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1 JOHDANTO 

Westparkin Hongan työmaa sijaitsi Turussa Mälikkälän kaupunginosan viereen 

rakentuvassa uudessa Westpakin kaupunginosassa. Alue on vanhaa teolli-

suusaluetta, jossa on aiemmin toiminut betonielementtitehdas. Honka on 5-

kerroksinen yksirappuinen pistekerrostalo (kuva 1). Talossa on myös kellari, 

jossa sijaitsevat väestönsuoja, tekniset tilat sekä irtaimistovarastot. Kohteen 

laajuus on 2 500 brm2 ja tilavuus 8 300 m3 ja asuntoja kiinteistössä on 39 kpl. 

Lisäksi tontille rakennettiin kaksi kerroksinen autokatos 28 autolle. Kohteen eri-

koisuutena voidaan pitää lasiseinäistä hissikuilua, joka toimii valoaukkona tuo-

den luonnonvaloa kaikkiin kerroksiin. Kohde valmistui syyskuun lopussa 2013 ja 

tilaajana oli Varsinais-Suomen asumisoikeus Oy. 

 

Kuva 1. Westparkin Honka (Vaso Oy 2012). 

Toimin työmaan päätoteuttajan NCC Rakennus Oy:n palveluksessa. Omat teh-

täväni projektissa olivat työjohtajan tehtävät työnjohtoharjoittelija-tittelillä. Työ-

maalla toimin vastaavan työnjohtajan alaisuudessa hänen apunaan ja valvoin 
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tehtäviä työmaalla sekä tein niihin liittyviä aikatauluja ja laskelmia. Aloitin työ-

maalla, kun sisävalmistustöitä oli aloitettu. Työskentelin kohteessa sen luovu-

tukseen asti. Viimeisen kuukauden tein töitä osa-aikaisesti käyden samalla kou-

lussa niinä päivinä, kun opetusta järjestettiin.  

Opinnäytetyö on rajattu kerrostalon sisävalmistusvaiheeseen. Työn tavoitteena 

on perehtyä omiin vahvuuksiin, kehittämisalueisiin ja näiden kehittämiseen pe-

rehtymällä tuotannonohjauksen teoriaan kirjallisuuslähteiden avulla ja soveltaa 

niitä työmaalla laatimalla tarvittavia dokumentteja. Opinnäytetyön sisältö perus-

tuu Turun AMK:ssa rakennusalan työnjohdon koulutusohjelmassa käytössä ole-

vaan portfoliotyyppisen opinnäytetyön ohjeelliseen sisältöön, jossa on kuusi 

osaa. Neljä pakollista osaa ovat tehtäväsuunnittelu, ajallinen suunnittelu ja val-

vonta, aliurakkasopimukset ja työ- ja ympäristöturvallisuus. kahdeksi vapaava-

lintaiseksi aihealueeksi valitsin työhöni laadunvarmistuksen sekä hankinnat ja 

logistiikan osa-alueet. Ensimmäisessä osiossa käsitellään tuotantojohtamisen 

teoriaa ja toisessa osiossa peilataan teoriaosaa työmaakäytöntöihin. 
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2 TUOTANTOSUUNNITTELUN JA -OHJAUKSEN 

TEORIA 

2.1 Tehtäväsuunnittelu 

2.1.1 Tehtäväsuunnittelun lähtökohdat 

Tehtäväsuunnittelu kohdistuu yhteen tehtävään tai tehtäväkokonaisuuteen. 

Tehtäväsuunnittelun tarkoituksena on ehkäistä ennalta ongelmia, joita tehtä-

vässä saattaa usein esiintyä tai mitkä ovat juuri kyseessä olevan hankkeen to-

teutuksessa mahdollisia ongelmia. Tehtäväsuunnitelmalla luodaan keinot var-

mistaa, että laatu- ja aikataulupoikkeamat tunnistetaan ajoissa ja niihin voidaan 

puuttua. Lisäksi suunnitelmalla varmistetaan, että tehtävän aloitusedellytykset 

ovat kunnossa tehtävän alkaessa. (RATU S-1228, 1–2.) 

 

Kuva 2. Tehtäväsuunnitelman lähtötiedot (RATU S-1228, 7). 
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Tehtäväsuunnitelman lähtötiedot kootaan hankekohtaisista sekä yleisistä asia-

kirjoista (kuva 2). Hankekohtaiset asiakirjat sisältävät usein viittauksia yleisiin 

asiakirjoihin. Aikaisempien kohteiden tehtäväsuunnitelmia ei pidä kopioida, 

vaan niistä tulee ainoastaan ottaa mallia ja käyttää niitä muistilistana. Tehtävälle 

ei aina tehdä tehtäväsuunnitelmaa, koska se ei ole kriittinen tehtävä. Työtehtä-

välle on silti olemassa suurin osa tehtäväsuunnitelman tiedoista, kuten aikatau-

lu, milloin työ alkaa ja loppuu. Tehtäväsuunnitelma onkin suurimmalta osiltaan 

tiedon kokoamista yhteen paikkaan sekä määreiden ja tavoitteiden avaamista 

niin työntekijöille kuin työnjohtajalle. 

Tehtäväsuunnitelma tehdään ennen hankintojen aloitusta. Tällöin voidaan vai-

kuttaa sopimuksen sisältöön, arvioida tarjousten hintoja sekä saada urakoitsi-

joilta yhdenmukaisempia tarjouksia. Aikaisella suunnittelulla pystytään yhdistä-

mään pienhankintoja, jolloin syntyy säästöä. Jos kyseessä on omana työnä to-

teutettava tehtävä, pystytään paremmin varmistamaan resurssien riittävyys etu-

käteen. (Kankainen & Junnonen 1999.) 

Tehtävä valikoituu tehtäväsuunnittelun kohteeksi, koska se on 

 ajallisesti kriittinen, eli se on pitkäkestoinen tai se tahdistaa muiden työvaihei-

den suoritusta 

 taloudellisesti merkittävä, kuten runkotyöt 

 työntekijöille tai työnjohdolle tuntematon tehtävä, jonka etukäteen suunnittelu ja 

toteutukseen perehtyminen luovat mahdollisuuden suorittaa työ ilman ongelmia 

tai tehtävä on 

 usein yrityksen takuukorjauslistalla, jotta korjausten määrää takuuaikana voi-

daan vähentää. (Mäki & Koskenvesa 2007, 35.) 
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2.1.2 Tehtäväsuunnitelman sisältö 

Tehtäväsuunnitelma koostuu viidestä osa-alueesta, jotka ovat 

 Aikataulutavoite 

 Kustannustavoite 

 Laatuvaatimukset 

 Potentiaalisten ongelmien analyysi eli POA 

 Työsuorituksen yksityiskohtainen suunnittelu (Kankainen & Junnonen 1999). 

Tehtäväsuunnitelmassa esitetään yhden tehtävän aikataulu välitavoitteineen. 

Tuotantonopeus tarkennetaan kyseisen työryhmän työsaavutuksen mukaiseksi 

ja sitä verrataan yleisaikataulussa esitettyyn. Laadinnassa tulee pyrkiä tasai-

seen tuotantonopeuteen ja mahdollistettava työryhmän mestan riittävyys hyvän 

työsaavutuksen mukaisella tuottavuudella. Ajallisen suunnitelman laadintaan 

tulee kiinnittää erityistä huomiota, mikäli 

 työ koostuu useasta eri työlajista 

 tehtävä tahdistuu materiaalitoimituksen mukaan 

 tehtävä muodostuu useista lyhyistä työvaiheista, joilla saattaa myös olla eri teki-

jät 

 tehtävä toteutetaan toistuvissa sykleissä. (Kankainen & Junnonen 1999, 11.) 

Tehtävän kustannuksia verrataan tavoitearviossa oleviin kustannuksiin. Tehtävä 

jaetaan siten, että vertailu näiden välillä onnistuu. Tavoitearviosta tulee tarkas-

taa, että se sisältää kaikki tehtävään suunnitellut työt ja materiaalit siten, että 

tavoite kustannukset eivät ylity. Mikäli näin ei ole, tulee miettiä vaihtoehtoisia 

keinoja työsuorittamiseksi annetun budjetin puitteissa. (Kankainen & Junnonen 

1999,12–13.) 

