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ABSTRACT 
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HANNELE HAAVISTO:  
Controlling Preconditions of Construction Production in Week Planning 
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In this thesis were studied controlling preconditions of construction production in 
apartment houses while working inside the building. For this thesis were examined sub-
jects, that infected working phases to start in time and continue continuously. It was 
also important to think, how to secure creating preconditions to start working. There 
came up several things that influenced in this matter. 
 
This thesis was done for NCC Construction company´s Tampere unit. During working 
with the case there were observed working habits in one of the NCC apartment house 
construction site. Preconditions to start the work and continuing continuously are im-
portant things all the time while building but the work were lined to handle working 
inside the building.  
 
In construction sites there are lots of production problems that cause backslides with 
timetables. Ongoing rush and solving problems cause that there is no time to control and 
analyze tasks. That again causes ongoing rush and arising problems. That is a typical rat 
race that appears in construction sites and that is something that we need to get off. 
Planning the tasks is deficient. Most of the disorders could be noticed beforehand by 
planning the work well.  
 
Target for this thesis were to survey witch things affected by postponing the starting 
time and that all tasks did not always proceed in logical order and continuously. Infor-
mation was collected by interviewing site management and workers and by observing 
how things were made in the site. 
 
One of the result of this thesis were to create other kind of week planning document, 
where things related to starting work in right time and continuing it without interruption 
are easy to detect. While finishing this thesis the document did not completed but de-
velopment continued. 

Key words: apartment house, preconditions of construction production, week planning 
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1 JOHDANTO 

 

 

Käytännöt rakennustyömailla ovat kehittyneet paljon, mutta ongelmia on edelleen. 

Työmailla esiintyy tuotanto-ongelmia, jotka vähentävät tuotantotehokkuutta ja voivat 

siirtää aloitusajankohtia, sekä pidentää työnsuorituksiin käytettäväksi suunniteltua ai-

kaa. Mikäli viiveitä pääsee kasaantumaan, saattaa hankkeen valmistuminen viivästyä. 

Ongelmat johtuvat yleensä siitä, että ei ole ollut aikaa perehtyä työvaiheisiin jatkuvan 

ongelmien ratkaisemisen ja kiireen vuoksi. Pohtimalla ongelmien ja kiireen syytä, voi-

daan todeta, että useimmiten valmistelu on ollut puutteellista. Ne siis johtuvat toinen 

toisistaan. Kyseessä on oravanpyöräksi kutsuttu ilmiö. Huolellisella suunnittelulla voi-

taisiin välttää monet näistä ongelmista. 

 

”Milloin syytämme suunnitelmien puutetta, milloin puuttuvia tai vaillinaisia materiaale-

ja – työryhmäkään ei aina ilmesty paikalle. Tässä esimerkkejä syistä, miksi edellytysten 

luominen kaikilta osin on tärkeää.” (Koskela, Koskenvesa ja Sipi, 2009). 

Tyypillisiä ongelmia ovat muun muassa epäsystemaattinen tuotannonvalvonta ja ohjaus, 

aliurakoitsijoiden resurssit, työskentely väärässä järjestyksessä, liian aikaiset tai myö-

häiset aloitukset, työvaiheiden kesken jättäminen, väärät ”kokemusperäiset” päätökset, 

urakoitsija- sekä viikkopalavereiden huono toteutus, tavarantoimitukset ja asenneon-

gelmat. Ongelmia on siis paljon, mutta monet niistä voitaisiin ratkaista panostamalla 

enemmän töiden suunnitteluun. 

 

Ei ole yhtä oikeaa kaavaa tai menetelmää jolla aloitusedellytykset varmistetaan, vaan 

asiaan vaikuttavia muuttuvia tekijöitä on paljon. Se ei kuitenkaan poissulje sitä, että 

suunnittelemalla asiat hyvin ennalta, työt sujuvat paljon paremmin ja eteen tulevien yl-

lättävien tekijöiden määrä vähenee. 
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2 TYÖN EDELLYTYKSET 

 

 

2.1 Suunnitelmat 

 

Suunnitelmiin ennalta tutustuminen on kannattavaa. Työmaalla saatetaan säästää tuhan-

sia euroja sillä, että suunnitelmissa olevat epäkohdat huomataan ennen työn toteutusta. 

Korjaamalla suunnitelmat ennen työn aloittamista vältytään töiden väärin tekemiseltä. 

 

Virheitä löytyy niin arkkitehti-, rakenne- kuin talotekniikkasuunnitelmistakin. Urakoit-

sijat törmäävät suunnitelmissa usein kohtaan, jota ei voi toteuttaa niin kuin se on piirret-

ty. Tämä aiheuttaa työmailla pohdintaa sen suhteen miten asia pitäisi tehdä. Jollei työn-

johto ratkaise ongelmaa, kysytään asiaa suunnittelijalta. Suunnittelijan tutkiessa asiaa ja 

tehdessä uutta suunnitelmaa, työntekijä siirtyy tekemään muuta työtä. Mikäli muuta 

työtä ei ole, joutuu työntekijä odottamaan. Tämä kaikki vie aikaa ja näin ollen kertyy 

myös ylimääräisiä kustannuksia. Tilanne on ikävä, jos urakoitsija ehtii tehdä työn suun-

nitelmien mukaan ja huomaa että työtä ei voi viedä loppuun kyseistä suunnitelmaa nou-

dattaen. Kun väärin tehty työ puretaan ja tehdään uudelleen, muodostuu siitä huomatta-

via lisäkustannuksia. 

 

 

2.2 Materiaalit 

 

Materiaalitoimituksia on välillä vaikea sovittaa yhteen työmaan muun aikataulun kans-

sa. Jotenkin pitäisi varmistaa, että työmaalle tulee oikeaa materiaalia oikea määrä oike-

aan aikaan. Virheet ovat kuitenkin inhimillinen asia ja niitä sattuu välillä. Tuotteiden 

oikeellisuus ja tuloaika kannattaa varmistaa vielä ennen toimitusta.  

 

On tilanteita, jolloin materiaali on pakattu niin, että sen ehjänä olemista ei voi tarkastaa 

ennen asennusta. Kuormakirjan kuittaamisen jälkeen on vaikea todistaa että tuote oli 

rikki jo toimitettaessa. Tuotteen vikoja on mahdoton huomata pakkausmateriaalien läpi. 

Tällainen tilanne on esimerkiksi kodinkoneiden kanssa. Ne pakataan hyvin kuljetuksia 

varten, etteivät ne hajoa. Tilaajan kannattaa turvata asemansa viittaamalla hankintaso-

pimuksissa rakennusalan yleisiin hankintaehtoihin (RYHT), joka on rinnastettavissa 
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urakkasopimuksissa käytettäviin yleisiin sopimusehtoihin (YSE98). Materiaalitoimitta-

jan kanssa on myös etukäteen hyvä sopia menettelytavoista ongelmia kohdattaessa. 

