä järjestelmään sovituin aikavälein. 
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Keskitetty hankinta seuraa projektin kustannusten kertymää ja vertaa sitä projektin ta-

voitearvioon. Mikäli hankintoja ei pystytä tekemään projektin tavoitearvion mukaisesti, 

tulee hankintaosaston yhdessä kohteen työpäällikön kanssa ratkaista asia. 

Työmaapäiväkirja ja tarkastusasiakirja 

Kohteen vastaava mestari vastaa työmaapäiväkirjan ja tarkastusasiakirjan täyttämises-

tä. Työmaapäiväkirja tulee täyttää projektipankkiohjelma Sokoprossa päivittäin. Työ-

maan valvojalle ja muille asianosaisille on varmistettava riittävät oikeudet projektipank-

kiohjelmaan työmaapäiväkirjan tarkastamista ja kuittaamista varten. Työmaapäiväkir-

jaan on myös lisättävä pyydettäessä muiden työmaahan liittyvien toimijoiden, kuten 

tilaajan, muiden urakoitsijoiden, viranomaisten ja asiantuntijoiden huomautuksia. Tar-

kastusasiakirjasta on vastaavan mestarin laadittava yhteenveto rakennusvalvonnalle 

annettavaksi loppukatselmuksen yhteydessä. 

5.5 Rakentamisvaiheen aikaiset laadunvarmistustoimenpiteet  

Rakentamisvaiheessa laadunvarmistustoimenpiteiden lähtökohtana ovat hyvän raken-

tamistavan noudattaminen ja tilaajan kanssa tehtyihin sopimuksiin kirjatut sekä raken-

nusvalvonnan edellyttämät laatuvaatimukset ja laadunvarmistusmenetelmät. Urakka-

suoritusten laadunvalvonnasta vastaa työmaan vastaavan mestari apunaan kohteen 

työnjohtaja(t). Ensiarvoisen tärkeää on havaittuihin laatupoikkeamiin välitön puuttumi-

nen ja suoritettujen laadunvarmistustoimien huolellinen dokumentointi.  

Rakentamisvaiheen aikaisen laadun kehittämiseen ja valvomiseen on Hyvinvointitilat- 

yksikön kaikilla työmailla käytössä laadunvarmistusmatriisit ja laadunvarmistusraportit. 

Näiden dokumenttien avulla voidaan tilaajalle osoittaa työsuoritusten sopimusten mu-

kainen laatutaso.  

Kohteen aloituksen yhteydessä täytetään projektikohtainen työvaiheiden laadunvarmis-

tusmatriisi. Kuvassa 9 nähdään esimerkki laadunvarmistusmatriisin sisältämistä asiois-

ta. Kohteen työpäällikön johdolla kartoitetaan kyseiselle projektille tärkeimmät ja merkit-

tävimmät työvaiheet sekä niihin liittyvät viranomaisvaatimukset. Valitut työvaiheet kirja-

taan laadunvarmistusmatriisiin ja niille kirjataan kyseisellä työmaalla tehtävät laadun-

varmistustoimenpiteet.  
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Kuva 9. Osa täytettyä laadunvarmistusmatriisia 

Laadunvarmistusmatriisin valituista työvaiheista täytetään työvaihekohtaiset laaturapor-

tit. Laaturaporttien täytöstä vastaa kohteen vastaava mestari. Laaturaporteissa ilmenee 

mm. tehtävän/rakentamisvaiheen tarkastettavat laatuvaatimukset ja käytössä olleet 

suunnitelmaversiot. Laaturaportti toimii myös samalla tarkastuslistana työvaiheeseen 

liittyvistä asioista. Laaturaportteihin on olemassa kuvan 10 mukaiset valmiit raporttipoh-

jat yrityksen verkkolevyllä: 
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Kuva 10. Laaturaporttipohjat yrityksen verkkolevyllä 

Täytetyt laatudokumentit tallennetaan työmaahenkilöstön toimesta työmaakohtaiseen 

laatukansioon yrityksen verkkolevyllä ja projektipankkiohjelma Sokoprossa. 

5.6 Työturvallisuuden ohjeistusta 

Yrityksen intranetistä löytyvään työturvallisuuskansioon on koottu erilaisia lomakkeita ja 

ohjeita, joilla helpotetaan työturvallisuuden johtamista. Kuvassa 11 esitetään työturval-

lisuuskansion rakennetta. Kansion tarkoituksena on yhtenäistää käytäntöjä ja helpottaa 

työturvallisuuteen liittyvien asiakirjojen laatimista työmailla. 