Tehtävän laatuvaatimukset ovat esitettyinä työselostuksessa ja muissa sopi-

musasiakirjoissa. Edellä mainituissa dokumenteissa on usein viittauksia yleisiin 

laatuasiakirjoihin, kuten RYL-sarjaan. Tehtäväsuunnitelmassa nämä laatumää-

räykset kootaan yhteen ja ne esitetään yksilöityinä. Tarvittaessa tehdään työn-

tekijöille kontrollilomake tai laadunmittauskaavake. Laatuvaatimukset esitetään 
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myös materiaaleille sekä niiden varastointiin ja suojaukseen. (Kankainen & 

Junnonen 1999, 13–14.) 

Tehtävän toteutusta uhkaavat tekijät ja niiden poistaminen tai minimoimisen 

keinot esitetään potentiaalisten ongelmien analyysissä. Usein potentiaalinen 

uhka liittyy aina kyseisen tehtävän suorittamiseen. Jos se tunnistetaan, siihen 

pystytään varautumaan ja siten poistamaan. Ongelmat tulee analysoida aina 

hankekohtaisesti, vain siten saadaan kyseisessä kohteessa vaikuttavat tekijät 

huomioitua. Jotta ongelmat pystytään kokoamaan ja torjumaan, tulee ymmärtää 

niiden syyt ja seuraukset. Jäsentelyä varten ongelmat jaetaan hankinnallisiin, 

tuotannollisiin sekä teknisiin ongelmiin. (Kankainen & Junnonen 1999, 16–17.) 

Tehtävän yksityiskohtaisessa suunnittelussa tavoitteena on varmistaa aloitus-

edellytykset, etsiä uusia tapoja tehtävälle tai selvittää uuden tuotantotavan yksi-

tyiskohdat. Suunnitelmassa esitetään tarvittavat 

 koneet, laitteet ja kalusto 

 työvälineet 

 materiaalit ja rakennustarvikkeet 

 tarveaineet ja pientarvikkeet. (Kankainen & Junnonen 1999, 18.) 

Lisäksi suunnitelmassa esitetään tehtävän logistiikkaan liittyvät asiat, kuten siir-

tojen ja varastoinnin ratkaisut sekä jäteastioiden varaaminen. Tehtävän yksi-

tyiskohtaiseen suunnitteluun kuuluu oleellisena osana työhön liittyvät työturvalli-

suustoimet, jotka esitetään myös suunnitelmassa. (Kankainen & Junnonen 

1999, 18.) 
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2.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 

2.2.1 Aikataululajit 

Yleisaikataulut 

Alustava yleisaikataulu on rakennuttajan karkealla tasolla laatima aikataulu, jos-

ta voidaan arvioida esimerkiksi aikataulun kireys ja töiden ajoittuminen suhtees-

sa vuodenaikoihin. Päätoteuttajan ja rakennuttajan välisissä neuvotteluissa hy-

väksytään tarkennettu T4-aikojen mukaan laskettu sopimusyleisaikataulu. Pää-

toteuttaja tekee työmaan alussa yleisaikataulun, jossa käytetään kuvan 3 mu-

kaista tehollista työvuoroaikaa T3. (Koskenvesa & Sahlstedt 2011.) 

 

Kuva 3. Aikakäsitteet (Palomäki ym. 2009, 8). 

Kustannuslaskennassa ja alustavan yleisaikataulun laadinnassa käytetään ku-

van 3 mukaista työvaiheaikaa T4, joka sisältää T3-ajan lisäksi TL3-lisäajan. Li-

säaika muodostuu odottamattomista yli tunnin mittaisista tauoista, kuten laite-

rikoista tai sään aiheuttamista tauoista ja työnhidastumisesta. Työvuoroaikaa T3 

käytetään rakentamisvaiheaikataulussa ja viikkosuunnitelmissa. (Lindholm 

2009, 27.) 
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Hankinta-aikataulu 

Hankinta-aikataulu luodaan kohteelle heti, kun yleisaikataulu on saatu laadittua. 

Aikatauluun kirjataan hankinnoittain tarvittavien suunnitelmien, tarjouspyyntöjen 

ja tarjouksien määräaika, lisäksi merkitään tilaus- ja toimitusajankohdat. Tehtä-

vän suunnittelua ja suunnitelmien piirtämistä varten varataan aikatauluun oma 

aikansa. Jos toimitus tapahtuu lohkoittain useassa erässä, tulee jokaiselle toimi-

tukselle merkitä alkamisviikko ja kesto. (Junnonen & Kankainen 2001.) 

Rakentamisvaiheaikataulu 

Jokaiselle rakentamisvaiheelle laaditaan yleensä omat aikataulunsa. Rakenta-

misvaiheaikataulussa käytetään useimmiten paikka-aikakaaviota sen tarjoaman 

informaation vuoksi. Vaiheaikataulun lähtötiedot kootaan sopimuksien päivä-

määristä, teknisistä suunnitelmista, käytettävien resurssien määristä sekä työ-

menekkitiedostoista. Perinteiset vaiheet, joista on laadittu omat aikataulunsa ja 

joihin rakennusprojekti on jaoteltu, ovat 

 maanrakennus- ja perustusvaihe 

 runko- ja vesikattovaihe 

 sisävalmistusvaihe 

 viimeistely- ja luovutusvaihe. (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 55–56.) 

Viimeistely- ja luovutusvaiheenaikataulu 

Viimeistely- ja luovutusvaiheenaikataulu sisältää viimeistelytyövaiheiden lisäksi 

viranomaisten tarkastukset, valvojan tarkastukset, talotekniikan säädöt ja käyt-

tökokeet. Aikataulussa varataan omille tarkastuksille kaksi kierrosta ja näiden 

väliin korjauksille oma aikansa. (Kiviniemi 2001.) 
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Viikkoaikataulu 

Viikkoaikataulu on tarkimpia rakentamisessa käytettävistä aikatauluista ja se 

tehdään kerrallaan 1–3 viikoksi eteenpäin. Sen suunnittelee työkohteen vastuul-

linen työnjohtaja käyttäen lähdetietoinaan rakentamisvaiheaikataulua ja edellisiä 

laatimiaan viikkoaikatauluja. Aikataulussa esitetään työkohteessa tehtävät sivu- 

ja aliurakoitsijoiden sekä omien työryhmien työtehtävät neljän tunnin tarkkuudel-

la resursseineen. Viikkoaikataulussa jokaiselle työlle on määritelty tehtävän kes-

to ja työsaavutus. (Mäki & Koskenvesa 2007, 31–32.) 

2.2.2 Aikataulutyypit 

Aikataulu voidaan esittää useissa eri muodoissa. Jana-aikataulussa vaakaviivat 

kuvaavat työn kestoa. Yleensä jana-aikataulun sarakkeissa on esitetty tehtävän 

nimi, suoritusmäärä, resurssit sekä aloitus- ja lopetuspäivät. Aikataulussa esite-

tään usein pystyviivoilla sellaisia välitavoitteita, kuten ”lämpö päälle”. Vinoviiva-

aikataulu, jossa on kuvattu tuotannon etenemistä ajan ja paikan suhteen, kutsu-

taan paikka-aikakaavioksi. Paikka-aikakaavion luominen edellyttää kohteen ja-

kamista osakohteisiin suoritusjärjestyksen mukaan. Kaaviossa pystyakselilla on 

lohkojako ja vaaka-akselilla kuvataan aikaa. Viivan kaltevuus kuvastaa työn 

etenemisen nopeutta, kun viivojen välinen etäisyys kertoo töiden aikavälin. 

(Koskenvesa & Sahlstedt 2011.) 

2.2.3 Aikataulun valvonta 

Kun aikataulut on laadittu, tulee niiden toteutumista valvoa. Valvonnan tiheys 

riippuu aikataulun pituudesta. Viikkoaikataulussa olevien töiden työsaavutus 

mitataan viikon lopussa ja rakentamisvaiheaikataulun mukaisia toteumia valvo-

taan 1…2 viikon välein. Mikäli aikataulun mukaisessa työsaavutuksessa ei ole 

pysytty, aloitetaan toimenpiteet lisäämällä työntekijöitä tai muuttamalla suorite-

määriä. (Koski 1997.) 
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Aikataulun valvonta kohdistetaan kaikkiin tuotannon tehtäviin. Valvonnalla selvi-

tetään tuotantonopeuden ero suunniteltuun ja mahdollisten poikkeamien syihin. 

Valvontaa tapahtuu koko ajan pääurakoitsijan toimesta. Valvontaan voidaan 

käyttää valvontavinjettiä. Vinjetissä esitetään tehtävien suunniteltu alku- ja lope-

tusviikko sekä käynnissä olevat, lopetetut ja aloittamattomat tehtävät. Kun vinje-

tissä käytetään värejä tehtävän vaiheen mukaan, näkee siitä koko työmaan ai-

kataulutilanteen selkeästi yhdellä silmäyksellä. (Kolhonen ym. 2003.) 