 

Materiaalien varastointipaikan sijoitus on usein haasteellista. Materiaalit pitäisi tilata 

työmaalle ajoissa, jotta ne olisivat paikan päällä työn alkaessa. Huonona puolena on, 

että otettaessa tavara työmaalle ennakkoon, saatetaan sitä joutua siirtämään paikasta 

toiseen muiden työvaiheiden tieltä. Kohteissa joissa varastointitilaa on niukasti, pitäisi 

tavaran toimitus ajoittaa lähelle sitä ajankohtaan, kun materiaalia tarvitaan. 

 

Materiaalien sitominen kokonaisuuden hankintaan on mielestäni järkevää. Ammattitai-

toisen aliurakoitsijan laskiessa määrät, päästään lähemmäs todellisia menekkejä ja vas-

tuu materiaaleista on aliurakoitsijalla. Ongelmatilanteita saattaa kuitenkin syntyä, kun 

aliurakoitsijat tilaavat materiaalia eivätkä ilmoita niiden saapumisajankohdasta. Työ-

maalle ilmestyy kuorma materiaalia, eikä sen purkuun ole välttämättä varattu kalustoa 

tai sen sijoittaminen on haasteellista tilanahtauden vuoksi. (Knuutila, J. 2012) 

 

 

2.3 Koneet ja välineet 

 

Tarvittavien koneiden ja välineiden hankkiminen vaikuttaa itsestään selvyydeltä. Vali-

tettavan usein käy kuitenkin niin, että työtä aloitettaessa huomataan välineiden puuttu-

van, koska niiden tilaaminen on unohtunut. Mikäli työtä varten tarvittavia välineitä ei 

ole hankittu valmiiksi, työn aloittaminen viivästyy. Suunniteltaessa eri työnsuoritusten 

toteutusta, olisi hyvä nimetä henkilö joka vastaa tarvittavan kaluston hankkimisesta. 

Asiat hoituvat yleensä parhaiten antamalla vastuu niiden hoitamisesta yhdelle henkilöl-

le. 

 

Kaluston kuntoa kannattaa tarkkailla, sillä koneiden rikkuessa kuluu jälleen aikaa odot-

teluun. Havaittaessa esimerkiksi koneen tehon heikentyminen ajoissa, voidaan tilalle 

hankkia uusi ennen kuin vanha hajoaa. Kaikkea ei pysty ennustamaan, mutta yleensä 

merkkejä koneen tai välineen hajoamisesta on havaittavissa jo ennalta. 
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2.4 Työryhmä 

 

Työ voidaan suorittaa joko omien miesten toimesta tai alihankintana. On hyvä tehdä 

suunnitelma siitä ketkä tekevät työn ja katsoa riittävätkö omat resurssit vai pitääkö tur-

vautua alihankintaan. Vuokratyöntekijöiden käyttö on myös yleistynyt ja heidän joukos-

taan löytyy ammattitaitoisia henkilöitä. Tampereen alueella Work Power Oy ja Sihti Oy 

ovat menestyviä henkilöstövuokra yrityksiä.  

 

 

2.5 Työkohteen valmius 

 

 

2.5.1 Alustan laatuvaatimukset 

 

Työkohteen pitää laatuvaatimusten osalta olla valmis alkavaa työvaihetta varten. Ratu-

kortistossa on määritelty eri työtehtävien alustan laatukriteerit.  Esimerkiksi tasoitetyötä 

varten siinä on esitetty sallitut poikkeamat muottia vasten valetun pinnan, muuratun 

pinnan, rapatun pinnan ja rakennuslevypinnan suhteen. Laatuvaatimukset eivät aina 

koske pinnan suoruutta, joka on silmin havaittavissa, vaan on muitakin laatutekijöitä. 

Tällaisia ovat muun muassa alustan tiiveys, kovuus ja kosteus. Näiden varmistamiseen 

tarvitaan erilaisia mittalaitteita ja testejä. Kosteus on tärkeä huomioitava asia. Esimer-

kiksi pinnoitteissa määritellään kuinka kuiva alustan tulee olla. Lattia voi olla liian mär-

kä mattoasennusta varten. Kosteusmittaus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen pinnoitustyön 

aloittamista, jotta on mahdollista saada se tarpeeksi kuivaksi pinnoitustyön suunnitel-

tuun aloitusajankohtaan mennessä. Alustaa voidaan kuivattaa puhaltimilla tai muilla 

keinoin. 
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2.5.2 Työkohteen siisteys 

 

Ennen alkavaa työvaihetta, on tärkeää että työkohde on siivottu edellisen työvaiheen 

jäljiltä. Vielä kymmenen vuotta sitten oli arkipäivää, että työmaalla työskenneltiin ros-

kien ja ylimääräisen materiaalin seassa. Nykyään tilanne on parempi. Työmaat ovat yhä 

tarkempia siisteydestä ja suunta on koko ajan parempaan päin. Aliurakkasopimuksissa 

on monilla pääurakoitsijoilla maininta siitä, että urakoitsijan tulee itse siivota omat jäl-

kensä. NCC:llä sopimuksiin lisätään liite kyseisestä velvoitteesta (Liite 1.). Mikäli ura-

koitsija ei siivoa itse, joutuu hän maksamaan siivouksesta aiheutuneet kulut. Sanotaan 

että raha ratkaisee ja se pätee hyvin tämänkin asian suhteen. 

 

Hyvä keino työkohteen siisteyden luomiseen on pitää kohde siistinä jo eri työvaiheita 

suoritettaessa. Pölyisyys vältetään parhaiten käyttämällä työmenetelmiä, joissa ei synny 

pölyä tai käyttämällä pölyn kohdepoistolla varustettuja työkoneita (Ratu Korjaustöiden 

laatu 2011, s. 24). 

 

 

2.6 Työturvallisuus 

 

Työturvallisuuden merkitys rakentamisessa on noussut todella merkittäväksi. Sisävai-

heen töissä putoamissuojaus ei näy yhtä paljon kuin runkovaiheessa, koska työskentelyä 

ei tapahdu holvien reuna-alueilla tai katolla. Sisävaiheessa pitää kuitenkin huomioida 

esimerkiksi aukkojen suojaus. Ennen työvaiheen aloittamista olisi hyvä varmistua siitä 

että työkohde on turvallinen ja korjata tarvittavat asiat. Koneiden, välineiden ja nousu-

apuvälineiden työturvallisuuteen pitää myös kiinnittää huomiota. Telineiden, pukkien, 

tikkaiden ja koneiden turvallisuusvaatimukset on syytä ilmoittaa urakoitsijalle etukä-

teen, niin että hän voi tarkastaa kalustonsa hyvissä ajoin ennen työn aloittamista. Tällöin 

urakoitsija ehtii korjata mahdolliset epäkohdat ja työmaalle tullessaan hänellä on kaikki 

kunnossa.  
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3 TYÖVÄLINEITÄ EDELLYTYSTEN PARANTAMISEKSI 

 

 

3.1 Sopimukset 

 

