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DESIBELIOVIEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 
- LEPPÄVAARAN TERVEYSASEMA 

Opinnäytetyö koottiin pääurakoitsijan näkökulmasta, joka auttaa työnjohtajaa ohjaamaan ja 
valvomaan töitä. Kohteena käytettiin Rakennus Oy Antti J. Aholan urakkaa Leppävaaran terve-
ysasemalla. 

 

Ovien ja niiden sähköasennuksien suunnitteluun osallistuu useita urakoitsijoita ja suunnittelijoi-
ta, joten lopputuloksen kannalta on tärkeä, että suunnitelmat ovat sovitettu yhteen. Työjärjes-
tyksessä on riippuvuuksia, jotka on otettava huomioon asennuksessa. Myös muut rakennustyöt 
rytmittävät asennusta. 

 

Opinnäytetyössä esitetään ovien ja sähkölaitteiden asennuksen suunnittelun vaiheita ja siihen 
tarvittavia suunnitelmia, urakkasisältöjä, asennusten järjestystä, viimeistelyvaihetta ja takuutöitä. 
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1 JOHDANTO 

Ovien ja niiden sähköasennukset on havaittu haastaviksi, koska niihin ei löydy 

yhtä ainoaa toteutustapaa varustetasosta riippuen. Tässä opinnäytetyössä on 

tarkoitus syventyä prosessin suunnitteluun ja ohjaukseen, jolla pyritään välttä-

mään ongelmia. Samalla kootaan urakan ohjaamiseen tarvittavat tietoja ja seli-

tetään, miten ne ovat riippuvaisia eri vaiheiden kanssa. 

Opinnäytetyön kohteena käsitellään Rakennus Oy Antti J. Aholan Leppävaaran 

terveysaseman asennusprosessia pääurakoitsijan näkökulmasta. Tässä opin-

näytetyössä keskitytään enemmänkin asennusvaiheen ohjaukseen, vaikka 

suunnittelunohjaus on myös tärkeä osa kokonaisuutta. 

Urakkaan osallistuu useita eri urakoitsijoita, joiden aikataulutus on sovitettava ja 

ohjattava niin, että rakennushanke etenee suunnitellusti. Asennukset on tehtävä 

oikeassa järjestyksessä ja hankintojen on tultava suunnitellulla ajankohtana. 

Asennustöitä hankaloittaa muiden rakennustöiden viivästyminen. 

Käytännössä ovien ja niiden sähköasennukset on ajallisesti rakennushankkeen 

lopussa, mutta siihen liittyviä töitä on tehty hankkeen edetessä, joten kaikki vir-

heet, mitä aikaisemmin on tehty, viivästyttävät asennusprosessin alkua. Asen-

nustyöt vaikuttavat käytössä olevan terveysaseman logistiikkaan, mikä aiheut-

taa haasteita informoimiselle ja suunnittelulle. 

Usein piirustukset ovat puutteellisia, joten asentaessa joudutaan keskustele-

maan uusista ratkaisuista, että tuote toimisi mahdollisimman hyvin. Joten suun-

nittelunohjauksessa innovaatisia ratkaisuja, että saadaan ongelmat jo suunnitte-

luvaiheessa huomioitua. 
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2 TEORIA 

2.1 Tehtäväsuunnittelu 

Tehtäväsuunnitelman tarkoituksena on varmistaa, että yhden työtehtävän vaa-

timukset ja tavoitteet saavutetaan. Tehtävä on ajallisesti yhtenäinen, joka on 

yhden työryhmän työkokonaisuus. (RatuS-1231, 10.) 

2.1.1 Tehtävien suunnittelu 

Kaikista aikataulutehtävistä on tehtävä tehtäväsuunnitelma. Tehtäväsuunnitel-

man tarkoituksena on, että varmistetaan töiden käynnistysedellytykset ja pyri-

tään löytämään työryhmille sellaiset keinot, joilla tavoitebudjetti ja tuotantono-

peus on toivotun mukainen.  (Ratu S-1231, 10.) 

Tehtäväsuunnitelmaa suunnitellaan saman aikaisesti työn ohella ja täydenne-

tään tietoja niiden lisääntyessä. Prosessia valvotaan ja ohjataan koko urakan 

ajan. (Ratu S-1231, 10.) 

2.1.2 Aikataulun ja kustannuksien suunnittelu 

Projektin aikataulutavoitteet eli koko urakan kesto selvitetään yleisaikataulusta 

tai rakentamisvaiheaikataulusta, jotka ovat ajan tasalla. Jos yleis- ja rakenta-

misvaiheaikataulua ei ole on suunniteltava tarkka projektin aloitus- ja lopetta-

misajankohdat, sekä ottaa huomioon muut työmaan liittyvät työt. (Ratu S- 1231, 

10.) 

Tehtäväsuunnitelmaa tehdessä on tärkeä laskea urakan kokonaiskustannukset, 

johon sisältyy työ, materiaali ja koneet. Sekä verrataan niitä hankintainsinöörin 

tavoitearviossa varattuun summaan.  Myös on varmistuttava, että laskettavaa 

tehtävää on verrattu samanlaiseen tavoitearvion nimikkeeseen. (Ratu S-1231, 

10.) 
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2.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 

2.2.1 Suunnittelun perusteet 

Urakan onnistumiselle keskeisiä osia ovat tuotantosuunnittelu, tuotannonval-

vontaa ja tuotannonohjausta, että saavutetaan tavoitteet. Tuotannonsuunnitte-

lun keskeisin osa on tuotannon ajallinen suunnittelu ja ohjaus, jotka ovat tärkeät 

muiden suunnittelujen onnistumiselle, sekä tuovat esiin epäkohdat ja suunni-

telmista poikkeamat. (Lindberg ym. 2013, 18.) 