2.3 Aliurakkasopimukset 

2.3.1 Aliurakkasopimusten laadinta 

Työmaan tehtävänä aliurakkasopimusprosessissa on ilmoittaa hankintaosastol-

le tarve hankinnan tekemiseen, ilmoittaa määrät sekä tehdä tehtäväsuunnitel-

ma. Tämän jälkeen hankintaosasto hoitaa tarjouksen teon sekä vastaanottaa 

tarjoukset ja tekee niille vertailun. Urakkaneuvottelut käydään yhdessä aliura-

koitsijan, työmaan ja hankinnan kanssa. Neuvotteluiden jälkeen työmaa yhdes-

sä hankinnan kanssa tekee päätöksen urakoitsijan valinnasta. Kun hankinta on 

tehnyt sopimuspaperit aliurakoitsijan kanssa, alkaa työmaalla urakan hallinta ja 

ohjaus. (Junnonen & Kankainen 2001.) 

Pääurakoitsijan tulee pyytää tilaajavastuulain vaatimat selvitykset ja todistukset 

urakoitsijalta ennen sopimuksen tekoa sakon uhalla. Aliurakoitsijan on toimitet-

tava seuraavat enintään kolme kuukautta vanhat dokumentit: 

 selvitys kuulumisesta ennakkoperintä ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisävel-

vollisten rekisteriin 

 kaupparekisteriote 

 todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus 

 todistus eläkevakuutusten ottamisesta ja niiden suorittamisesta 

 selvitys kyseiseen työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta. (Laki tilaajan 

selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 

1233/2006.) 
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Edellä mainitut tiedot voidaan hyväksyä viranomaisen antamina selvityksinä tai 

myös, jos tiedot on toimittanut yleisesti luotettava muu arvioija tai tietojen ylläpi-

täjä. (Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa 

käytettäessä 1233/2006). 

Tarjouspyyntö on urakkasopimuksen tekemisen ensimmäinen vaihe. Se sisäl-

tää yleensä seuraavat asiakirjat: 

 tarjouspyyntökirje 

 urakkaohjelma 

 urakkarajaliite 

 yksikköhintaluettelo ja tarjouslomake 

 tekniset asiakirjat ja suunnitelmat. (Junnonen 2009, 61–62.) 

Rakennusurakkasopimus muodostuu allekirjoitetusta urakkasopimuksesta ja 

liiteasiakirjoista, joiden noudattamisesta siinä on määrätty. Sopimuksen asiakir-

jat voidaan sisällön perusteella jakaa kaupallisiin ja teknisiin asiakirjoihin (kuva 

4). Asiakirjoja on yleisiä sekä kohdekohtaisia. Olemassa on myös aina voimas-

saolevia asiakirjoja, joihin ei erikseen tarvitse viitata urakkasopimuksessa, jotta 

ne olisivat voimassa. (Junnonen 2009, 71–73.) 

Sopimusta tehdessä tulee pyrkiä siihen, ettei asiakirjoissa ole virheitä tai keski-

näisiä ristiriitoja. YSE:ssä on esitettynä yleinen pätevyysjärjestys, jota sopija-

puolet saavat sopimusvapauden vuoksi muuttaa. Jos sopimusta tehdessä käy-

tetään YSE:n mukaista sopimuspohjaa, tulee siitä mahdollisesti poikkeavat eh-

dot kirjata selkeästi. (Haapio ym. 2005, 288–289.) Rakennusurakan yleisten 

sopimusehtojen 1998 mukaan tehdyssä sopimuksessa asiakirjojen keskinäi-

sessä pätevyysjärjestyksessä ensiksi tulevat kaupalliset asiakirjat: 

 urakkasopimus 

 urakkaneuvottelupöytäkirja 

 YSE 1998 

 tarjouspyyntö ja sitä varten annetut lisäselvitykset 

 urakkaohjelma tai muut urakkaehdot 

 urakkarajaliite 
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 tarjous 

 määrä- ja mittaluettelot 

 muutostöiden yksikköhintaluettelo (RT 16-10660 1998, 13. §). 

Pätevin asiakirja on ylimpänä oleva urakkasopimus. Kaupallisten asiakirjojen 

jälkeen tulevat tekniset asiakirjat. Teknisten asiakirjojen keskinäinen pätevyys-

järjestys on seuraava: 

 työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset 

 sopimuspiirustukset 

 yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset. (RT 16-10660 1998, 13. §.) 

 

Kuva 4. Rakennushankkeen asiakirjat (RT16-10768, 1). 

Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaan pääurakoitsija vastaa tilaa-

jalle käyttämiensä aliurakoitsijoiden työstä kuin omasta työstään. Tästä syystä 

tulee pääurakoitsijan vaatia aliurakoitsijoidensa täyttävän työssään tilaajan sille 

asettamat vaatimukset. Vaatimukset kohdistuvat esimerkiksi takuu- ja vastuuai-
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koihin, aikataulujen pitävyyteen sekä tilaajalle luovutettaviin dokumentteihin. 

(Junnonen & Kankainen 2001.) 

2.3.2 Aliurakkasopimuksen valvonta 

Aliurakkaa ohjataan ja valvotaan, jotta voidaan varmistaa, että se täyttää sopi-

muksen ehdot. Keskeisimmät valvonnan kohteita ovat laatuvaatimusten täytty-

minen ja aikataulussa pysyminen. Valvonnan työkaluina ovat paikka-aika- sekä 

vinjettikaavio. Pääurakoitsijan tulee myös valvoa, että aliurakkatehtävät suorite-

taan osakohteittain suunnitellussa järjestyksessä ja että työkohde on vapaa 

seuraavalle tehtävälle ajallaan siten, että työn laatu täyttää sille asetetut kritee-

rit. (Junnonen & Kankainen 2001, 57.) 

Aliurakan ohjauksessa ja valvonnassa käytetään apuna tehtäväsuunnitelmaa. 

Siinä on esitetty tavoitteet, joihin työllä pyritään rahallisesti, ajallisesti ja laadulli-

sesti. Mallitöiden avulla pystytään täsmentämään, että työn laatu on sopimuk-

sen mukaista. (Kankainen & Junnonen 1999.) 

2.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 

Yhteisellä rakennustyömaalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla tehdään rakennus-

työtä ja jolla yhtä aikaa tai peräkkäin toimii useampi kuin yksi työnantaja tai it-

senäinen työnsuorittaja (Vna 205/3.2009, 1. luvun 2. § 1. mom.). 

2.4.1 Riskien kartoitus 

Työmaan alkaessa päätoteuttajan tulee tehdä työmaalle riskien arviointi. Tarkoi-

tuksena on koota vaaralliset työvaiheet ja tehtävät sekä esittää niistä tarvittavat 

erillissuunnitelmat. Erityisesti hankekohtaiset erityispiirteet tulee listata ja huo-

lehtia, että perehdytettäessä työntekijöitä ne käydään läpi. Päätoteuttajan tulee 

laatia työmaan aluesuunnitelma sekä valvottava työmaan turvallisuutta tarkas-

tuksin. (Hietavirta ym. 2011.)  
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2.4.2 Perehdyttäminen 

Rakennushankkeen päätoteuttajan tulee varmistaa perehdyttämällä, että jokai-

nen rakennustyömaalla työskentelevä henkilön osaaminen ja tiedot riittävät tur-

valliseen työskentelyyn. Perehdytys järjestetään kaikille uusille työntekijöille. 

Perehdytyksen tulisi sisältää ainakin seuraavien kohtien läpikäymisen:  

 työmaan säännöt sekä yleiset vaaroja tai haittoja aiheuttavat tekijät 

 työn vaarat sekä työssään tarvittavat suojaimet 

 työntekijän ammatillinen kokemus sekä työturvallisuuskortti 

 työntekijän tulityökoulutus ensiapuvalmius tai muu erityisosaaminen. (Koski & 

Mäkelä 2010.) 

Päätoteuttajan on huolehdittava, että jokaisella työntekijällä yhteisellä rakennus-

työmaalla on henkilökohtainen kuvallinen henkilötunnistekortti. Kortista tulee 

selvitä työnantajan nimi sekä onko työntekijä työsuhteessa oleva vai itsenäinen 

työnsuorittaja. (Hietavirta ym. 2011.) Henkilötunnisteessa tulee olla näkyvissä 

henkilökohtainen julkiseen veronumerorekisteriin merkitty veronumero (Työtur-

vallisuuslaki 23.8.2002/738, 7. luvun 52. §). 