Sopimukset ovat erittäin tärkeä osatekijä töiden aloitusedellytysten ja jatkuvuuden var-

mistamisessa. Niihin voidaan sisällyttää vaatimuksia tehdyn työn laatukriteereistä niin 

että valmis pinta kelpaa seuraavaa työvaihetta varten. Työn tekemisestä kannattaa sopia 

malliasennus, mikäli työ on tavanomaista haastavampi. Omien jälkien siivoaminen kan-

nattaa sisällyttää sopimukseen, koska monet urakoitsijat ajattelevat että siivous ei kuulu 

heidän työnkuvaansa. Useimmiten työmaalla on vain yksi rakennussiivooja monia 

kymmeniä työntekijöitä kohden. On lähes mahdoton ajatus, että yksi henkilö ehtisi sii-

vota kaikkien jäljet. Sopimuksessa sovitaan myös työn aloittamisajankohdasta ja siitä 

missä ajassa työ etenee ja valmistuu. Materiaalien ja kaluston hankinnasta kannattaa 

sopia kirjallisesti niin ettei synny tilannetta jossa kaikki kuvittelevat jonkun muun hoi-

tavan asian. Materiaalisiirroista on myös hyvä nimetä vastuuosapuoli. 

 

Sopimukseen voidaan sisällyttää kohta viivästymissakoista. Viivästymissakot ovat mie-

lipiteitä jakava asia, sillä niiden pitäisi toimia molempiin suuntiin. Olisi hyvä saada sa-

kolla tae siitä että esimerkiksi työ valmistuu sovittuna ajankohtana, mutta yhtälailla pi-

täisi itse olla valmis maksamaan sakkoa siitä jos aliurakoitsija ei pääse ajallaan aloitta-

maan työtään. 

 

 

3.2 Aikataulu 

 

Aikataulu on asia, joka kannattaa tehdä jo hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista. Jollei 

lopullista niin ainakin alustava, jota tarkennetaan kunkin työn tullessa ajankohtaisem-

maksi. Aikataulun tekeminen normaalissa kerrostalokohteessa on ammattitaitoiselle 

työnjohtajalle helppoa, mutta esimerkiksi saneerauskohteessa jossa käyttäjät ovat pai-

kalla, aikataulun laatiminen on erittäin haastavaa. Aikatauluun vaikuttavia muuttuvia 

osatekijöitä on paljon. Työvaiheiden aloitusajankohdat saattavat muuttua sekoittaen 

esimerkiksi aliurakoitsijan suunnitelmat ja aikataulun. Aliurakoitsija on voinut sopia 

seuraavan urakan ajankohdan ja aloitusajankohdan siirtäminen voi johtaa sovittujen 
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töiden päällekkäisyyksiin. Päällekkäisyydet johtavat yleensä resurssitarpeen kasvami-

seen, jota aliurakoitsija ei välttämättä pysty täyttämään. Yhden työvaiheen aloitusajan-

kohdan siirtyminen tai liian pitkään kestävä työnsuoritus voivat aiheuttaa ketjureaktion 

ja vaikuttaa seuraavien työvaiheiden aikataulutukseen. Siksi onkin tärkeää, että kaikki 

työmaan osapuolet sitoutuisivat noudattamaan laadittua aikataulua. 

 

Betoni kuivuu nykyään ihan yhtä kauan kuin ennenkin ja rakennusaikaa kiristetään jat-

kuvasti. Tämä on huolestuttava yhtälöpari. Varaa virheisiin ei aikataulun puitteissa juu-

rikaan ole ja vaarana on, että esimerkiksi pinnoitteiden vaatimat kuivuusvaatimukset 

eivät toteudu oikeasti vaan vain paperilla. Tämä aiheuttaa omalta osaltaan monia on-

gelmia rakentamisessa. Mikäli rakenteet eivät ehdi kuivua tarpeeksi, saattaa niihin muo-

dostua esimerkiksi hometta. Alustan kosteuden vuoksi pinnoitteet eivät välttämättä pysy 

kiinni ja saattavat kärsiä alla olevasta kosteudesta. Ammattitaitoinen aikataulun laatija 

osaa ottaa kuivumisajat huomioon, mutta vähemmän kokemusta omaavalle henkilölle 

asia voi olla haastava. Kuivumisajat ovat tärkeä osa aikataulutusta ja ne pitää muistaa 

ottaa huomioon. 

 

Perinteisen aloitus ja lopetusajankohdan lisäksi aikataulussa voisi näkyä toimitukset, 

tarkastukset ja henkilö joka työn tekee. Tätä työtä tehdessä yhtenä tavoitteena oli laatia 

viikkosuunnittelua varten taulukko, joka sisältäisi kohdat edellytysten varmistamisesta. 

Laatimaani taulukkoa käsittelen kohdassa seitsemän; Taulukko edellytysten varmista-

miseksi.  

 

 

3.3 Palaverit 

 

Työmaalla pidettävät palaverit ovat tärkeä tekijä työssä onnistumisen suhteen. Ikävä 

kyllä niitä ei kaikilla työmailla pidetä tarpeeksi. Tämä saattaa ilmetä niin työnjohdon 

kuin työntekijöidenkin tietämättömyytenä ja aiheuttaa töiden päällekkäisyyksiä ja töi-

den suorittamista väärässä järjestyksessä. Palavereissa olisi myös viisasta keskittyä 

enemmän siihen mitä tullaan tekemään kuin käydä läpi jo tehtyjä asioita. 

 

Aloituspalaverit kannattaisi pitää kaikkien työvaiheiden kohdalla hieman ennen kuin 

työvaiheen aloitus tulee ajankohtaiseksi. Käymällä etukäteen läpi kaikki työvaiheeseen 
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vaikuttavat asiat, selkeytetään huomattavasti työvaiheen aloittamista käytännössä. 

Ajankohta kannattaisi olla noin pari viikkoa ennen työn aloittamista, jotta mahdolliset 

ongelmakohdat ehdittäisiin korjata. Aloituspalaverissa kannattaa käydä läpi työvaiheen 

aloitusedellytykset ja edeltävän työvaiheen sekä suoritettavan työn laatuvaatimukset. 

Käytäessä laatuvaatimukset yhdessä läpi, pystytään puuttumaan siihen, mikäli työkoh-

teen laatu ei vastaa haluttua lähtökohtaa. Lopputuloksen laatuvaatimukset läpi käymällä 

varmistetaan että suoritus tehdään alusta alkaen vastaamaan vaatimuksia. Lisäksi kan-

nattaa käydä läpi kaikki sopimuksessa kirjatut asiat, jotta ne eivät tule yllätyksenä enää 

töiden alettua. 

 

Risteilypalaverit urakoitsijoiden kesken ovat töiden sujuvan etenemisen kannalta tärkei-

tä. On hyvä että urakoisijat perehtyvät edessä olevaan työvaiheeseen toistensa näkökul-

mat huomioiden. Tällöin vältytään tekemästä töitä vaikeuttaen seuraavan urakoitsijan 

työn tekoa. Ideaali tilanne olisi, että risteävät kohdat käsiteltäisiin jo suunnitteluvaihees-

sa, mutta mahdollisten virheiden vuoksi ne on joka tapauksessa hyvä käsitellä myös 

työmaalla. 