Aikataulu on hankkeen toteutuksen suunniteltu tavoite, kun tehtävien ajankäyt-

töä suunnitellaan, on keksittävä realistisin toteutustavoite, jotka ovat käytössä 

tämänhetkisen tietojen perusteella. Toteutusmallissa projektille ja yksittäisille 

työtehtäville on asetettava selkeät tavoitteet. Tavoitteet koskevat projektin aloit-

tamista ja lopettamista sekä resurssien käyttöä. (Lindberg ym. 2013, 18.) 

Projektin aikataulusuunnittelua ja realistisen tavoitteiden asettamista on saatava 

tietoa työsaavutuksista, työmenekeistä ja työryhmän resursseista. Aikataulua 

varten tiedot saadaan tavoitearviosta, tiedostoista ja kokemuksen perusteella. 

(Lindberg ym. 2013, 19.) 

Rakennustuotannossa töiden suorituspaikka vaihtuu jatkuvasti. Siksi aikataulu-

jen on tärkeä antaa työryhmille vapaa työkohde ja siirtyä mahdollisesti varames-

taan. (Lindberg ym. 2013, 20.) 

  

2.2.2 Aikataulun laadinta ja toteutus 

Yleisimmät rakentamisen aikataulut esitetään jana-aikatauluina ja paikka-

aikakaaviona. Vinjetti toimii erinomaisesti osakohteiden valmiusasteen seuran-

nan välineenä. 
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Jana-aikataulun vasemmassa reunassa luetellaan allekkain tehtävänimikkeet 

sekä lisätietoja, kuten suoritemäärät, tuntimenekit ja työryhmät. Kalenteriosaan 

on tehtävän keston pituisella viivalla merkitty suoritusajankohta. Jana-

aikataulussa on hyvä esittää tehtävien riippuvuudet ja mahdolliset kriittiset polut 

sekä tehtävien väliin jätettävät pelivarat. (Lindberg ym. 2013, 25.) 

 

Kuva1. Esimerkki jana-aikataulusta (Risto Grusander, henkilökohtainen tiedon-

anto 22.11.2013). 

Paikka-aikakaavio on tärkeä tuotannon valvonnan ja ohjauksen kannalta, koska 

se osoittaa, jos tuotantonopeudessa on poikkeamia tehtävien aloitusajankoh-

dassa sekä suoritusjärjestyksessä. Lisäksi sen avulla pystytään ennakoimaan 

ajoissa kriisitilanteisiin. Paikka-aikakaaviosta on todettavissa tehtävien suoritus-

järjestys, tehtävien toteutuksen aikaväli ja tehtävien suorituspaikka. Tehtävävii-

vojen kaltevuus osoittaa tuotantonopeuden. (Lindberg R. ym. 2013,25) 
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Kuva2. Esimerkki paikka-aikakaaviosta (Risto Grusander, henkilökohtainen tie-

donanto 22.11.2013). 

2.2.3 Aikataulun valvonta 

Paikka-aikakaavio mahdollistaa työn etenemisen seurannan tehtävästä ja osa-

kohteesta toiseen. Valvonta onnistuu myös jana-aikataululla esimerkiksi murto-

viivatekniikkaa hyödyntäen. Seurannanvälineenä käytetään myös vinjettiä, siitä 

selviää nopeasti työmaan tilanne. Vinjettiä käytetään yleensä paikka-

aikakaavion seurannan apuna. (Lindberg ym. 2013, 19) 

2.3 Kustannusten hallinta ja valvonta 

Kustannusarviointi voidaan aluksi tehdä hyvin karkeasti. Jo sen perusteella voi-

daan päätellä, ovatko tavoitteet oikean suuntaisia resursseihin verrattuna. Kus-

tannusten ohjaus tulee suorittaa riittävän aikaisessa vaiheessa. Hankintainsi-

nöörin laatima tavoitearvo on oivallinen tapa seurata kustannusten kulkua työ-

maalla ja reagoida niihin. (Ratu S-1228, 14.) 
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2.4 Laadunhallinta 

Laadunhallinta lähtee jo työselostuksesta ja sopimuskirjoista, jotta kaikilla sopi-

musosapuolilla on käsitys tehtävän laajuudesta, välitavoitteista ja vaaditusta 

laatutasosta. Tällä tavoin ennalta ehkäistään toteutuksessa ja työnohjauksessa 

tulevia virheitä ja puutteita. (Ratu S-1228, 18.) 

 

2.5 Asennuskorot 

Tarkat ovien asennuskorot määrittää arkkitehti ovikohtaisesti ovikaavioissa. Ko-

rot vaihtelevat ja korkoja muutetaan vielä toteutuksen aikana yleensä käyttäjän 

toivomusten mukaan. Suositeltavat korot ovat hyvin samanlaiset, minkä takia 

painikkeitten sijoittelu on suunniteltava ovikohtaisesti. Muutoksiin on hyvä hakea 

varmistus suunnittelijoilta, että asennus saadaan tehtyä yhtenäisen linjan mu-

kaisesti. 