2.4.3 TR-tarkastukset 

Työmaan turvallisuustasoa on valvottava vähintään kerran viikossa suoritetta-

vien kunnossapitotarkastuksien avulla. Kunnossapitotarkastus keskittyy puuttei-

den havaitsemiseen, jolloin kokonaiskuva työmaalta voi jäädä yksipuoleiseksi. 

Työsuojelupiirit ja Työterveyslaitos ovatkin yhteistyönä luoneet TR-mittari seu-

rantamenetelmän. Havaintoja tehdään seuraavista kohteista: 

 työskentely: henkilökohtaisten suojainten käyttö ja henkilökohtainen riskinotto 

 telineet, kulkusillat ja tikkaat: rakennusaikaiset kulkusillat ja portaat, siirreltävät 

telineet, kiinteän telineen kustakin työtasosta, työpukeista ja tikkaista 

 koneet ja välineet: mm. rakennussahat, hitsauslaitteet, elementtifakit, henki-

lönostimet, hiomakoneet, nostoapuvälineet 
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 putoamissuojaus: tasojen vapaat reunat ≥ 2 m putoamiskorkeudella, portaiden 

vapaat reunat, aukot, kaivannot 

 sähkö ja valaistus: työpiste- ja yleisvalaistuksesta sekä ≥ 16 A sähkökeskukset 

ja -kaapelit 

 järjestys ja jätehuolto: ruudun yleisjärjestys, työpisteen järjestys, jäteastiat ja 

ruudun pölyisyys. (Hietavirta ym. 2011.) 

Kierroksella havainnot tehdään ruuduittain. Asuntokohteessa yksi ruutu on yksi 

huoneisto. Työmaalla pidettävän kierroksen aikana kohteista tehdään havainnot 

ja kirjataan ne oikein- tai väärin-havainnoiksi. Turvallisuustaso lasketaan oikein-

havaintojen määrä prosentteina kaikkien havaintojen määrästä. Tulos kertoo 

prosentteina työmaan turvallisuuden – täysin turvallinen työmaa on 100 % kun-

nossa. (Hietavirta ym. 2011.) 

Työn turvallista suoritusta suunnitellessa lähtökohta on, että vaaraa aiheuttavat 

tekijät poistetaan. Mikäli näitä turvallisuutta tai terveyttä uhkaavia tekijöitä ei 

voida kokonaan poistaa, tulee käyttää henkilökohtaisia suojaimia. Suojainten 

tarve töissä määritellään työmaan vaarojen arviointilomakkeessa. (Koski & Mä-

kelä 2010, 20.) 

Henkilökohtaiset suojaimet ja niiden käyttötarve: 

 Suojakypärää tulee käyttää aina työmaalla liikuttaessa. Kypärää tulee käyttää 

aina työskennellessä, kun päähän voi osua tippuva esine tai pään voi kolhaista 

johonkin. Kypärän tulee olla sellainen, että se pysyy päässä vaikka työskentely 

tapahtuisi pää alaspäin. 

 Kuulosuojaimia tulee käyttää, kun melu taso ylittää 85 dB. Kuulosuojain voi olla 

tulppa tai kupumallinen. Ne voivat olla sangallisia tai kypärään kiinnitettäviä. 

 Sangallisia silmänsuojaimia tulee aina käyttää työskennellessä. Mikäli työssä 

on ilmeinen roiskevaara, tulee käyttää koko kasvoja suojaavaa visiiriä. 

 Hengityssuojainta tulee käyttää, kun työssä syntyy pölyä tai käytetään kemialli-

sia aineita. 

 Putoamisvaaran ollessa ilmeinen tulee käyttää kokovaljaisiin perustuvaa pu-

toamisen pysäyttävää järjestelmää. 

 Huomiovärivaatteita tulee käyttää aina työmaalla. Värin tulee olla heijastavaa ja 

sen tulee näkyä joka suuntaan. Vaatteessa tulee olla myös kiertävät heijastin-
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nauhat. Suositeltavaa on, että vaate toimii samanaikaisesti huomio- ja suoja-

vaatteena. Suojavaatteen tulee suojata työntekijää pölyltä, lialta, kosteudelta ja 

kylmyydeltä. 

 Suojakäsineitä käytetään suojaamaan työntekijän käsiä useilta eri haitoilta. Me-

kaanista suojaa antavat viiltosuojakäsineet. Kemiallisille ja biologisille aineille 

on olemassa omat käsineensä.  

 Turvajalkineita tulee käyttää aina työmaalla. Ne suojaavat jalkoja mekaanisilta, 

kemiallisilta ja termisiltä vaaroilta. 

 Polvisuojaimia tulee käyttää suojaamaan työntekijän polvia rasittumilta, vaaralli-

silta aineilta ja kosteudelta, kun työskentely tapahtuu polvien varassa. 

 Työntekijää tulee suojata tärinältä valitsemalla oikeat työvälineet ja apuvälineet. 

(Koski & Mäkelä 2010, 20–24.) 

2.5 Laadunvarmistus 

Jotta saataisiin laadukas lopputuote, tulee laaduntarkkailuun käyttää varoja. 

Nämä kustannukset syntyvät muun muassa mallityöstä, tarkastuksista, katsel-

muksista, tuotannon valmistelusta ja työntekijöiden valmennuksesta. Toisaalta 

huonon laadun aiheuttamat kustannukset ovat huomattavasti korkeammat kuin 

hyvän laadun varmistamisen aiheuttamat kulut. Pyrkimyksenä laadukkaassa 

tuotannossa on valmistaa virheetön tuote. (Kankainen & Junnonen 2001.) 

Lähtökohtana rakentamisessa on, että jokaisessa työvaiheessa työ tehdään 

kerralla virheettömiksi. Asiakas, jolle laadukasta työtä tehdään, ei ole pelkäs-

tään tilaaja tai käyttäjä, vaan myös seuraava työvaihe. Seuraava työvaihe on 

edellisen työn sisäinen asiakas. Hyvä käytäntö on, että urakan aloituspalaveris-

sa on mukana sekä aloittava että lopettava urakoitsija. Tällöin työ tulee tarkistet-

tua sisäisen asiakkaan toimesta samalla, kun tehdään edeltävä työn vastaanot-

to. (Kankainen & Junnonen 2001.) 

Työtä koskevat laatuvaatimukset ovat hajautetusti eri dokumenteissa. Työselos-

tus ja piirustukset ovat hankekohtaisia asiakirjoja. Yleisiä tietoja on esitetty ra-

kennustöiden yleiset laatuvaatimukset sarjassa. Muita normeja ovat BY-, RIL-, 
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sekä RT-julkaisut. Lisäksi hyvä rakentamistapa ohjaa aina rakentamista. (Kan-

kainen & Junnonen 1999.) 

Työmaan laadunvarmistus lähtee liikkeelle laatusuunnitelman luomisesta. Laa-

tusuunnitelmassa esitetään projektiorganisaatio ja sen toimintatavat sekä yksi-

löityjä laadunvarmistustehtäviä sisältävät dokumentit, kuten laadunvarmistus-

matriisi ja tarkastusasiakirja. Tarkastusasiakirja on dokumentti, jossa esitetään 

rakennustyön aikana tehtävät tarkistukset ja niissä mukana olevat henkilöt ja 

tarkastuksesta vastaava taho. (Kiviniemi 2001.) 

Työmaan laadunvarmistustehtävät voidaan koota laadunvarmistusmatriisiksi. 

Matriisiin valikoituvat ne tehtävät, jotka ovat aikataulullisesti ja taloudellisesti 

merkittävimmät tai muuten erityshuomiota vaativa työtehtävä. (Mäki ym. 2008, 

16.) 

2.5.1 Työnaikainen laadunvarmistus 

Yksittäisen tehtävän laadunvarmistamisen keinoina käytetään materiaalien tar-

kastusta, tehtäväsuunnitelmaa, ensimmäisen työkohteen tarkastusta ja piiloon 

jäävien osien tarkastusta. Tehtäväsuunnitelman ideana laadunvarmistuksessa 

on selvittää työntekijöille työn laatuvaatimukset. Urakan sisältäessä sellaisia 

työvaiheita, jotka peittävät alleen edellisen suorituksen, tulee piiloon jäävät osat 

tarkistaa ennen seuraavan vaiheen aloittamista. Ensimmäisen kohteen tarkas-

tuksesta käytetään myös mallityö-nimitystä. Mallityö on tarpeen teettää niistä 

töistä, joissa on sellaisia laatuvaatimuksia, joita ei voi konkreettisesti mitata. 