 

Viikkopalaverit ovat tärkeä osa työmaan hallinnassa pitämistä. Kuten jo edellä mainit-

sin, saattaa tietämättömyys työmaalla johtaa töiden päällekkäisyyksiin tai työskentelyyn 

väärässä työjärjestyksessä. Esimerkiksi eräässä kohteessa sähköurakoitsija ei ollut tien-

nyt lattiatasoituksesta vaikka hänen piti asentaa ennen sitä lattiaan induktiosilmukka ja 

kaksi sähköputkea. Sähköurakoitsija joutui tekemään työn kovassa kiireessä ja sai asen-

nukset suoritettua juuri ennen tasoitteen pumppaamista. Pitämällä viikoittain palaveri 

lähestyvistä ja käynnissä olevista töistä, selkeytetään työntekijöiden tietoisuutta työ-

maan tilanteesta. Tällöin työntekijät osaavat suunnitella omaa työjärjestystään tulevien 

töiden perusteella. Palaverissa työntekijät saattavat osata tuoda ilmi myös asioita, joita 

työnjohto ei ole huomioinut.  

 

Urakoitsijapalavereissa tärkeimpänä asiana edellytysten varmistamisen kannalta on tu-

levien töiden käsittely. Käymällä tulevat työt läpi, urakoitsijat osaavat varata tarpeelli-

sen määrän resursseja työn suoritukseen ja tilata materiaalit ja koneet töitä varten. 
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3.4 Työnjohto 

 

 

3.4.1 Valvonta 

 

Edellytysten varmistamisen suhteen valvonta on tärkeää erityisesti laadun, siisteyden ja 

ajankäytön suhteen. Työntekijät eivät aina osaa huomioida, että työkohteen pitäisi tulla 

valmiiksi seuraavaa työvaihetta varten. He eivät välttämättä osaa tarkastaa seuraavaan 

työvaiheen alustavaatimuksia tai työnsä ulkonäkövaateita. Valvonnalla varmistetaan, 

että alkavan työvaiheen pohjatyöt ovat laatuvaatimusten mukaiset ja että työkohde on 

siisti seuraavaa työntekijää varten. Työnjohdolla on siis merkittävä tehtävä laaduntark-

kailussa. Toinen tärkeä tehtävä on valvoa töiden pysymistä aikataulussa. Työnjohdon on 

kyettävä näkemään hieman eteenpäin sen suhteen että tuleeko työ pysymään aikataulus-

sa. Mikäli vaikuttaa siltä, että työ tulee jostain syystä viivästymään, tulee siihen puuttua 

hyvissä ajoin eikä vasta sitten kun jo ollaan myöhässä. Töiden suhteen tarkistetaan mikä 

on työn suunniteltu ja toteutunut työaika. Suunnitelmien perusteella viikkopalavereissa 

käydään läpi aikataulua ja sen toteumaa. Liian nopeakaan työ ei ole hyvä asia, sillä edel-

lä menevä työvaihe ei välttämättä ehdi pois alta.  

 

 

3.4.2 Tarkastukset ja hyväksyttämiset 

 

Tarkastukset ovat välttämätön osa kokonaisuutta, jolla varmistetaan laadukas rakenta-

minen. Tarkastuksilla varmistetaan että työ täyttää asetetut vaatimukset. Tarkastuksista 

on hyvä laatia kirjalliset dokumentit, sillä ne ovat oikeastaan ainoa keino jättää jokin 

todistusaineisto siitä että tarkastus on tehty. Näin todennetaan että oma velvollisuutem-

me laadunvarmistuksen suhteen on hoidettu. Mikäli tarkastuksista ei tehdä kirjallista 

dokumentointia, on 10 vuoden päästä vaikea näyttää toteen sitä, että tarkastukset on 

oikeasti suoritettu. Haasteellisista ja epäselvistä rakenteista kannattaa tehdä malliasen-

nus, joka hyväksytetään tilaajalla. Tarkastukset ovat edellytysten luonnin kannalta tär-

keitä, koska niiden perusteella työn todetaan täyttävän sille asetetut vaatimukset ja että 

alusta on valmis seuraavalle työvaiheelle. 
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3.4.3 Aliurakoitsijoiden työnjohto 

 

Monet työt tilataan nykyään kokonaisuuksina, jotka sisältävät työn teon, materiaalin ja 

työnjohdon. Aliurakoitsijoiden työnjohto ei monissa tapauksissa kuitenkaan ole tarpeek-

si työmailla. He osallistuvat urakoitsijapalavereihin, mutta eivät välttämättä tiedä missä 

vaiheessa työmaalla mennään. Aliurakoitsijoiden työnjohdolla on usein vastuulla monta 

työmaata yhtä aikaa ja tämä vaikeuttaa perehtymistä niihin kunnolla. Mikäli aliurakoit-

sijoiden työnjohto todella valvoisi itse urakoidensa töiden suoritusta, olisi mahdollista 

välttyä työvirheiltä. Esimerkiksi pääurakoitsijan työnjohdon valvoessa sähköasennusten 

tekemistä, ei työnjohtajalla välttämättä ole ammattitaitoa huomata joitakin asennustek-

nisiä virheitä. 

 

 

3.5 Ennakointi ja tiedotus 

 

Miksi elää niin sanotusti kädestä suuhun, kun nykyihminen pystyy suunnittelemaan 

asioita hyvinkin pitkälle? Kaikkea ei pystytä ennakoimaan ja ottamaan huomioon, mutta 

suunnittelemalla asiat etukäteen edes niiltä osin kuin se on mahdollista, helpotetaan töi-

den aloittamista huomattavasti. Ennakointi on erittäin tärkeää. Työmailla tulisi tarkkail-

la vaikuttaako siltä, että jonkun työvaiheen aloitusajankohta siirtyy tai että jonkun työn 

osalta olisi odotettavissa epäjatkuvuuskohtia. Mahdolliset hidastumat olisi hyvä nähdä 

ennalta, jotta niihin voitaisiin puuttua hyvissä ajoin. Kaikkien työvaiheiden suhteen en-

nakoitavia asioita ovat kohdassa kaksi käsittelemäni työn edellytykset, jotka tulisi hoitaa 

kuntoon aina ennen töiden aloittamista. 