Asennuskorot (keskelle kojetta) 

 Painike   1000 mm 

 Avainpesä/vääntönuppi   1100mm 

 Ovikello   1400mm 

 Varattu-valokytkin  1400mm 

 Varattu-valokaluste   1400–2100mm 

(ST51.22, 2.) 
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2.6 Ovien kätisyys 

Oven kätisyys tarkoittaa sitä, että mihin suuntaan ovi aukeaa. Kätisyys katso-

taan aina oven avautumispuolelta. Avautumispuolella näkyy oven saranat ja ovi 

avataan vetämällä itseen päin, kuin kuvassa 3. 

   

Oikeakätinen ovi   Vasenkätinen ovi 

Saranat ovat oikealla.   Saranat ovat vasemmalla. 

Kuva 3. Ovien kätisyys (http://www.jeld-wen.fi/ohjeet/katisyys/)  
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2.7 Lukkotyyppi ja lukon osat 

Lukkotyyppejä on kolme, haittalukko, sylinterilukko ja Kiekkohaittasylinterilukko. 

Yleisin näistä lukkotyypeistä on sylinterilukko, jota tässäkin esimerkissä käytet-

tiin. Lukon osat on kuvattu, kuvassa 4. 

 

 

Kuva 4.  Lukon osat (ABLOY LUKON ASENNUS 2010.pdf sivu5) 
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2.8 Laskeutuva kynnys 

Jos ääntä eristävässä ovessa ei voida käyttää normaalia puukynnystä (esim. 

sairaalan potilashuoneet), se voidaan varustaa ovilevyn alareunaan upotetulla 

mekaanisella tiivistekynnyksellä eli Dejo-kynnyksellä. Oven ollessa kiinni se 

sulkee oviraon, mutta vetäytyy oven sisään avattaessa, eikä täten laahaa lattiaa 

vasten. Esimerkki kynnys kuvassa 5 Raitatuote Oy:n STRIBO ACOUSTIC-

PLUS. 

 

Kuva 5. Alaslaskeutuva kynnys (RT-37722, 2.) 

2.9 Työturvallisuus 

Rakennushankkeessa sattuu aina työtapaturmia. Niitä voidaan vähentää nou-

dattamalla työturvallisuusohjeita. Vastuu työturvallisuudesta laissa on määrätty 

yrityksille. Se tarkoittaa sitä, että yrityksen on kartoittava haitta- ja vaaratekijät. 

(Lehtinen 2009, 22) 

Turvallisuusasiakirja tulee tehdä jo suunnitteluvaiheessa. Tämän tekee yleensä 

vastaava työnjohto. Turvallisuusasiakirja  pitää olla liitettynä tarjouspyyntöihin 

joko erillisenä liitteenä, mutta pääasia on että tiedot ovat kaikkien urakoitsijoiden 

käytettävissä. (Ratu S-1231, 16.) 
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3  ASENNUKSEN SUUNNITTELU 

3.1 Tarvittavat suunnitelmat 

Ennen ovien hankintaa suunnitelmat on käytävä järjestelmällisesti läpi. Jotta 

suunnitelmasta saadaan mahdollisimman tehokas, on syytä kysyä kommentteja 

urakoisijalta suunnitelman sisältöön. Jos tuotannossa ilmoitetaan, että tehdään 

muutoksia, ne on ilmoitettava välittömästi suunnittelijalle. 

Suunnittelussa on tärkeää tehdä tehtäväsuunnitelma, jossa tehtäväsuunnitel-

massa selvitetään aina tehtävän laatuvaatimukset, mahdolliset ongelmat ja teh-

tävän aloitusedellytykset. Lisäksi näistä laaditaan tarvittavat työnaikaisen ohja-

uksen välineet työntekijöiden ja työnjohdon käyttöön. (Liite 1. Tehtäväsuunni-

telma) 

 

3.1.1 Ovikaavio 

Ovikaaviossa on kuvattu kaikki kohteen suunnitellut ovet mittoineen. Ovi piirre-

tään ovikaaviossa avautumissivun puolelta ja mitoitetaan kaikkien oven valmis-

tukselle tai ulkonäölle tarpeellisten valmistusmittojen osalta.  Arkkitehti laatii ovi-

kaaviot ja ovitoimittaja antaa tarkentavia tietoja. (Liite 2.Ovikaavio) 
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3.1.2 Lukitus- ja sarjoituskaavio 

Sarjoituskaavio on tärkeä järjestelmän toiminnan kannalta, joten sen sisältö tar-

kastetaan heti, kun se saadaan käyttäjän käyttöön. Kaaviossa on lueteltu kiin-

teistön avaimet, sekä niiden lukumäärät. Kaavio on pidettävä salassa, joten sitä 

ei saa jakaa kaikille. Abloy-lukkojen toimittaja yhteistyössä käyttäjän kanssa 

laatii suunnitellut lukkojen mallit ja sarjoituskaavion. 

Rakennustyön aikana on käytettävä väliaikaista sarjoitusta virheiden välttämi-

seksi. Lopulliseen sarjoitukseen siirrytään vasta juuri ennen lopputarkastusta. 