Mallityön teettämisen ideana on saada kaikkien osapuolien (valvoja, pääura-

koitsija, urakoitsija), näkemys vaadittavasta ulkonäöllisestä laadusta yhteneväk-

si. Mallityön hyväksyntä kirjataan työmaapäiväkirjaan, ja kaikkia muita työkoh-

teita arvostellaan vertaamalla niitä mallityön laatuun. (Kankainen & Junnonen 

2001, 53–57.) 
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2.5.2 Viimeistely ja luovutusvaiheen laadunvarmistus 

Viimeistely- ja luovutusvaihe on oma rakennusvaiheensa rakennushankkeessa. 

Se tulee suunnitella sekä toteuttaa ohjatusti ja sille tehdään oma aikataulu. Ai-

kataulun tulee sisältää seuraavat toimenpiteet: 

 omat tarkastuskierrokset 

 asiakkaan suorittamat tarkistukset 

 korjaustyöt joko tiloittain tai urakoitsijoittain 

 taloteknistenjärjestelmien tarkastukset, mittaukset ja säädöt sekä käyttötestit 

 vastaanottotarkastukset 

 viranomaiskatselmukset. (Mäki & Koskenvesa 2007, 40–41.) 

Itselleluovutus on urakoitsijan sisäinen laadunvarmistustoimenpide, ja se kos-

kee niin pää- kuin aliurakoitsijoitakin. Itselleluovutusta tehdessään urakoitsija 

tarkastaa oman työnsä jäljen kaikista tiloista ja alueista ja suorittaa niiden kor-

jauksen sopimuksen mukaiseksi ennen luovutusta tilaajalle. Itselleluovutus 

koostuu seuraavista vaiheista:  

 luovutusvalmiuden esitarkastus, havaitut virheet kirjataan ylös virhe- ja puute-

luetteloksi 

 systemaattisten virheiden korjaus 

 tilojen virheiden korjaus 

 luovutusvalmiuden toteaminen, todetaan korjaukset ja onko korjauksien aikana 

tullut uusia vikoja 

 loppusiivous ja tilojen lukitseminen 

 rakennuttajan vastaanotto. (Kankainen & Sandvik 1996, 39.) 

2.6 Hankinnat ja logistiikka 

2.6.1 Hankinnat 

Hankintojen suunnittelu alkaa jo urakkatarjousvaiheessa. Tarjousvaiheen aika-

na suunnittelussa luodaan alustava hankinta-aikataulu sekä tehdään alustavia 
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laskelmia aliurakoinnista perustuen yrityksen yleiseen käytäntöön. Jotta lasken-

nasta saadaan realistinen, tulee työmaalle luoda alustava työmaasuunnitelma ja 

miettiä periaatteet logistiikan järjestämiseen. (Junnonen & Kankainen 2001, 22–

24.) 

Tuotantovaiheessa hankintojen suunnittelun lähtötietoina ovat kohteen yleisai-

kataulu, urakkasopimus, tavoitebudjetti sekä hankkeen laatusuunnitelmat. Tuo-

tantovaiheen alussa hankkeelle luodaan hankintasuunnitelma, jossa on esitet-

tynä hankinta-aikataulu ja -luettelo sekä vastuunjakotaulukko. Vastuu jaetaan 

työmaan tuotannosta vastaavan organisaation ja hankintaosaston kesken. Han-

kintaosastossa työskentelevä ostaja hoitaa usein yhden hankintanimikkeen 

hankinnan kaikissa yrityksen hankkeissa. (Junnonen & Kankainen 2001.) 

 

Kuva 5. Toimitusten jaottelu tuotetyypin, toimituskanavan ja toimitustavan mu-
kaan (Palolahti ym. 2009, 5). 

Hankittavat tuotteet voidaan jakaa tyypeittäin kolmeen osaan (kuva 5). Vakio-

tuotteet ovat yleisesti saatavilla olevia tuotteita. Näitä tuotteita voidaan tilata 
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useita eri kanavia pitkin, kuten tehtaalta, rautakaupasta tai tukuista. Tuotteiden 

hankinta perustuu usein kausi- ja vuosisopimuksiin, jolloin vältytään turhalta 

kilpailuttamiselta ja hankinta perustuu pelkkään työmaan tai ostajan tilaukseen. 

Pientarvikkeet, kuten poranterät ja kiinnikkeet, voidaan hankkia kausisopimuk-

silla rautakaupoista tai työmaalla voi olla toimittajan ylläpitämä pientarvikevaras-

to. Projektikohtaiset tuotteet on suunniteltu ja valmistettu kyseiselle hankkeelle, 

ja ne vaativat enemmän yhteistyötä työmaan, toimittajan ja hankkijoiden välillä. 

(Palolahti ym. 2009, 6–7.) 

Hankinnat voidaan jakaa sisältönsä mukaan kolmeen osaan. Hankinta voi sisäl-

tää työtä, palvelua ja materiaalia. Aliurakka on hankinta, joka koostuu materiaa-

lista ja työstä. Työn ja materiaalin suhde voi vaihdella aliurakassa paljonkin, 

ääritapauksena työurakka, joka sisältää vain työtä. Palveluhankinnasta on kyse 

esimerkiksi mittaus- ja nostokonepalvelujen ostoissa. Rakennustuotehankinnat 

ovat materiaalia tai tuotteita sisältäviä hankintoja. Tuotteet voivat olla vakiotuot-

teita tai kohteen suunnitelmien mukaisesti tuotettuja. (Junnonen & Kankainen 

2001.) 

2.6.2 Logistiikka 

Työmaan päätoteuttajan tehtävänä on vastata toimitusten ohjauksesta. Pyrki-

myksenä on, että materiaalit ovat työmaalla vain hetkeä ennen kuin työ alkaa. 

Toimitusten ohjaus mahdollistaa materiaalitoimituksien saapumisen työmaalle 

siten, ettei tuotteita jouduta tarpeettomasti varastoimaan työmaalla. Ohjaus al-

kaa hankinta-aikataulun ja työvaiheaikataulun tiedoista, näin varmistetaan toimi-

tuspäivät. Toiseksi seurataan työmaalla materiaalien käyttöä ja töiden etene-

mistä, jolloin voidaan tehdä toimitusaikoihin muutoksia ja täsmennyksiä. (Palo-

lahti ym. 2009.) 

Työmaan logistiset ratkaisut ovat esitettynä työmaan nosto- ja siirtokalusto-

suunnitelmassa sekä työmaan aluesuunnitelmassa. Aluesuunnitelmassa on 

esitettynä vastaanotto-, purku- ja varastointipaikat, ajoreitit sekä lohko- ja paik-

kajako. Logistiikkasuunnitelman laadinnan yhteydessä tulee miettiä, mitkä ra-
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kennustuotteet nostetaan runkovaiheessa holville ja minne ne siellä sijoitettaan. 

Lisäksi suunnitelmassa pitäisi esittää perusteet varastoitavien tuotteiden suo-

jaukseen. (Palolahti ym. 2009, 10.) 

Työnjohtajan tulee olla yhteydessä materiaalitoimittajiin kriittisissä hankinnoissa 

ja varmistaa toimitusajankohta viikkosuunnittelun yhteydessä. Toimitusajan 

muutos aikaisemmaksi kuin työmaalla on toivottu voi aiheuttaa työmaalla on-

gelmia puuttuvan varastointitilan vuoksi. Toisaalta liian myöhään tullut toimitus 

voi aiheuttaa töiden keskeytymistä tai logistisia ongelmia muiden toimitusten 

kanssa. Työnjohdon tulee toimia yhteistyössä aliurakoitsijoiden kanssa, jotta 

toimitukset eivät osu samaan aikaan. Aliurakoitsijoiden toimituksia tulee ohjata 

myös siksi, ettei urakoitsija tilaa liikaa materiaalia kerralla, jolloin ongelmaksi 

muodostuu varastotilan riittävyys. Lisäksi siirrot usein jaetaan siten, että pys-

tysiirrot kuuluvat pääurakoitsijalle ja vaakasiirrot aliurakoitsijalle. Tällöin on työ-

maan kannalta edullista, että välivarastointia ei tarvita, kun nostokalusto on 

työmaalla tavaran saapuessa. (Palolahti ym. 2009.) 