 

Työntekijöiden tiedotus on tärkeä osa toimivaa kokonaisuutta työmailla. Monissa pai-

koissa kuulee työntekijöiden moittivan työnjohtoa siitä että heitä ei pidetä ajan tasalla 

tulevista tapahtumista ja asioista. Työmaalla tällaisia asioita ovat esimerkiksi tulevien 

toimitusten ajankohdat, työvaiheiden aloitusajankohdat ja niille varattu aika, kuka työn 

tulee tekemään ja niin edelleen. Nämä asiat käsitellään viikkopalavereissa, mutta unoh-

dusten vuoksi niiden olisi hyvä olla myös visuaalisesti näkyvillä. Tulevat asiat voidaan 

listata tai merkitä aikatauluihin ja tapahtumia voidaan merkitä myös pohjakuviin. Koh-

dassa seitsemän esitän laatimani taulukon viikkosuunnittelua varten, joka mielestäni 

voisi toimia myös työntekijöiden tiedottamiseen. 
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Työntekijöiden tiedotus auttaa pitämään yllä parempaa ilmapiiriä. Työntekijät suhtautu-

vat ennalta ilmoitettuihin asioihin positiivisemmin kuin niihin mistä heille ei ole kerrot-

tu. Yllätyksenä tulevat asiat saattavat aiheuttaa työntekijälle stressiä ja purkautua nega-

tiivisuutena. Stressi ja negatiivisuus voivat aiheuttaa sen että yllätyksenä eteen tulevat 

työt hoidetaan välillä huonosti. Kertomalla työt ennakkoon, työntekijä ehtii varautua 

työn tekemiseen ja näin ollen hän myös hoitaa sen hyvin. 

 

Tiedotuksen tulisi toimia myös työntekijöiltä työnjohdolle. Aliurakoitsijat, jotka tilaavat 

itse materiaalinsa, eivät aina muista ilmoittaa että heille on tulossa toimituksia. 

 Tämä saattaa aiheuttaa vaikeita tilanteita työmaalla, kuten kerroin kohdassa 2.2; Mate-

riaalit. Mikäli työmaa on ahdas ja toimitus tulee epäsopivaan aikaan, voi kuljettaja jou-

tua odottamaan edellisen kuorman purkua. On jopa mahdollista, että työmaalle ei juuri 

tuolloin voi ottaa materiaalia vastaan nostokaluston käytössä olemisen tai purkupaikan 

käytössä olemisen vuoksi. 

 

 

3.6 Ratu-kortisto 

 

Ratu-kortistosta löytyy kaikkiin työvaiheisiin tehtäväsuunnittelu ohjeet. Siellä on esitet-

ty kunkin työvaiheen sisältö, tehtävän aloitusedellytykset, tietoa materiaali- ja työ-

menekistä, alustan ja valmiin työn laatuvaatimuksista, työnaikaisesta ohjauksesta ja 

laadunvarmistuksesta, sekä tietoa tarkastuksista, mittauksista ja luovutuksesta. Kyseisen 

aineiston avulla kokematonkin henkilö pystyy perehtymään eri työvaiheiden sisältöön. 

Kaikissa kohteissa töitä ei kuitenkaan tehdä samalla lailla. Ohessa pitää tutkia rakennet-

tavan kohteen piirustuksia ja rakennusselitystä. Ratun ohjeet eivät siis ole kiveen hakat-

tuja toimintamalleja, mutta ovat loistavia suunnan näyttäjiä. Ratu-kortistosta otin liit-

teeksi tehtäväsuunnittelu ohjeet tasoitetyöstä (Liite 2.). 
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3.7 Last Planner –menetelmä 

 

Last Planner on tuotannon tehostamiseksi kehitetty menetelmä. Sananmukaisesti Last 

Planner tarkoittaa viimeistä suunnittelijaa. Esimerkiksi työmaalla tällainen henkilö on se 

joka toimeenpanee tehtäviä, eli työnjohtaja. Kyseiseen menetelmään kuuluu yhteinen 

rakentamisvaihesuunnittelu, tehtävien valmistelu ja edellytysten varmistaminen, yhtei-

sesti sovitut viikkotavoitteet ja –aikataulut, sekä viikkotavoitteiden saavuttamiseen pe-

rustuva jatkuva kehittäminen. 

 

Perinteisessä tuotannonohjauksessa eteen tulee ongelmia tehtävää aloitettaessa, työn 

aikana ilmaantuvia häiriöitä sekä töiden keskeytymisiä. Last Planner –menetelmän ta-

voitteena on poistaa nämä kolme ongelmaa erilaisin vaikutuskeinoin.  

 

Perehdyin Last Planner –menetelmään alkaessani kirjoittamaan opinnäytetyötäni. Mie-

lestäni kyseisessä menetelmässä on paljon hyviä toimintamalleja, joita pitäisi ottaa käyt-

töön työmailla. Olisi hyvä jos rakentamisvaihesuunnittelu tehtäisiin vaikeampien työ-

suoritusten kohdalla yhdessä työnjohdon ja työntekijöiden kesken. Tällöin jokainen pys-

tyy tuomaan oman näkökantansa esiin. Tehtävien valmistelu ja edellytysten varmista-

minen ovat myös hyvin tärkeitä. Edellytysten varmistaminen tuntui mielenkiintoiselta 

aiheelta ja siitä syystä kohdistin opinnäytetyöni aiheen käsittelemään sitä. Työni yhtenä 

tarkoituksena oli laatia taulukko viikkosuunnittelua varten. Kohdassa seitsemän esitte-

len oman näkemykseni siitä, millainen viikkosuunnittelussa käytettävä kaavake voisi 

mielestäni olla. Sen laadinta perustui osittain Last Planner –menetelmässä esitettyihin 

asioihin. 
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4 MUUTTUVIEN TEKIJÖIDEN VAIKUTUKSIA EDELLYTYKSIIN 

 

 

4.1 Lisä- ja muutostyöt 

 

Lisä- ja muutostyöt voivat aiheuttaa sen, että aloitusedellytykset eivät olekaan valmiit 

työtä varten. Työssä saatetaan tarvita eri materiaaleja kuin oli suunniteltu ja itse suunni-

telmat eivät välttämättä ole heti valmiit työtä varten. Työn tekemiseksi tarvittava aika 

saattaa kasvaa, koska työ on mahdollisesti haastavampi kuin alkuperäisen suunnitelman 

mukainen työ.  

 

Mikäli muutos- tai lisätyö tulee ilmi vasta työtä aloitettaessa tai sitä tehtäessä, voi työn 

hyväksyttäminen tilaajalla viedä aikaa. Tämä vaikuttaa työn aloitusajankohtaan tai työ-

suorituksen kestoon. Työn kirjallinen tilaaminen ja tarjoaminen ottavat oman osansa 

ajasta. Työ voidaan aloittaa kiiretyönä heti tilaajan hyväksymisen jälkeen jolloin kirjal-

liset suoritukset eivät vaikuta työlle varattuun aikaan. Kustannusvaikutukset tulee il-

moittaa kahden viikon sisällä kiirealoituksesta. 

 

 

4.2 Olosuhteet 

 

Olosuhteiden vaikutus rakentamiseen on suuri. Sisävaiheessa kova pakkanen ja sateet 

eivät vaikuta töiden suorittamiseen, mutta huoneiden ilmankosteus ja lämpötila vaikut-

tavat. Mikäli betoni ei ole tarpeeksi kuivaa, ei sitä voi pinnoittaa. Nykyään materiaaleis-

sa on tiedot alustan vaatimuksista. Ottamalla esiin materiaalin tiedot, pystytään enna-

koivasti valmistelemaan alusta tulevaa pintamateriaalia varten. 