Sarjoituskaavion päivitys on olennaista, kun kohteessa tehdään muutoksia. 
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4 URAKKARAJALIITE 

Ovien ja niiden oheislaitteitten asennukset suorittavat  ovi-, lukitus-, sähkö- ja 

automaatiourakoitsijat. Töiden ohjaus annetaan yhdelle pääurakoitsijan työnjoh-

tajalle, jottei oviympäristössä tule pääurakoitsijan työnjohtajien välisiä urakkara-

joja. 

4.1 Oviasennusurakka 

Tilaajan hyväksytyt hankintasuunnitelmat on tärkeätä, että ovat tehty riittävän 

ajoissa, ettei työn eteneminen vaarannu. Tärkeätä on päästä tilaamaan hyväk-

sytyt ovet vähintään kymmenen viikkoa ennen asennusten alkamista. Oville 

tarkoitetut varaukset ja kiinnitysrakenteet tarkastetaan ennen varsinaisen asen-

nuksen alkua, jolloin asennukset saadaan suorittaa ilman mahdollisia haittateki-

jöitä.  

Olennainen osa toimitusta ja asennusta on, että asennusjärjestys ja logistiikka 

suunnitellaan hyvin. Pääurakoitsija ja oviurakoitsija ennen työn aloittamista 

suunnittelevat ja sopivat keskenään haalauksesta ja varastoinnista. Työnjohtaji-

en tulee varmistua, että ovet toimitetaan aikataulun mukaisesti ja välivarastoin-

tia vältettäisiin työmaalla. Tavoitteena on, että työmaalle tulevat ovet kiinnitettäi-

siin samana päivänä kuin toimitus. Tämä on tosin harvoin mahdollista toteutuk-

sen kannalta. 

Välittömästi ovien asennuksen jälkeen ovet suojataan ja työntekijöitä informoi-

daan ovien asennusjärjestyksestä. Ovien asennuksen jälkeen sähköurakoitsija 

tekee oveen tarvittavat kaapeloinnit. Ovien kaapeloinnit tarkastetaan ja hyväk-

sytään hyvän asennustavan mukaisiksi. Tarkastuksen jälkeen pääurakoitsija 

saumaa ja tilkitsee rakennusselostuksen mukaisesti ja listoittaa ovet. 

Oviurakoitsija tarkastaa asentamansa ovet. Lopputuotteen tulee olla toimiva ja 

täyttää sovitut ulkonäkö- ja laatukriteerit. Ovien itselleluovutus tehdään doku-

mentoidusti ja siinä havaitut puutteet korjataan pääurakoitsijan hyväksymän 
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aikataulun mukaisesti. Ovien käyttöönoton yhteydessä tehdään oville lopullinen 

säätö, jotta ovet toimivat suunnitelman mukaisesti.  

 

4.2 Sähköurakka 

Sähköurakoitsija on työmaalla kaapeloinut pitkään, ennen kuin ovien asennus-

työt alkavat, joten sähköurakoitsijaa saa paikalle hyvinkin nopeasti. Sähköura-

koitsijan asennusjärjestyksessä ovien kaapelointi ei ole tärkeysjärjestyksessä 

ensimmäisenä, minkä takia on tärkeätä ohjata urakoitsijaa tekemään automaa-

tiourakoitsijalle kaapeloinnit valmiiksi. 

Ovien heikkovirtakaapelointi on tärkeä asennuksen kannalta, koska lähes kaikki 

oven oheislaitteet toimivat heikkovirralla. Urakoitsija asentaa kaapelit, jotka tes-

tataan dokumentoidusti. Ennen automaatiourakoitsijaa hankitaan ja toimitetaan 

ovirasiat työmaalle. Aikataulutuksesta sovitaan työnjohdon ja sähkö- ja auto-

maatiourakoitsijan kanssa ennen asennustyötä. 

Sähköurakoitsija toimittaa pääurakoitsijalle dokumentoidun itselleluovutuksen 

sekä korjaa puutteet. Myös sähköurakoitsija osallistuu automaation testaukseen 

mahdollisten virheiden paikallistamiseksi. Korjaukset tehdään pääurakoitsijan 

hyväksymän aikataulun mukaisesti. 

Korjausten jälkeen tehdään mahdolliset lisä- ja muutostyöt pääurakoitsijan ja 

sähköurakoitsijan suunnitellun aikataulun mukaisesti. Sähkösuunnittelija tekee 

muutoksista piirustukset sähköurakoitsijan tietojen pohjalta. Sähköurakoitsija 

kokoaa luovutusmateriaalin ja toimittaa sen pääurakoitsijalle, joka luovuttaa tie-

dot käyttäjälle. Käyttökoulutus annetaan käyttäjälle pääurakoitsijan ilmoittamana 

ajankohtana. 
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4.3 Lukitusurakka 

Lukitusurakoitsijan olisi hyvä osallistua urakkaan jo suunnitteluvaiheessa, vaik-

ka urakoitsijan työt alkavat vasta ovien ollessa paikoillaan. Lukkourakoitsija ra-

kennustyön aikana asentaa väliaikaisen sarjoituksen, josta tehdään erillinen 

sarjoituskaavio. Lopulliseen sarjoitukseen siirrytään vasta juuri ennen lopputar-

kastusta. Lukitusurakoitsija koordinoi avaintenhallintaa projektin alusta loppuun, 

ellei toisin sovita. Jos avainten hallintaa tekee joku muu, on tästä oltava doku-

mentoitu kirjallisesti. 