 

Kuva 11. Työturvallisuuskansion rakenne 
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Intranettiin kerätään myös työmaiden tapaturmaraportit ja läheltä piti- raportit. Laadittu-

jen raporttien läpikäymisellä pyritään kartoittamaan tapaturmaan tai läheltä piti tilantee-

seen johtaneet tekijät, jotta nämä tilanteet voitaisiin jatkossa estää ennakkotoimilla, 

suojavälineillä tai työtapaa muuttamalla. 

Työmaatoimintojen hallinnan helpottamiseksi on käytössä Movenium-järjestelmä. Mo-

venium kattaa työntekijöiden kulunseurannan lisäksi verottajaraportoinnin, työajankir-

jaukset, työturvallisuusosion ja työmaaperehdytykset. Rakentamisvaiheessa hoidetta-

vat viikoittaiset työmaatarkastukset (TR-mittaukset) hoidetaan myös Movenium-

järjestelmän avulla. TR-mittauksen suorittaa kohteen vastaava mestari tai työmaames-

tari intrasta löytyvän ohjeistuksen mukaisesti. Työmaalla työskenteleville työntekijöille 

tulee myös antaa mahdollisuus valita edustaja osallistumaan työmaan tarkastuskier-

rokselle. Lehto Tilat Oy:n TR-indeksitavoite vuonna 2018 on 93%. 

5.7 Projektin luovutus 

Projektin valmistumisen lähestyessä tehdään työmaalla YSE 98 71§ mukaisesti itselle-

luovutus. Se tehdään työmaan vastaavan työnjohtajan sekä/tai työnjohtajan toimesta. 

Itselleluovutustarkastusta varten on olemassa valmiit raporttipohjat verkkolevyllä. Työ-

maan suorittaman itselleluovutustarkastuksen ohella joko valmiiseen tai lähes valmii-

seen kohteeseen tehdään lisäksi työmaan ulkopuolisen henkilön suorittama tarkastus. 

Tarkastusten tarkoituksena on varmistaa kohteen virheetön ja sopimuksen mukainen 

luovutus asiakkaalle. Tarkastuksessa on mahdollista myös hyödyntää Congrid nimistä 

ohjelmaa, joka helpottaa tarkastuksesta tehtyjen havaintojen kohdistamista ja raportin 

laadintaa. Kuvassa 12 nähdään Congrid-ohjelmalla tehty havainto tarkastuskierroksel-

ta.  
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Kuva 12. Congrid-ohjelmalla tehty havainto tarkastuskierrokselta 

Käytönopastuksella varmistetaan riittävät edellytykset rakennuksen ja sen sisältämien 

koneiden ja laitteiden turvalliselle käytölle. Käyttäjän tehtävänä on huolehtia, että käy-

tönopastustilaisuudessa on läsnä riittävä määrä käyttäjän huoltohenkilökuntaa. Ura-

koitsijan tehtävänä on huolehtia, että käytönopastuksen antavat ko. järjestelmät asen-

taneet tai toimittaneet ja järjestelmät hyvin tuntevat henkilöt. Käytönopastuksen yhtey-

dessä luovutetaan koneiden ja laitteiden mukana tulleet käyttöohjekirjat ja takuutodis-

tukset. 

Osa projektin luovutusta on luovutusaineiston toimittaminen tilaajalle ja dokumenttien 

arkistointi. Kohteen valmistuttua työmaan tulee toimittaa seuraavat alkuperäiset doku-

mentit yrityksen pääkonttorille, josta ne tarvittaessa luovutetaan eteenpäin: 

• rakennuslupa ja leimatut lupakuvat 

• palotarkastuspöytäkirja 

• vastaanottotarkastuspöytäkirja ja virhe- tai puutelista 

• osittainen loppukatselmus-/käyttöönottokatselmuspöytäkirja 

• loppukatselmuspöytäkirja (-t). 

Lisäksi, mikäli johonkin rakennustarkastajan tai muun viranomaisen pöytäkirjaan merki-

tään virhe tai puute, sen korjaamisesta tulee myös löytyä dokumentti. 
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Tilaajalle toimitetaan loppudokumentit projektipankkiin, josta ne ovat ladattavissa. Al-

kuperäisinä dokumentteina toimitetaan urakkasopimuksessa mainitut asiakirjat sovitus-

sa formaatissa.  