 

Olosuhteeksi voitaneen laskea myös työmaan sijainti. Työmaan sijaitessa pellolla, on 

työmaan ympärillä tilaa tarvittaville materiaaleille ja niiden toimituksille. Työskenneltä-

essä keskustatyömaalla saattaa tontti olla todella ahdas ja toimitukset pitää tällöin ajoit-

taa tarkasti. Taajama-alueella työskenneltäessä pitää myös ottaa huomioon työstä aiheu-

tuvat melu- ja pölyhaitat sekä ympäröivä liikenne ja asutus. 
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4.3 Asenne 

 

Työmaalla toimivien henkilöiden asenne tuntuu olevan tekijä, joka vaikuttaa tuotantote-

hokkuuteen ja laadukkaaseen työn suorittamiseen huomattavasti. Huonon asenteen voi 

omata niin työnjohtaja kuin työntekijäkin. Henkilö, joka ei välitä kanssatyöskentelijöil-

leen aiheuttamasta haitasta on ongelma työmaalla. Henkilökohtaisesti olen ollut ulko-

puolisena tarkkailijana tilanteessa, jossa runkourakoitsija halusi tehdä työtä eteenpäin 

vaikka tiesi toimintansa vaikeuttavan putkiurakoitsijan töitä. 

 

Ihannetilanne olisi sellainen, jossa kaikki työvaiheen osapuolet istuisivat hetkeksi alas, 

ja suunnittelisivat työn etenemisen yhdessä. Last Planner –menetelmässäkin osapuolten 

yhteinen rakentamisvaihesuunnittelu on yksi osa toimivaa tuotannonohjausta. Kyseistä 

menetelmää käsittelin kohdassa 3.7; Last Planner -menetelmä. Yhdessä suunnittelemi-

nen selkeyttäisi kaikille osapuolille työssä tapahtuvat vaiheet ja auttaisi työntekijöitä 

ymmärtämään toinen toisiaan. Tällöin ajattelumaailma ei pyörisi vain oman työn ympä-

rillä ja muut osattaisiin ottaa paremmin huomioon. 

 

Asenne vaikuttaa myös tuotettuun laatuun. Työntekijän kiinnostuksen puute tekemäänsä 

työtä kohtaan saattaa aiheuttaa työn huonon toteutuksen. Huono laatu puolestaan vaikut-

taa siihen että aloitusedellytykset seuraavaa työvaihetta varten eivät ole kunnossa. 

Asenne vaikuttaa osaltaan myös työkohteen siisteyteen. Vaikka olisi sovittu, että työn-

tekijät siivoavat itse jälkensä, on osa työntekijöistä sitä mieltä, että he eivät ole tulleet 

työmaalle siivoamaan. Todellisuudessa siisteys on kiinni vain viitsimisestä. Roskien 

laittaminen jätesäkkiin ei ole suuri tai aikaa vievä asia. Mikäli siivottavat asiat ovat suu-

rempia, esimerkiksi muottimateriaaleja voidaan sopia että joku muu käy ne siivoamassa. 

Niitäkään ei kuitenkaan tarvitse jättää hujan hajan, vaan ne voidaan latoa siistiksi kasak-

si. 
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4.4 Yllättävät tilanteet 

 

Yllättävänä tilanteena eteen saattaa tulla esimerkiksi jonkin ammattikunnan lakko, sää-

olosuhteet, sairastumiset, onnettomuudet, koneiden hajoaminen ym. Näille tilanteille ei 

voi mitään eikä niitä voi ennakoida. Mikäli materiaalin toimitus myöhästyy lakkotilan-

teen vuoksi, on sille mahdotonta tehdä mitään. Kuljetuskalustosta voi myös puhjeta ren-

gas tai auto voi muuten mennä epäkuntoon. Työntekijä saattaa tulla sairaaksi tai hänen 

autonsa voi hajota. Eteen saattaa tulla monenlaisia tilanteita, jotka tekevät täydellisestä 

suunnittelun onnistumisesta mahdotonta. Totuus kuitenkin on, että vaikka kaikkea ei voi 

ennakoida, parantaa töiden ennalta suunnittelu huomattavasti niiden toteutumista. 
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5 HAASTATTELUT 

 

 

Aiheeseen liittyen haastattelin kahden erilaisen kohteen työnjohtoa. Työnjohtohaastatte-

lut olivat saneerattavasta asuinkohteesta ja uudisasuinkohteesta. Haastatteluissa maini-

taan kyseessä oleva työmaa, mutta ei henkilöä, joka haastattelun on antanut. Haastattelin 

myös eri työtehtävissä työskenteleviä työntekijöitä. Haastattelut löytyvät liitteistä 3-9.  

 

5.1 Työnjohto 

 

Työnjohdon yleinen mielipide tuntui olevan, että aloitusedellytysten varmistamiseksi on 

mahdotonta luoda yksiselitteistä selkeää kaavaa, koska asiaan vaikuttaa niin monia 

muuttuvia osatekijöitä (liitteet 3 ja 4). Kaikki kuitenkin olivat samaa mieltä siitä että 

tehtävien suunnitteleminen ennalta on todella kannattavaa ja edistää aloitusedellytysten 

kuntoon saamista. Periaatteessa nämä kaksi mielipidettä kumoavat toisiansa, mutta tun-

tui siltä, että ajateltaessa yleistä kaavaa edellytysten varmistamiseksi, pelättiin muuttu-

vien tekijöiden vaikutusta niin paljon että kaavan muodostamista pidettiin mahdottoma-

na.  

 

Erityisen tärkeiksi osatekijöiksi edellytysten luomisessa työnjohto koki hyvät suunni-

telmat sekä edellisten työvaiheiden työnsuoritusten valvonnan ja tarkastukset. Hyvät 

suunnitelmat tekevät työn suorittamisesta helpompaa. Edellisen työvaiheen laatuvaati-

musten tarkastaminen on puolestaan tärkeää siksi, että seuraava työvaihe voidaan suorit-

taa ilman laadun suhteen ilmaantuvia ongelmia. 