 

Lukkourakoitsijan on tarkistettava, että kohteen suunnitellut asennukset ja 

suunnitelmat ovat suunnitelman mukaisia. Puutteet ja virheet käsitellään työn-

johdon ja suunnittelijoiden kanssa.   

 

Oviin aletaan työstää lukituksia ja heloituksia oviselosteen tai ovipiirustuksen 

mukaisesti. Asennusten valmistuttua lukitus ja heloitus testataan ja dokumen-

toidaan. Itselleluovutusdokumentit toimitetaan pääurakoitsijalle ja puutteet ja 

virheet korjata pääurakoitsijan hyväksymän aikataulun mukaisesti. Itselleluovu-

tuksen jälkeen järjestelmä testataan yhteisesti työnjohtajan kanssa. Järjestel-

män testaus dokumentoidaan ja havaitut puutteet korjataan suunnitellulla taval-

la. 
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4.4 Automaatiourakka 

Automaatiourakoitsija tarkastaa sähköasennukset silmämääräisesti, että onko 

kaapelit suunnitelman mukaisia ja vedetty oikeaan paikkaan. Urakoitsijan suun-

nitelmien paikkansa pitävyyden muutoksien sattuessa. Puutteista ja virheistä 

tulee ilmoittaa työnjohdolle. 

Asennukset alkavat ohjauslaitteen asentamisella sekä runkokaapelin liittämisel-

lä. Urakoitsija kytkee ovirasiat ohjauslaitteeseen. Ohjauslaitteet liitetään myös 

vakkeihin suunnitelman mukaisesti. Pääurakoitsija organisoi tarvittavat liitännät 

sähköurakoitsijalta ja ohjata rakennustyöt valmiiksi ko. alueilla. 

Urakoitsija tarkastaa asentamansa laitteet ja dokumentoi itselleluvutuslistan. 

Itselleluovutusdokumentit luovutetaan pääurakoitsijan ko. työnjohtajalle. Puut-

teista ilmoitetaan työnjohtajalle, jotka korjataan sovittuna ajankohtana. Alueen 

mahdolliset lisä- ja muutostyöt tehdään puutteiden korjausten jälkeen. 

Urakoitsija ennen kohteen käyttöönottoa antaa käyttäjälle käyttökoulutuksen 

pääurakoitsijan ilmoittamalla ajankohtana. Urakoitsija luovuttaa pääurakoitsijalle 

luovutusmateriaalit, jotka liitetään luovutuskansioon. Takuutöistä sovitaan, 

suunnitellaan ja aikataulutetaan etukäteen. 
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5 ASENNUS 

5.1 Hankinnat 

Hankintojen täytyy sisältää urakat kokonaisuudessaan ja varsinkin urakkarajoi-

hin on kiinnitettävä huomiota. Urakoiden ja hankintojen sisältö on mietittävä tuo-

tannon ja kustannuksien kannalta.  

Yleensä hankinnoista vastaa hankintainsinööri. Hankintainsinööri hankkii suun-

nitelmalliset ovet työmaalle, joista pitää saada testausseloste (liite 3. Testausse-

loste.) Urakoitsijat hankkivat tekniset osat itse sovitulla tavalla. 

Hankintojen tärkein tilaus ovat ovet, koska niiden valmistus ja toimitus kestää 

8–12 viikkoa. Hankinnan aikana kehitetään ovisuunnitelmia ovitoimittajan ja 

arkkitehdin kanssa. Kehitykseen kannattaa käyttää aikaa, koska se vähentää 

tuotannossa virheitä ja säästää näin ylimääräisiltä kustannuksilta. 

Lukot ja oviautomatiikka toimitetaan nopeasti yleensä kuuluvat urakkaan, joten 

urakoitsijan hankintaprosessi on olennaisinta. Lukitusurakoitsija on saatava 

mahdollisimman nopeasti mukaan projektiin, että suunnitelmat saadaan toteu-

tuskelpoisiksi. Myös automaatiourakoitsija on saatava mahdollisimman nopeasti 

projektiin mukaan, koska päätelaitteet tarvitsevat muutaman viikon verran toimi-

tusaikaa.  

 

 

 

5.2 Aloituspalaveri 

Aloituspalaverissa ovat kaikki jotka liittyvät ovien ja niiden varusteiden asennuk-

seen. On myös hyvä, että urakoitsijat tuntevat heti toisensa alusta asti, jotka 
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toimivat ovien parissa. Palaverissa kerätään kaikilta urakitsijoilta yhteystiedot 

töiden helpottamiseksi. 

Aloituspalaverissa tarkastellaan suunnitelmien yhteensopivuus, käydään läpi 

aikataulua ja kartoitetaan mahdollisia riskejä, joita urakka saattaa sisältää. Ta-

voitteena on myös löytää keinoja lisäkustannuksien estämiseen ja aikatauluvii-

veen estämiseen. Kukin urakoitsija nimittää nokkamiehen ko. urakkaan. 

 

5.3 Palaverit 

Urakan toteutusta seurataan säännöllisesti seurantapalavereilla. Suurilla työ-

mailla jotka ovat  haastavia on hyvä järjestää palavereita viikoittain, mutta pie-

nemmissä kohteissa riittää seurantaväliksi jopa kuukausi. Palavereihin osallis-

tuu pääurakoitsija, ovi-, automaatio-, lukitus- ja sähköurakoitsija sekä tarvittaes-

sa arkkitehti ja suunnittelija. 