Toimitustapalauseke on kauppasopimuksissa käytetty kirjainyhdistelmä, josta 

ilmenee, kuka maksaa toimituksen, vakuutuksen ja rahdin purkamisen. Yleensä 

rakennusprojektien yhteydessä käytetään toimitustapaa TOP, jolloin myyjä 

maksa kaiken purkamista myöten. Muissa toimitustavoissa rahdin purku jää 

työmaan vastuulle, jolloin työnjohtajan tulee huolehtia nostokalustosta. (Palolah-

ti ym. 2009, 9.) 

Hankinnan toimituskanava voi vaikuttaa toimitusten logistiikkaan. Tehdastoimi-

tus tulee suoraan valmistajalta sisältäen vain heidän tuotteitaan. Terminaalitoi-

mitus lähtee välivarastosta. Terminaalista voidaan toimittaa kuorma yhden tai 

useamman toimittajan tuotteista, ja ne voidaan myös pakata asunnoittain tai 

kerroksittain. Rautakaupoista ja tukuista voidaan tilata tuotteita joko toimituksel-

la tai noutaen usean eri valmistajan tuotteista. (Palolahti ym. 2009, 8.) 
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3 TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN 

TYÖMAALLA 

3.1 Tehtäväsuunnittelu 

Työmaalle oli tehty laadunvarmistusmatriisi. Suurin osa matriisissa luetelluista 

töistä koettiin tavanomaisiksi, joiden suorittamista varten ei koettu tarpeelliseksi 

laatia tehtäväsuunnitelmaa. Matriisissa oli listattu tehtäväsuunnitelman vaativik-

si tehtäviksi elementtiasennus, runkotyö, vesikaton puutyöt sekä julkisivun 

ohutrappaustyö. Näistä julkisivurappaus oli ainoa, joka oli käynnissä työsken-

nellessäni projektissa, ja siihen liittyvä tehtäväsuunnitelma oli tehty ennen aloit-

tamistani. Osin tästä syystä ja myös siksi, että harjoitteluun kuului tehtäväsuun-

nitelman teko, tein sellaisen laatoitustyöstä (liite 1). Tehtäväsuunnitelman te-

koon käytin reilusti aikaa ja pyrin saamaan sen sisällön kattavaksi. Eniten aikaa 

tehtäväsuunnitelmassa vie laatuvaatimuksissa olevien asiakirjojen lukeminen. 

Koska laatoitustyössä käytetään useita materiaaleja, joilla kaikilla on omat vaa-

timuksensa ja työohjeensa, tulee työohjeista pitkä lista. Potentiaalisten ongel-

mien analyysin suorittaminen vaatii jonkin verran kokemusta kyseisestä työstä. 

Ilman kokemusta ongelmat jotkin ongelmat voivat jäädä huomaamatta tai listas-

ta tulee pitkä, ja siinä on huomioitu epätodennäköisimmätkin ongelmakohdat. 

Tehtävälle oli asetettu aikapuitteet kylpyhuoneen laatoituksen osalta yleisaika-

taulussa. Tehtäväsuunnitelmaa tehdessä tarkistin sen sopivuuden työryhmälle. 

3.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 

Työmaalle oli laadittu sen alkaessa yleisaikataulu, jonka olivat laatineet työmaa-

insinööri ja vastaava työnjohtaja. Yleisaikataulusta tehtiin sekä janakaavio että 

paikka-aikakaavio. Janakaaviossa esitettiin erikseen maanrakennus-, runko-, 

sisätyö- sekä viimeistely- ja luovutusvaiheet, joille kaikille oli laadittu myös yksi-

tyiskohtaisempi aikataulu. Janakaaviossa merkitylle 44 työtehtävälle oli esitetty 

resurssit ja kesto valituilla resursseilla. Janakaaviossa oli lisäksi merkittynä pys-
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tyviivoina sellaiset välitavoitteet kuin vesikatto valmis, lämpö päälle sekä projek-

tin luovutus. Rakentamisvaiheaikataulut toteutettiin paikka-aikakaaviona. Sisä-

valmistusvaiheen aikatauluun oli merkattu parikymmentä tehtävää. Paikka-

aikakaavio on erittäin toimiva aikataulutyyppi projektin hallintaan, kun tarvitaan 

tarkka lohkojako työmaan ongelmattoman läpi viennin varmistamiseksi. Viimeis-

telyaikataulu toteutettiin jana-aikatauluna, koska se sisältää paljon lyhyitä tar-

kastuksia ja katselmuksia, joiden sijoittaminen paikka-aikakaavioon pystyvii-

voiksi vaikeuttaa aikataulun lukemista (liite 2). Kohteen aikataulut tehtiin pää-

sääntöisesti Vico control 2009 -ohjelmalla ja viimeistelyaikataulu toteutettiin 

Planet+-ohjelmalla. 

Aikataulujen toteutumista valvottiin seuraamalla paikka-aikakaaviota sekä val-

vontavinjetillä. Viikkosuunnittelussa en tehnyt erillistä aikataulua, vaan käytin 

suunnittelupohjana sisävalmistustöiden paikka-aikakaaviota. Varmistin töiden 

etenemisen aikataulussa sekä mestan riittävyyden työvaiheille.  

Vinjetissä oli esitettynä työvaiheen tehtävät ja paikkajako. Paikkajakona oli käy-

tetty yhtä kerrosta. Tehtäville on esitetty suunniteltu aloitus- ja valmistumispäivä 

paikkajaon mukaisissa kohteissa. Kun työt aloitettiin kohteessa, merkattiin to-

teutunut alkamispäivä vinjettiin. Työn aikana työmääriä mitattiin ja saavutus li-

sättiin vinjettiin. Vinjetti ilmoittaa suoritetun määrän tavoitteesta prosentteina ja 

arvioi, onko työ aikataulussa. Kun työ on valmis, lisätään toteutunut valmistu-

mispäivä ja tehtävä merkitään valmistuneeksi. Vinjetissä käytetään värejä an-

tamaan lisäinformaatiota: Vihreät työt ovat valmiita, valkoiset aloittamatta ja si-

niset valmiita. Myös keskeytyneille ja myöhässä oleville töille on omat värinsä ja 

merkintänsä (liite 3). Vinjetin täytössä tehtäväni oli arvioida työsuoritusten mää-

rää työmaalla. 
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3.3 Aliurakkasopimukset 

3.3.1 Aliurakkasopimusten laadinta 

Aliurakkasopimukset laadittiin pitkälti hankintaosaston toimesta. Työmaa hoiti 

hankinnan valmistelut sekä sopimusten valvonnan. Sopimuksenmukaisuutta 

valvottiin laadun, aikataulun sekä työturvallisuuden puitteissa. Urakkasopimuk-

sessa urakoitsija sitoutetaan noudattamaan turvallisuusmääräyksiä. Lisäksi so-

pimuksen liitteenä on aina työmaanturvallisuusasiakirja, käytettävät suojaimet 

sekä teline- ja tikasohje. Urakoitsija sitoutetaan aikatauluun urakkasopimukses-

sa antamalla työlle aloitus- sekä valmistumispäivä, jotka on saatu rakentamis-

vaiheaikataulusta. Hyvässä urakkasopimuksessa on asetettu myös välitavoit-

teet ja kerrottu kyseiseen työhön liittyvät suoritukset. Laadun takaamiseksi 

urakkasopimuksessa on viitattu suunnitelmiin, joissa on esitetty tarkemmat vaa-

timukset. Jotta työ suoritettaisiin, kuten pääurakoitsija ja tilaaja sen ovat tarkoit-

taneet, on pääurakoitsijan syytä pitää työvaiheen aloituspalaveri. Näistä palave-

reista laaditaan pöytäkirja. Aloituspalaverissa käydään läpi urakkasopimus ja 

työhön liittyviä suunnitelmia yhdessä suorittavan työryhmän ja aliurakoitsijan 

työnjohdon kanssa. 

3.3.2 Aliurakkasopimuksen valvonta 

Aliurakoitsijan aikataulullista edistymistä verrattiin paikka-aikakaaviossa esitet-

tyyn tuotantonopeuteen vinjettikaaviolla (liite 3). Mikäli tässä tuotantovauhdissa 

ei ollut pysytty, otettiin asia puheeksi aliurakoitsijan työnjohdon kanssa pidetyis-

sä tapaamisissa ja selvitettiin syyt hidastumiselle ja kartoitettiin mahdollisuudet 

aikataulun kirimiseen. Yksittäisen urakoitsijan tapaamisen lisäksi pääurakoitsija 

järjestää työmaalla urakoitsijapalavereita, joissa vastaava asia olisi voitu hoitaa. 