 

Työmailla on tällä hetkellä todella paljon asiakirjoja ja dokumentteja, joita pitäisi täyt-

tää. Tämä vie suuren osan työnjohdon ajasta ja siksi uusien asiakirjojen käyttöönotto ei 

kuulosta mielekkäältä. Aikaa pitää olla itse töiden valvontaan ja ohjaamiseen. Jo ole-

massa olevia dokumentteja voisi karsia ja yhdistää, sillä joissakin asiakirjoissa esiintyy 

päällekkäisyyksiä ja asiat saatetaan käydä läpi monessa kohtaa. Yhdistämällä kaavak-

keita saataisiin täytettävien asiakirjojen määrää pienemmäksi ja näin ollen niiden täyt-

tämiseen ei kuluisi niin paljon aikaa. Uusien menetelmien käyttöönotto ei saa aina tar-

koittaa täytettävien dokumenttien määrän lisääntymistä vaan paremmilla ja tehokkaam-

milla menetelmillä pitäisi korvata vanhoja käytäntöjä. 
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5.2 Työntekijät 

 

Työntekijät olivat tuotannon edellytyksien varmistamisen kehityksen suhteen optimisti-

sempia kuin työnjohto. Heidän mielestään on mahdollista kehittyä ja ottaa työmaille 

käyttöön uusia toimintatapoja. Työnjohdon kanssa he olivat samaa mieltä siitä, että 

suunnittelemalla asiat hyvin etukäteen, saadaan työt sujumaan entistä paremmin.  

 

Monilta urakoitsijoilta yhteisenä asiana esiin nousi tiedonkulku työmailla. Töistä ilmoi-

tetaan liian pienellä varoitusajalla. Työstä ilmoitetaan sinä hetkenä kun sitä pitäisi men-

nä tekemään. Töille on joskus myös varattu liian vähän aikaa. ”Kahdessa kuukaudessa 

pitäisi saada aikaiseksi puolen vuoden työt” (Putkiurakoitsija, 2013. liite 6). 

 

Positiivisena asiana työntekijät ottivat esiin siisteyden työmaalla jossa tarkkailin töiden 

kulkua ja suoritin haastattelut. Vieläkin löytyy työmaita, joilla siivoaminen on vähem-

mällä huomiolla, mutta ainakin isommat yritykset ovat alkaneet panostaa työmaiden 

siisteyteen ja järjestykseen todella paljon. 

 

Erot mielipiteiden suhteen työnjohdon ja työntekijöiden välillä johtuvat heidän asemas-

taan työmaalla. Työnjohtajat eivät halua työmaille uusia käytäntöjä koska joutuisivat 

itse toteuttamaan niitä. Heillä on kädet täynnä töitä ja uusien menetelmien ja asioiden 

käyttöönotto tarkoittaa yleensä lisää töitä jo olemassa olevien lisäksi. Työntekijät puo-

lestaan odottavat innolla kaikkea uutta ja toivovat käytäntöjen kehittyvän työmailla. 
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6 SEURANTA TUOTANNON EDELLYTYSTEN VARMISTAMISESTA 

 

 

Tein eräällä työmaalla seurantaa sen suhteen alkavatko työvaiheet sovittuna ajankohtana 

ja pääsevätkö ne etenemään yhtäjaksoisesti. Työskentely työmaalla oli pääosin sujuvaa 

ja näytti hyvältä. Lisäksi työmaa oli todella siisti. Perehdyttyäni viiteen sisävaiheen työ-

vaiheeseen havaitsin kuitenkin joitakin ongelmakohtia. Valitsin tarkasteluun väliseinä-

muuraukset, levyseinät, lattiatasoitukset, putki- ja sähkötyöt. Tarkkaillessani näitä töitä 

havaitsin asioita jotka mielestäni olivat hyvä käytäntö, mutta vastaavasti myös asioita 

joiden suhteen kaivattaisiin muutosta. Jotkut esiintyvistä ongelmista aiheutuivat mieles-

täni siitä, että työt sijoittuivat osittain kohteen käytössä olevalle saneerauspuolelle. 

 

 

6.1 Väliseinämuuraukset 

 

Väliseinämuurauksien aloituspäivänä urakoitsija tuli työmaalle työntekijöiden kanssa 

kuten oli sovittu. Tiilet olivat valmiina, mutta väliseinien alle suunniteltu bitumikaista ja 

pystysuunnassa tartunnaksi suunniteltu reikänauha oli unohdettu tilata. Tarvikkeet saa-

tiin työmaalle tunnin päästä. Muurattavien seinien merkitseminenkin oli puutteellista. 

Tiilet olivat muurattavien seinien päällä, joten ensimmäiseksi urakoitsija joutui siirtä-

mään tiilet pois tieltä. Ilmeni myös, että kaikkia ilmakanavia ei ollut asennettu, vaikka 

seinät piti muurata kanavia päin. Töiden eteneminen oli kerrostasolla ajatellen selkeää, 

vaikka muutama kohta kerroksista jätettiin tarkoituksella jäljemmäksi. Muuraustöiden 

laatuvaatimukset eivät olleet tulleet muuraajille aivan selviksi, koska ennen seinätasoi-

tuksia muurareiden piti käydä vielä viimeistelemässä ja hiomassa muurattuja seiniä. 

 

Aloitusedellytykset eivät olleet täysin kunnossa. Kaikki tarpeellinen materiaali olisi 

pitänyt olla valmiina ja seinien paikat olisi pitänyt olla täysin merkittynä. Tiilien sijoitus 

oli paikallavaluholvin muottikaluston vuoksi kellarissa todella vaikeaa, mutta niiden 

siirtäminen olisi voitu tehdä esimerkiksi vuokramiesten toimesta muottikaluston purun 

jälkeen kohtaan jossa ne eivät olleet tiellä. Talotekniikka-asennukset olisi pitänyt olla 

kaikkien putkien suhteen tehtynä, jotta muuraukset olisi voitu tehdä niitä päin ilman 

keskeytyksiä. Työt etenivät koko ajan, mutta eteneminen olisi ollut selkeämpää jos 

kaikki olisi ollut kunnossa. 
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6.2 Levyseinät 

 

Levyseinien teko eteni pääosin loogisesti kerroksesta toiseen alhaalta ylöspäin. Seinien 

paikat oli merkitty valmiiksi hyvin ennen töiden alkamista. Materiaaleista levyt ja run-

komateriaalit nostettiin kerroksiin jo runkovaiheen aikana ja tarvittavat villat tilattiin 

sitä mukaa kun niiden asentaminen tuli ajankohtaiseksi. Ennen seinien asennusta ker-

roksista käytiin siirtämässä kaikki pois levyseinien tieltä. Epäjatkuvuuskohtana levysei-

nien asennuksessa tuli eteen väliseinämuuraus, joka meinasi jäädä jalkoihin, mutta tilan-

teesta selvittiin muuttamalla hieman työjärjestystä. Levynippujen sijainti kohdissa joihin 

tuli seinä, vaikeutti työn etenemistä myös hieman. 