Palavereissa käydään läpi havaittuja ongelmia ja löytää niihin taloudellinen rat-

kaisuja aikatauluviivettä unohtamatta. Näin on mahdollista puuttua heti isoimpiin 

tuotannollisiin ongelmiin. Palavereista kirjataan muistiot, jotka jaetaan kaikille 

läsnäolijoille sekä muille asennukseen kuuluville urakoitsijoille. 

 

 

5.4 Katselmukset 

Urakassa on tärkeätä järjestää katselmuksia asennuksen aikana suunnittelijoi-

den ja rakennuttajan kanssa, jotta mahdollisimman tehokkaasti voidaan reagoi-

da suunnitelmamuutoksiin. Näin saadaan minimoitua urakan virheitä ja kehitet-

tyä toimintaa mahdollisimman toimivaksi. Katselmuksissa käsitellyt asiat on syy-
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tä aina dokumentoitava,  ja niistä on hyvä informoida muille urakoitsijoille. (liite 

4. Katselmusmuistio.) 

Katselmuksissa on hyvä olla myös käyttäjän edustaja, jotta saadaan suunnitte-

lujen pohjalta mahdollisimman käytännöllisiä ja toimivia ratkaisuja. Monta on-

gelmaa aiheuttaa se, että kohdetta esitellään käyttäjille, jotka eivät käytä päivit-

täin ko. ovia. Olisi siis hyvä, että päivittäiset käyttäjät tulisivat antamaan oman 

näkemyksensä tuotteesta. 

Katselmuksissa tehdyt havainnot dokumentoidaan aina ja niistä informoidaan 

urakoitsijoita ja suunnittelijoita. Mahdollisista lisä- ja muutostöistä tehdään en-

nen töiden aloittamista kirjallinen tarjous tilaajalle, ellei urakka aikataulullisesti 

ole vaarassa viivästyä. 

 

5.5 Varastointi ja haalaus 

Ovet pyritään asentamaan mahdollisimman nopeasti, kun tulevat työmaalle, 

koska varastointiaikana voi tulla mahdollisesti vaurioita. Ovet varastoidaan kul-

jetuksen tulevissa paketeissa vaaka-asennossa ja pyritään viemään pois kulku-

reiteiltä.  

Haalauksesta sovitaan urakkasopimuksissa. Yleensä halauksista vastaa pää-

urakoitsija. 

5.6 Asennusprosessi 

Asennusprosessia on selkeytetty kuvassa 6. Kuvassa aika kulkee ylhäältä alas, 

jossa on merkitty urakoitsijan sen hetkinen tehtävä.  
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Kuva 6. Asennusprosessi. 

5.7 Aikataulu 

Aikatauluttaminen on haastavaa, koska monta kertaa asennustyötä rytmittää 

muut rakennustyöt ja kohteen logistiikka. Vaativimman haasteen tuo aikataulul-

lisesti tavoite ovien varastointiajan minimoimisella, jotta ovet saataisiin mahdol-
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lisimman ehjänä paikalleen. Työryhmien koot vaihtelevat jatkuvasti, eikä ura-

koitsijaa voida velvoittaa lisäämällä resursseja, koska ongelmat johtuvat yleen-

sä työnjohtajista sekä muista urakoitsijoista. 

Esimerkin aikataulu on tehty Leppävaaran terveysaseman, vaiheistusalue 1. 

Desibeliovia on noin 6 kappaletta vaiheistusalueella. 

 

 

Kuva 7. Esimerkki aikataulutuksesta. 
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5.7.1 Resurssien tarve 

Sähköasentajien määrää on vaikea määrittää, koska töitä tehdään ristiin, mutta 

yksi asentaja riittää viimeistelyvaiheessa. Oviasentaja ryhmä on keskimäärin 

kaksi asentajaa. Lukitusurakoinnin hoitaa pääasiassa yksi asentaja, koko pro-

jektissa. Automaatiourakoitsijoita on kaksi asentajaa työmaalla. 

5.7.2 Esimerkkiaikataulun huomioita 

Aikataulun viivästymisen seurauksia ovat töiden ryhmittämisen epäonnistumi-

nen, resurssien vaihtelu ja materiaalien toimituksesta johtuvat viivästykset. Ylei-

simmät oviasennustöiden viivästymiset johtuvat materiaalien myöhästymisistä 

ja resurssien vaihtelevuudesta. 

Lukitusurakka onnistuu kohteessa yhden asentajan voimin. Toista ei kannata 

ottaa näin pienellä työmaalla. Suuremmilla työmailla voidaan ottaa toinen asen-

taja tukemaan kriittisiä vaiheita, jos huomataan aikataulun viivästyvän. 

Automaatiourakoitsijat tekevät tarvittavat asennukset yleensä nopeasti ja saavat 

kahden hengen työryhmällä tehtyä jos muiden asennukset ovat edellyttävässä 

kunnossa. Yleensä automaatiourakoitsijan viivästymisen syy johtuu muiden 

urakoitsijoiden viivästymisestä. 

Viimeistelyvaiheessa sähköasennuksia on yleensä niin paljon, että ovien säh-

kövarusteiden asentamiseen ei riitä työvoimaa. Siksi lisä- ja muutostöissä tulee 

aina todella kiire. Urakoitsijan kanssa on täten neuvoteltava hyvissä ajoin aika-

taulutuksesta ja niiden suorituksesta. 