Urakoitsijapalaverien tarkoituksena on varmistaa töiden eteneminen aikataulus-

sa ja poistaa mahdollisia työn etenemistä haittaavia esteitä. Palavereista pide-

tään muistiota, johon kirjataan havaitut poikkeamat ja korjattavat asiat. Tämän 

projektin aikana en osallistunut urakoitsijapalavereihin. 
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3.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 

Työmaalla laadittiin työmaan vaarojen arviointilomake (liite 10), jossa työmaan 

johto arvio valmiiseen lomakepohjaan kunkin vaaran, siihen liittyvät haittatekijät 

ja tarvittavat jatkotoimenpiteet. Työmaan sijainti 20 metriä aiemmin valmistu-

neen talon pääovesta sekä talojen välissä olleesta leikkikentästä, pakottivat 

huolehtimaan erityisen hyvin työmaan aitauksesta ja toiselle talolle rakennetus-

ta väliaikaisesta kulkutiestä. 

TR-kierrokset pidettiin työmaalla aloittaessani yleensä perjantaisin ruokatunnin 

jälkeen. Huomasimme kuitenkin usein, että aliurakoitsijat aloittivat ruokatuntinsa 

omien ruokatuntien jälkeen, joten päätimme siirtää kierroksen suorittamisen 

aamukahvitunnin perään. Näin toimittuamme saimme useamman aliurakoitsijan 

mukaan TR-kierrokselle. Suurin kompastuskivi kierroksilla oli aliurakoitsijoiden 

silmäsuojainten käyttö, ja niistä kirjattiinkin lähes kaikki virheet työmaalla. Sil-

mäsuojainten käyttö on viimeisimpiä henkilökohtaisia suojaimia koskevia vaati-

muksia ja sen toteuttaminen vaatii vielä muita vaatimuksia enemmän valvontaa 

ja ohjausta. Kierroksen jälkeen kirjattiin saadut tulokset yrityksen sähköiseen 

järjestelmään, jossa voi tarkastella työmaan kaikkia mittauksia ja vahvistaa ha-

vaitut puutteet korjatuiksi. TR-mittausten tavoitetasot NCC:llä ovat 92 % koko-

naistuloksen, 90 % työskentelyn ja 100 % putoamissuojauksen osalta. Näihin 

tuloksiin pyrittiin määrätietoisesti. Yleensä kierroksen pitivät yhdessä työsuoje-

lupäällikkönä toiminut työmaainsinööri ja työmaan työsuojeluvaltuutettu. Pyrin 

aina osallistumaan kierrokselle, koska koen työturvallisuuden tärkeäksi. Kier-

roksilta saatu kokemus sekä TR-mittausta varten annettu koulutus testattiin käy-

tännössä, kun työsuojelupäällikkö jäi lomalle ja suoritin hänen poissa ollessaan 

mittaukset (liite 4). Saamani tulokset olivat linjassa aiempien saatujen tulosten 

kanssa.   

Jokainen työmaalle saapunut henkilö perehdytettiin työmaalle NCC:n toimesta. 

Perehdyttämiseen käytettiin pohjaa, jossa oli tiedot, jotka perehdytyksessä tulee 

käydä läpi. Lisäksi otin tavaksi keskustella työntekijän kanssa hänen työstään ja 

aikataulusta, jossa hän uskoo työn edistyvän. Perehdytyksen yhteydessä jokai-



32 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Joonas Vainio 

sen työntekijän henkilö- ja työturvallisuuskortista sekä mahdollisesta tulityökor-

tista otettiin kopio työmaan kansioon. Samalla hoidettiin veronumeron tarkistus. 

Numeron tarkistaminen on ollut pakollista tämän projektin alusta asti. Lisäksi 

muutaman ketjutetun aliurakointiyrityksen tilaajavastuun mukaisia dokumentteja 

tarkistettiin tilaajavastuu.fi-palvelusta. Suoritetun perehdytyksen jälkeen työnte-

kijä lisättiin työmaalla työskentelevien henkilöiden luetteloon, jonka täyttäminen 

ja ylläpito kuului tehtäviini. 

Työmaalla pääurakoitsijan edustajana tehtäviini kuului valvoa työturvallisuus-

säädösten noudattamista. Työmaalla henkilösuojainten käyttö vaati jatkuvaa 

valvontaa varsinkin silmäsuojauksen osalta, koska pitkään rakennuksilla työs-

kennelleet henkilöt ovat aloittaneet uransa ennen niiden käytöstä määrääviä 

lakeja. Kunhan työntekijöitä muisti muistuttaa suojainten käytöstä, pysyivät ne 

kaikilla päällä. 

Pölynhallinta oli työmaalla hoidettu yhden kokoaikaisen siivoojan toimesta. 

Työmaa saikin kiitosta hyvin hoidetusta järjestyksenpidosta. Pölyn vähäisyyteen 

vaikutti myös plaano-pinnoitettu lattia, jonka puhtaanapito oli helpompaa ja no-

peampaa verrattuna puhdasvalupintaiseen betoniin. Työmaan järjestyksen kan-

nalta eniten ongelmia aiheuttivat väljästi varastoidut materiaalit. Materiaalit saa-

tiin järjestymään ottamalla yhteyttä urakoitsijoiden työntekijöihin, jotka poistivat 

liiat materiaalit ja siirsivät loput siisteihin pinoihin. 

3.5 Laadunvarmistus 

Työmaalla työn aikana laatua tarkkailtiin päivittäin. Tarkkailu saattoi sisältää 

mittauksia tai vain silmämääräistä tarkistusta. Mikäli mittauksia suoritettiin, teh-

tiin saaduista tuloksista dokumentti. Tämän työn liitteenä (liite 11) on NCC:llä 

käytössä oleva märkätilojen tarkastuslista, jonka perusteella työmaalla suoritet-

tiin kyseiset tarkastukset. Suoritetut tarkastukset merkittiin työmaapäiväkirjaan. 

Työmaalla oli käytössä tarkastusasiakirja, jossa oli esitettynä eri vaiheiden var-

mistustoimenpiteitä, kuten katselmukset, mittaukset ja hyväksynnät. Näille toi-

menpiteille oli merkitty osallistuvat henkilöt sekä vastuuhenkilö, joka allekirjoi-
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tuksellaan varmensi toimenpiteen tehdyksi. Valvojan suorittamissa mallikatsel-

muksissa tarkastettiin sovittu malliasunto, jonka mukaista laatua tuotettaisiin 

lopuissa asunnoissa. Mallityötarkastuksien jälkeen täytettiin tarkastusasiakirjan 

kyseinen kohta ja merkittiin tapahtuma työmaapäiväkirjaan.  

Viimeistelyvaiheesta oli työmaalle viimeistelyohjelma ja sen mukainen viimeiste-

lyaikataulu. Viimeistelyvaiheessa suoritetaan itselleluovutustarkastukset. Itselle-

luovutustarkastus ja sen aikana havaittujen virheiden korjaus suoritettiin ennen 

lattioiden suojauksien poistoa. Valvoja myös suoritti omat ennakkotarkastuskier-

roksensa tässä vaiheessa. Suojien poiston ja siivouksen jälkeen suoritin tarkas-

tuksen lattiapinnoille. Tämän jälkeen asukkaat saivat mahdollisuuden tarkastaa 

omat asuntonsa. Heille olin laatinut oman tarkastuslomakkeen (liite 5), jossa oli 

asunnon tiedot pohjakuvineen ja ohjeet lomakkeen käyttöön. 

Itselleluovutustarkastusten teko ja virhelistojen laadinta sekä korjausten valvon-

ta annettiin vastuulleni. Virhelistan pohjaksi sain Excel-pohjaisen lomakkeen, 

josta pystyin tulostamaan virhelistat urakoitsijakohtaiseksi. Koska vastaava 

mestari on vastuussa myös työmaan laadusta, tarkastimme yhdessä ensimmäi-

set asunnot, jotta laatukriteerimme olisivat yhtäläiset. Lisäksi toimin yhdessä 

valvojan kanssa hänen ennakkotarkastuksissaan, joista laadin erillisen virhelis-

tan (liite 6) ja valvoin, että korjaukset suoritetaan. 

3.6 Hankinnat ja logistiikka 

Työmaalla hankintojen valmistelusta vastasi työmaainsinööri. Hänen vastuul-

laan oli koota tiedot tarjouspyyntöjä (liite 9) varten, jotka hankintaosasto kokosi 

tarjouspyynnöksi ja lähetti valituille toimijoille. Hankinta vastaanotti tarjoukset ja 

suoritti niille vertailun, jonka tulokset annettiin työmaan tietoon. Hankintaorgani-

saation vastuulla oli laatia yhteistyössä työmaanhenkilöstön kanssa työmaalle 

hankintasuunnitelma (liite 7), joka toimi samalla työmaan hankinta-aikatauluna.  