6 Yhteenveto ja johtopäätökset 

Mestarityössä selvitettiin rakentamisvaiheen työmaatoimintojen käytäntöjä ja toiminta-

tapoja ja niihin liittyviä ongelmakohtia Lehto Tilat Oy:n Hyvinvointitillat-palvelualueella. 

Ajanjaksolla, jolla opinnäytetyö tehtiin, on seurattu läheltä Lehto Tilat Oy:n työmaiden 

arkea mm. työnjohtajan, suunnitelma-asiakirjojen tarkastajan, itselleluovutustarkastajan 

ja työmaavierailijan rooleissa. Työpäivien ja opinnäytetyön teon yhteydessä tehtyjen 

havaintojen ja tutkimusten sekä yrityksen henkilöstöön kuuluvien kommenttien perus-

teella ongelmakohtia työmaatoimintoihin liittyen havaittiin. Eteenkin suunnittelupuolen 

resurssivajeesta johtuvat puutteet suunnitelma-asiakirjoissa olivat aiheuttaneet ongel-

mia useiden työmaiden arjen pyörittämisessä. Seuraavia asioita havaittiin opinnäyte-

työn yhteydessä 

• ristiriidat, puutteet ja virheet suunnitelma-asiakirjoissa 

• suunnitelmamuutoksista ja –puutteista johtuvat ongelmat hankinnoissa 

• dokumenttien tallennuksissa käytännöt vaihtelivat työmaiden välillä 

• ohjeistusten periytyminen uusille työntekijöille 

• yrityksen omien laatudokumenttien käyttö vaihteli työmaiden välillä 

• viimeistelyvaiheen työvaiheiden toteutustavoissa eroja työmaiden välillä 

• kiireen aiheuttamaa ryntäilyä ja siitä johtuvaa laadunvalvonnan pettämistä.  

Asioita kyllä pyritään jatkuvasti kehittämään ja ongelmakohtiin haetaan ratkaisuja. 

Osaksi tästä johtuen muutos on jatkuvasti läsnä työmaan arjessa, joka omalta osalta 

saattaa lisätä epätietoisuutta käytössä olevista toimintatavoista. 

Suunnitelma-asiakirjat tulisivat olla hyvissä ajoin valmiina, jotta niiden läpikäyminen 

ristiriitaisuuksien, puutteiden ja virheiden varalta olisi mahdollista tehdä ennen niiden 

todellista tarvetta. Rakentamisvaiheessa suunnitelmien läpikäynti työllistää kohtuutto-

man paljon työmaahenkilöstöä ja kaikki siihen käytetty aika on pois muista työnjohdolli-

sista toimenpiteistä. Ristiriidat suunnitelmissa, suunnitteluvirheet ja puutteet suunnitel-

missa lisäävät työmaan kustannuksia mm. lisä- ja muutostöiden muodossa sekä ai-
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heuttavat kohteen aikatauluun häiriöitä sekä vaikuttavat hankintojen onnistumiseen 

kohteessa. Jatkossa yhä useamman hankeen ollessa tietomallipohjainen, on suunnitte-

luaikataulusta tultava nykyistä etupainoisempi, jolloin mahdollisten virheiden havaitse-

minen suunnitelmista ennen niiden päätymistä tuotantoon toivottavasti helpottuu. Lehto 

konsernissa tietomallipohjaista toimintatapaa varten on aloitettu LEKA-kehityshanke, 

jonka tavoitteena on toiminnan tehostaminen, kasvu ja kilpailukyvyn parantaminen läpi 

koko toimintaketjun. 

Uudelle työmaalle perustettaessa työmaakansiota yrityksen verkkolevylle, tulisi siihen 

tarkoitukseen käyttää vain ja ainoastaan verkkolevyltä löytyvää uuden työmaan perus-

tamisen mallikansiota, eikä kopioida edellisen työmaan kansioita sellaisenaan uudelle 

työmaalle käyttöön. Tällöin varmistutaan uusien asiakirjapohjien ja muiden tähän kan-

sioon tulleiden päivitysten käyttöönotto uudella työmaalla ja etteivät aiempien työmai-

den asiat sekoittuisi uuden työmaan asioihin.  Rakentamisvaiheessa syntyvät doku-

mentit tulee tallentaa tähän työmaata varten perustettuun kansioon ja dokumenttien 

tallentamisessa tulee kiinnittää huomiota niiden oikeaan osoitteeseen hakemistoraken-

teessa, jotta dokumentit ovat helposti löydettävissä myöhemmin, esimerkiksi takuukor-

jaustöiden yhteydessä. Tällä hetkellä käynnissä olevien työmaiden työmaakansioista 

voidaan havaita, että dokumentteja tallennetaan osittain niille kuulumattomiin paikkoi-

hin tai jätetään kokonaan tallentamatta sekä mallikansion sisältämiä asiakirjoja ei muo-

kata yhteensopivaksi kulloisenkin työmaan tietojen kanssa. 