Käyttöönottovaiheessa tehdään säätötyöt. Tärkeää on siis, että etukäteen in-

formoidaan urakoitsijaa, jolle säätötyöt kuuluvat sovittuna ajankohtana. 
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5.8 Työturvallisuus 

Työturvallisuuteen ei voida koskaan kiinnittää liikaa huomiota. Kaikkien tulisi 

kiinnittää huomiota oman turvallisuuden takaamiseen. Nykyään kaikilla raken-

nustyömailla suojakypärä on pakollinen. Myös huomiovärit ovat pakollisia työ-

maa-alueella. 

Pääurakoitsijan on syytä kiinnittää huomiota työturvallisuuteen ja puuttua mah-

dollisiin vaaratilanteisiin. Myös työntekijöillä on velvollisuus korjata välittömästi 

ja  kertoa työnjohtajille vaaratilanteista. 

Työmaalla jokapäiväisen seurannan lisäksi kerran viikossa suoritetaan doku-

mentoitu TR-mittaus, Jossa katsotaan työmaan kunnossapito. TR-mittauksen 

hoitaa työnjohtaja sekä työsuojeluvaltuutettu. Työnsuojelupiiri voi tehdä pisto-

tarkastuksia työmaille ja silloin on oltava näyttöä, että mittaukset on suoritettu.  
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6 VIIMEISTELYVAIHE 

6.1 Itselleluovutus 

Urakoitsijoiden asennusten loppuunsaattaminen on todella tärkeä osa viimeiste-

lyvaiheessa, että saadaan asennusten testaukset käyntiin mahdollisimman no-

peasti. Työnjohtajien tulee ohjata urakoitsijoita itselleluovutuksessa. Dokumen-

toinnit kannattaa tehdä kerroksittain tai tässä tapauksessa vaiheistusalueittain. 

Dokumentoinnista on annettava ohjeet ja käytävä muutama ovi kiertäen ura-

koitsijan kanssa. 

Urakoitsijat tekevät oman itselleluovutuslistan, josta saadaan kuva siitä, kuinka 

paljon on tekemättä töitä, mutta työnjohtajat tekevät myös oman itselleluovutus-

listan. Työnjohtajien tekemän itselleluovutuslistan pohjalta saadaan kohteen 

laatutaso. Urakoitsija korjaa puutteet yhteisesti sovittuna ajankohtana. 

 

6.2 Ovien osavastaanotto 

Kohteessa luovutettiin ovet vaiheistusalueittain terveysaseman ylläpitämiseksi. 

Tekemällä ovikortteja ovikohtaisesti saatiin toteutettua luovutus, jotta on hel-

pompi valvoa asennusten viimeistelyä ja valmistusta. Kun puutelistat on tehtynä 

ovikohtaisesti saadaan tehokkaasti kaikki oviympäristön asennukset huomioi-

tua. Ovikortissa on ilmoitettu tehdyt kaapeloinnit, lukkorungot ja automaatiova-

rusteet. 
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7 KOHTEEN LUOVUTUS JA KÄYTTÖÖNOTTO 

7.1 Käytönopastus 

Ovien luovutuksessa annetaan käyttäjille opastus ovien automaatiovarustuksen 

toiminnasta. Työnjohtajat organisoi käyttöopastustilaisuuden, jonka urakoitsijat 

pitävät käyttäjälle. Olennaista on kertoa käyttäjälle, miten järjestelmät toimivat ja 

mitä vikatiloille tulisi tehdä. 

Opastuksen yhteydessä annetaan käyttäjälle piirustukset ja käyttöohjeet. Lisäk-

si on myös tärkeätä, että annetaan huollon yhteystiedot, että ongelmien sattu-

essa apu saadaan mahdollisimman nopeasti. 

 

7.2 Avainten ja dokumenttien luovutus 

Yleensä avaimet ja niiden hallinta on asennuksien aikana lukkourakoitsijalla ja 

ne luovutetaan suoraan käyttäjälle, ellei toisin sovita. Työnjohdon ei ole syytä 

ottaa avaimia vaan järjestää niiden suora luovutus käyttäjälle. Mikäli joudutaan 

ottamaan avaimet haltuun jostain syystä, niiden luovutus pitää olla dokumentoi-

tu. (Liite 4. Avaintenluovutus.) 

Kohteen hallinnan luovutuksesta sovitaan rakennuttajan ja käyttäjän kanssa 

aina erikseen, jos kohdetta luovutetaan osissa, joten hallinta pysyy työnjohdolla. 

Säännöistä ja aikataulusta tulee sopia aina, ettei tila jää valvomatta. Työnjohto 

luovuttaa rakennusten piirustukset ja puutelistapohjia mahdollisiin takuutöihin. 
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8 TAKUU 

8.1 Suunnittelu 

Työnjohto koordinoi takuutöiden aikataulutusta ja toimii yhteyshenkilönä raken-

nuttajaan ja käyttäjään. Urakoitsijan tulee arvioida mahdolliset 1. ja 2. vuoden 

takuutarkastuksiin riittävät resurssit. 

Rakennuttaja ja käyttäjä tekevät puutelistan pääurakoitsijan antamaan puutelis-

tapohjaan, jotka luovutetaan luovutusaineiston yhteydessä. Käyttäjän ja raken-

nuttajan on otettava yhteyttä pääurakoitsijaan sovittuun ajankohtaan mennessä. 