Yhteistyö hankintasuunnitelman laadinnassa toimii siten, että työmaa täydentää 

hankintasuunnitelmapohjaan toimitusajat, jonka jälkeen hankinta määrittää han-

kintatehtävien lähtötietojen tarpeet päivämäärineen. Urakoitsijoiden ja tavaran-
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toimittajien valintaan osallistuivat työpäällikkö, vastaava mestari sekä hankinta-

osaston edustaja. Työmaatoimihenkilöiden tehtävänä oli varmistaa, että toimi-

tuksen sisältö vastaa sopimusta. Alueella oli käynnissä useita työmaita, joissa 

työt etenevät lähes samanaikaisesti. Tämä antaa mahdollisuuden niputtaa työ-

maita samaan hankintasopimukseen. Näin saadaan kustannushyötyä suurem-

pien erien ostosta sekä säästyvien työtuntien muodossa. 

Työmaan logistiikka oli esitetty työmaan aluesuunnitelmassa (liite 8). Työmaalla 

jätteet kerättiin pyörällisiin jäteastioihin, joilla jäte kuljetettiin pihalle ja lajiteltiin 

puu- sekä sekajätteeseen. Sisävalmistusvaiheen materiaaleista kerrokseen 

nostettiin runkovaiheessa kipsilevyt ja metallirangat. Muut tuotteet vietiin ker-

roksiin hissillä, kantaen portaista tai nostamalla kurottajalla ne parvekkeille. 

Työmaa-alueella maapohja oli hyvin kantavaa, koska alue on entistä betoniteh-

taan varastointialuetta, joten nostot onnistuivat vaikeuksitta suurimmalle osalle 

parvekkeista.  

Projektissa asukkaille tarjottiin mahdollisuutta valita erilaisia laattoja esivalitusta 

valikoimasta. Asukkaan valinnat tulostettiin asukasmuutoslistaksi, joka kiinnitet-

tiin jokaisen huoneiston olohuoneen ikkunaan. Laatat toimitettiin purettuna työ-

maalle, huoneistokohtaisesti kuormalavoille pakattuina. Toimituspäivälle olimme 

tilanneet kurottajan työmaalle, jolla nostimme lavat parvekkeille. Kun laatat oli 

saatu kannettua huoneistoihin, tarkastin, että kaikki paketit olivat oikeissa huo-

neissa. Lisäksi laatoitusurakoitsijaa muistutettiin eri laattavaihtoehdoista. Näi-

den toimien avulla onnistuimme poistamaan mahdollisen ongelman. 
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4 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 

4.1 Tehtäväsuunnittelu 

Tehtäväsuunnittelu voi joillakin toimijoilla jäädä tekemättä, koska työ on tuttu ja 

sen eri vaiheisiin osataan varautua kokemuksen pohjalta. Itse koen sen tekemi-

sen tarpeelliseksi, koska kokemattomana saan suunnittelusta irti eniten. En ole 

vielä täysin harjaantunut tehtäväsuunnittelun tekoon, koska olen tehnyt niitä 

vasta muutaman. Koen kuitenkin pystyväni luomaan suunnittelulla pohjan työn 

tekemiseen, koska suunnittelun vaatima perustieto on hallussani. Keskeisin ke-

hitettävä osa-alue on kustannus- ja vertailulaskelmien tuottaminen. 

4.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 

Ajallisen suunnittelun perusteet ovat hyvin hallussani, vaikka niitä en tässä pro-

jektissa rutiininomaisesti käyttänytkään. Pystyn hyvin suunnittelemaan yhden 

työvaiheen ja sen limittymisen muihin töihin. Koko työmaan aikataulun tuottami-

nen vaatii vielä harjaantumista. Suunnitelmien valvonta on yksi työnjohtajan 

jokapäiväisistä työtehtävistä, josta kykenen suoriutumaan kohtalaisesti nykyisel-

lä osaamistasolla. 

4.3 Aliurakkasopimukset 

Sopimusneuvotteluiden ja urakkapalavereiden pitäminen ovat asioita, joissa 

pyrin aktiivisesti kehittämään itseäni. Sopimusten käyttö työmaalla on minulle 

tuttua, ja sen lasken vahvuudekseni. En ole joutunut työskennellessäni osal-

liseksi sopimuksiin liittyviin riitoihin tai erimielisyyksiin, joten tällaisten tilanteiden 

ratkaiseminen tulee opittavaksi, kun sellainen tulee eteeni. Uskon kuitenkin sel-

viytyväni tilanteesta kärsivällisyyden ja rauhallisuuteni avulla. 
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4.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 

Työturvallisuus on asia, johon kiinnitän työmaalla ensisijaisesti huomiota. Tuot-

tavan työn perusta on turvallisessa tekemisessä. Työturvallisuuden hallinnassa 

vahvuuteni on, etten kanna mukanani menneisyydessä olleita, vapaampia sää-

döksiä, vaan tietoni perustuvat nykyiseen säädäntöpohjaan. Kuitenkaan tähän 

tietoon ei ole tyytyminen, vaan turvallisuus kehittyy siinä missä muukin raken-

taminen ja vaatii jatkuvaa opiskelua.  

4.5 Laadunvarmistus 

Laadunvarmistuksessa valttinani on uteliaisuus. Haluan ehdottomasti tarkistaa, 

mitä laatuviittauksella tarkoitetaan. En myöskään tyydy siihen, että pyritään te-

kemään sinnepäin tai tällainen on ennenkin kelvannut. Täydellisyyteen pyrkimi-

nen on hyveeni, vaikka joissain tapauksissa se voi osoittautua paheeksi. Laa-

dunvarmistuksessa en voi todeta silmämääräisesti, että pohjat ovat kunnossa, 

koska vertailukohtia on kertynyt vähän. Koen sen kuitenkin olevan positiivista.  

4.6 Hankinnat ja logistiikka 

En ole solminut hankintasopimuksia, yksittäisen hankinnan valmistelun uskon 

kuitenkin suorittavani. Tilauksen suorittaminen ja vertailu tavoitearvioon ovat 

perustehtäviä työmaalla. Kykenen selvittämään työn määrän ja työssä tarvitta-

vat materiaalit suunnitelmien pohjalta ja arvioimaan materiaalien vaatiman tilan 

ja muiden logististen toimien tarpeen.  
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5 YHTEENVETO 

5.1 Sisällön, tulosten ja toteutuksen tarkastelu 

Sisältö painottuu sisävalmistuksen ja viimeistelyn suorittamiseen työmaalla. Kui-

tenkin monet osa-alueet ovat muissakin työvaiheissa sovellettavissa. Teo-

riaosan toteuttamisen olisi jälkeenpäin ajatellen voinut toteuttaa ennen viimei-

sen vuoden työharjoittelun suorittamista, jolloin harjoittelun aikana olisin pysty-

nyt paremmin tarkastelemaan toimintaa teorian kautta. 

5.2 Luotettavuuden tarkastelu 

Teoriaosan teossa pyrin käyttämään lähteitä reilusti ja pyrin löytämään eri jul-

kaisijoiden teoksia. Laajassa teoriaosassa käsiteltyjä asioita peilataan sovellus-

osiossa NCC:n tällä työmaalla olleisiin käytäntöihin ja laadittuihin todellisiin do-

kumentteihin. 

5.3 Vaikutus ammatilliseen kasvuun ja kehitykseen 

Opinnäytetyötä tehdessä jouduin pakostakin peilaamaan omia toimiani kirjalli-

suuslähteiden teoriaan. Näin sain pohjaa omalle tekemiselle ja oppimistakin 

tapahtui. Verratessa omaa tekemistä teoriaan, huomasin selvää kehitystä opis-

kelujeni aikana. Tämän kirjallisen työn tuottaminen on kehittänyt minua ymmär-

tämään yksittäisten asioiden nivoutumista yhdeksi suureksi kokonaisuudeksi, 

jossa toimin tulevaisuudessa työskennellessäni. 

5.4 Jatkotoimenpiteet ja kehittämisideat 

Opinnäytetyön tekemiseen portfolio-tyyppinen pohja sopii hyvin. Opinnäytetyötä 

voitaisiin jatkossa täydentää koko opiskelujen ajan, kun kyseinen teoria on käy-

ty ja sitä on sovellettu harjoitteluissa työmaalla. 
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