Uusia ohjeistuksia ja vanhojen ohjeiden päivityksiä työmaan käytäntöihin liittyen anne-

taan useasti sähköpostitse ja suullisesti palavereissa. Jotta vältyttäisiin näiden ohjeis-

tusten ja päivitysten katoamiselta esim. sähköpostitulvaan tulisi nämä tiedot tallentaa 

sovittuun paikkaan, mistä ne olisivat kaikkien helposti tarkastettavissa. Tällöin varmis-

tuttaisiin näiden tietojen periytyminen myös uusille työntekijöille. Tälle työlle olisi hyvä 

nimetä vastuuhenkilö, joka myös huolehtisi näiden päivitysten tiedottamisesta keskite-

tysti.  

Yrityksen verkkolevyllä ja projektipankissa olevien työmaakansioiden perusteella voi-

daan havaita, että työmaiden käytännöt laatudokumenttien käytöstä vaihtelevat eri 

työmaiden välillä. Näiden dokumenttien täyttämiseen tulisi jatkossa kiinnittää enemmän 

huomiota ja tarvittaessa opastaa/ohjeistaa työmaita niiden täyttämiseen liittyen. Laatu-

dokumenttien tarkoituksena on olla apuna työvaiheen laadukkaalle toteutukselle sekä 

niiden avulla voidaan osoittaa tilaajalle työsuorituksen sopimusten mukainen laatutaso. 
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Tästäkin syystä on tärkeätä, että niitä täytetään työvaiheen edetessä, eikä vasta työ-

vaiheen päätyttyä. Yhtenäisen laadun ja lopputuloksen saavuttamiseksi sekä monen 

kirjavien käytäntöjen karsimiseksi eri työmaiden välillä on tekeillä kuvakirja, josta työ-

maat voivat tarkastaa eri yksityiskohtiin malliratkaisut. Malliratkaisujen avulla työmaa-

henkilöille jää enemmän aikaa itse työsuorituksen valvomiseen ja turha pohdiskelu eri 

vaihtoehtojen välillä vähenee. 

Työmailla kiireen aiheuttamaa ryntäilyä ja hyppimistä työkohteesta toiselle tulisi tuotan-

non suunnittelun keinoin pyrkiä vähentämään. Eteenkin loppuvaiheessa vapaan mes-

tan järjestämiseen kaikille toimijoille tulisi panostaa, jotta työvaiheet pääsisivät etene-

mään oikeassa järjestyksessä, eikä valmiita pintoja enää pilattaisi. Kiire on myös ai-

heuttanut puutteita laadunvalvonnassa. Rakentamisvaiheessa työmaiden keräämiä 

työmenekkejä eri työvaiheista voisi hyödyntää tulevissa kohteissa, jolloin näiden tieto-

jen avulla olisi mahdollista entistä tarkemmin määrittää tehtävien kestot ja laatia realis-

tisemmat aikataulut, ottaen huomioon Hyvinvointitilat-yksikön työmailla vallitsevat omi-

naispiirteet. Esimerkiksi vuosisopimusurakoitsijat työskentelevät yleensä useissa Lehto 

Tilat Oy:n kohteissa samaan aikaan ja heidän työskentelytapojen tunnistaminen voi olla 

haastavaa uudelle työntekijälle. Käytössä olevien yleisaikataulun ja viimeistelyvaiheen 

aikataulujen lisäksi tarkempien rakennusvaiheaikataulujen ja vinoviiva-aikataulujen 

mukaan ottamista aikataulusuunnittelun osaksi voisi harkita. 

Työn lopputuloksena syntyneen raportin sisältämästä tietopaketista yrityksen käytän-

nöistä on tarkoituksena olla apuna uusille työnjohtotehtäviin tuleville henkilöille. Rapor-

tissa mainittujen ongelmakohtien poistamiseksi tulee työtä työmaiden läpiviennin kehit-

tämiseksi jatkaa, jotta työmaiden laadullisten, ajallisten ja taloudellisten tavoitteiden 

mukaiset lopputulokset saavutetaan. 
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