8.2 Puutelista 

Käyttäjän ja rakennuttajan tekemän puutelistan yhteydessä suunnitellaan takuu-

töiden suorittamisesta, että siitä olisi mahdollisimman vähän haittaa käyttäjälle. 

Pääurakoitsija kiertää käyttäjän ja rakennuttajan kanssa mahdolliset viat ja arvi-

oi vikojen syyn. Tavoitteena on antaa arvio, mitkä viat ovat takuunalaisia. Viois-

ta neuvotellaan käyttäjän kanssa ja sovitaan mahdollisesta takuutyöstä. 

  

8.3 Informointi 

Luovutusvaiheessa on sovittu rakennuttajan ja käyttäjän kanssa takuutöiden 

suoritusajankohdasta ja toteutuksesta. Käyttäjää informoidaan ennen kuin kor-

jaustöitä aletaan tekemään. Ilmoitus sisältää töiden aikataulusta resurssien 

määrästä ja töiden suorituksesta. Informaatio annetaan myös takuutyöalueen 

työskenteleville käyttäjille. 
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8.4 Työn toteutus 

Aina kun takuutöitä aloitetaan, mukana on oltava työnjohto. Tarkoituksena on, 

että selitetään työn sisältö ja aikataulu urakoitsijoille. Käyttäjää vielä informoi-

daan työn sisällöstä ennen aloitusta. Mahdollisista toteutuksessa havaituissa 

ongelmissa ilmoitetaan heti käyttäjälle ja keitetään mahdollisimman lievää hait-

taa toimiva ratkaisu. 

Takuutyöt tehdään mahdollisimman keskitetysti, jotta käyttäjälle aiheutuisi mah-

dollisimman vähän haittaa töistä. Suunniteltu toteutus dokumentoidaan ja töiden 

päätyttyä se luovutetaan rakennuttajalle sekä käyttäjälle, sovitulla tavalla. 
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9 OMA OSAAMINEN JA KEHITTÄMISTARVE 

Tässä opinnäytetyön osassa arvion omaa valmiutta rakennusalan työnjohdon 

tehtäviin ja kehittämistarpeisiin. 

Tehtäväsuunnittelun vahvuuksina pidän itselläni kokemusta korjaus- ja uudisra-

kentamisen tietotaitoa. Omasta mielestäni vahvuuteeni kuuluu myös tietoteknii-

kan hallintaa sekä mielenkiintoa rakennusmääräyksiä kohtaan. Tehtäväsuunni-

telmia on laadittu vuoden aikana useita, joten uskon hallitsevani tämän melko 

hyvin. 

Ajallisen suunnittelun vahvuuksia minulla on, että tiedän, mitä liittyviä töitä eri 

työtehtäviin kuuluu. Ja laatuvaatimuksien ymmärtäminen tekstistä. Heikkoutena 

pidän itselläni, että työmaalla tulevat odottamattomat ongelmat ei ratkaistu tar-

peeksi nopeasti, vaan yritetään miettiä taloudellisinta ratkaisutapaa liian kauan. 

Aliurakkasopimuksissa olen ollut mukana työnjohtoharjoittelijan roolissa, joten 

tässä on kehittämisen varaa. Lisä- ja muutostöiden tekeminen on taas minulle 

tutumpaa. 

Hankintojen ja logistiikan vahvuutena pidä, että olen kiinnostunut niistä tulevista 

kustannuksista ja löytää mahdollisimman taloudellisimman toteutustavan. 

Työturvallisuus työmaalla on varmasti vahvimpia puoliani. Pidän tiukasti kiinni 

rakennusliikkeen tai lakien mukaan määräytyvistä määräyksistä ja säädöksistä. 
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10 YHTEENVETO 

Keskennäistä ovien ja niiden sähkötöiden suunnittelussa on aikataulu, kustan-

nukset, logistiikka ja laadunvarmistus. Asennusten suunnittelussa keskitytään 

asennusjärjestykseen minimoimalla asennusten päällekkäisyyksiä, täten saa-

daan minimoitua asennusviiveet ja virheet. Hankintavaiheessa hankintainsinöö-

rin ja urakoitsijoiden on neuvoteltava urakoiden sisällöstä, jotta urakasta saa-

daan johdonmukainen. 

Aloituspalaverin tärkeyttä ei voida vähätellä, jossa käydään läpi paperilla, että 

kaikille on urakkarajat selvät. Asennusvaihetta täytyy ohjata ja valvoa sekä do-

kumentoida eri asennusprosesseja. Urakoitsijoiden täytyy olla yhteydessä 

suunnittelijoihin, jotta voidaan reagoida mahdollisiin muutoksiin nopeasti. 

Rakennuttajaa ja käyttäjää informoidaan asennusten aikana erilaisissa katsel-

muksissa ja palavereissa. Ensimmäinen katselmus tai palaveri on pidettävä 

varhaisessa vaiheessa, että saadaan käsitys rakennuttajan ja tilaajan vaatimuk-

sista.  

Viimeistelyvaihe on asennusprosessissa kriittinen vaihe, sillä tilat on saatava 

lukittua mahdollisten irtaimiston tuontia varten. Viimeistelyvaiheessa saadaan 

lopullinen käsitys ovien toimivuudesta. Käyttöönottovaiheessa on aikataulutuk-

sesta sovittava tarkasti rakennuttajan ja käyttäjän kanssa. 
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