 

 

6.3 Lattiatasoitukset 

 

Lattiatasoituksia varten edellytykset saatiin työmaalla kuntoon ensimmäisten tasoitus-

kertojen suhteen sujuvasti. Paikkaaja paikkasi suurimmat kolot ja siivoojat imuroivat 

tasoitettavat alueet. Alueelle asennettiin ennakkoon suurin osa tarvittavista tukkeista ja 

työkohde oli tasoittajille esteetön. Viimeistä tasoituskertaa edelsi viime hetkillä valmis-

tellut työkohteet. Ensimmäisen tasoitekerran suhteen meinasi tulla ongelma mutta se 

saatiin selvitettyä. Tasoitetyöt oli sovittu tehtäväksi kolmen kerroksen osalta maanan-

taina. Edeltävänä perjantaina tasoiteurakkamies tuli katsomaan paikkaa ja ilmoitti, että 

he eivät saa tuotua tasoitetta niin paljon kuin oli sovittu, koska heiltä puuttui yksi työ-

hön tarvittava kuorma-auton kuljettaja. Sovittiin, että sovittu määrä on toimitettava ja 

asia saatiin kuntoon. Jostain löytyi kuljettaja. Aikataulu olisi sekoittunut pahasti, mikäli 

työnjohto ei olisi vaatinut toimittamaan sovittua määrää. 
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6.4 Putkityöt 

 

Sisävaiheen putkitukset etenivät melko kivuttomasti, vaikka eteneminen ei ollut työkoh-

teiden suhteen loogista. Ongelmana oli läpivientien puuttuminen ja valmiuden saavut-

tamisen tarve milloin missäkin. Purku-urakoitsijalle tehtiin pohjakuvaan merkinnät kai-

kista läpivienneistä, mutta purkutyöntekijän vaihduttua kuva katosi. Kuvan katoaminen 

tarkoitti läpivientien uudelleen merkitsemistä ja työn lisääntymistä. Lämpöputkien asen-

taminen kerroksiin oli sujuvaa. Oli myös yleistä että töistä ilmoitettiin pienellä varoitus-

ajalla.  

 

 

6.5 Sähkötyöt 

 

Sähköjen asentaminen ei tapahtunut järkevässä järjestyksessä. Töiden päällekkäisyyksi-

en vuoksi sähköistyksiä tehtiin kerroksiin epämääräisessä järjestyksessä, sen perusteella 

missä mahtui työskentelemään esteettä. Ongelmana tämän työsuorituksen suhteen oli 

myös läpivientien puuttuminen, mistä seurasi työjärjestysten epäloogista etenemistä. 

Töistä ilmoittaminen pienellä varoitusajalla oli yleistä myös sähkötöiden suhteen. 

 

 

6.6 Yhteenveto 

 

Työmaalla urakoitsijat pitivät henkilökohtaisesti töistä ilmoittamista hyvänä asiana. 

Varjopuolena oli kuitenkin se, että töistä ilmoitettiin liian pienellä varoitusajalla. Työ-

järjestysten suhteen eteneminen ei ollut täysin loogista, mutta asiaan vaikutti paljolti se, 

että kyseessä oli osittain saneeraustyömaa. Uudispuolella työt etenivät pääosin järkeväs-

sä järjestyksessä, mutta vanhan siiven liittymäkohdassa työjärjestysten järkevä etenemi-

nen oli joidenkin asioiden suhteen vaikea toteuttaa. Saneerattavan puolen osalta myös 

käyttäjät vaikuttivat osaltaan töiden etenemiseen. Materiaalien, työryhmien ja tarvitta-

van kalustoon suhteen ei ollut havaittavissa merkittäviä ongelmia. 
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7 EDELLYTYSTEN VARMISTAMINEN VIIKKOSUUNNITTELUSSA 

 

 

7.1 Viikkosuunnittelu 

 

Viikkosuunnittelulla tarkoitetaan suunnittelua viikon tai kahden viikon aikana tapahtu-

vien töiden suhteen. Viikkosuunnittelu on tärkeä osa työmaan tuotannon onnistumista. 

Työnjohdon suunnitellessa työvaiheiden eteneminen viikkotasolla, pyritään välttämään 

töiden päällekkäisyyksiä ja selvittämään niihin tarvittavat resurssit. Tällöin varmistetaan 

myös edellytykset aloitettavia töitä varten, ellei niitä aiemmin ole huomioitu. On kui-

tenkin yleistä, että jotain unohtuu. 

 

 

7.2 Taulukko edellytysten varmistamiseksi 

 

Hyvä ja visuaalisesti selkeä tapa varmistaa aloitusedellytykset on tehdä niistä taulukko, 

johon merkitään valmiit edellytykset tietyn työvaiheen osalta. Eräs vaihtoehto voisi olla 

ajatus siitä että aikatauluihin ja suunnitelmiin lisättäisiin kohta edellytysten varmistami-

sesta. Valmisteleva suunnittelu tarkoittaa edellä käsittelemieni asioiden huomioonotta-

mista. Viikkosuunnittelun yhteydessä pitää varmistaa, että asiat todella on hoidettu kun-

toon. Osa varmistettavista asioista on sellaisia, mitkä pystytään tarkistamaan vasta hie-

man ennen työvaiheen alkamista, esimerkiksi työkohteen siisteys. 

 

Tämän työn yhtenä tarkoituksena oli laatia viikkosuunnittelun yhteydessä käytettävä 

taulukko edellytysten seurantaa varten. Laadin Excel-taulukon, johon sisällytin kohdat 

työtä edeltävistä ja varmistettavista asioista (liite 10). Ensimmäiseksi taulukossa ilmoi-

tetaan työtehtävä ja sen aloitusajankohta. Toisena on kohta johon voidaan merkitä onko 

työtä varten tehty sopimus ja tehtäväsuunnitelma, ja onko aloituspalaveri pidetty. Kol-

mantena on kohta edellytyksistä. Kyseinen kohta sisältää tiedon suunnitelmista, työ-

ryhmästä, koneista ja välineistä, materiaaleista ja työkohteen valmiudesta. Edellytykset 

sisältävä kohta on työni tarkoitusta ajatellen tärkein. Taulukon tarkoitus on parantaa 

työnjohdon tietoisuutta työmaan tilanteesta töiden kulun ja niiden edellytysten suhteen.  
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Taulukkoa käytettäessä ajattelin, että kunnossa oleviin kohtiin merkittävän O. Työryh-

män kohdalle on mielestäni kannattavaa nimetä työntekijät. Koneet ja välineet käsittä-

vään kohtaan voidaan merkitä joko O, joka tarkoittaa että asia on kunnossa, tai henkilö 

joka on vastuussa kaluston hankinnasta. Kaluston ollessa työmaalla voidaan vastuuhen-

kilön perään merkitä O. Kohtaan joka kertoo materiaalitilanteesta, olisi mielestäni myös 

hyvä merkitä vastuuhenkilö ja materiaalin saavuttua nimen perään O, niin kuin kalus-

tonkin suhteen. Viimeinen kohta edellytyksistä käsittelee työkohteiden valmiutta. Paikat 

joissa työtä tullaan suorittamaan, on kehystetty lihavoidulla ruudulla. Kun aloitusedelly-

tykset ovat työn suhteen valmiit, merkitään taulukkoon O siihen kohtaan missä työkoh-

de on valmis. Taulukkoon voi merkitä myös kun työvaihe on suoritettu, vetämällä poik-

kiviivan O:n päälle. 

 

Taulukkoa ei ehditty kunnolla kokeilla käytännössä, mutta sen toimivuutta kartoitettiin 

eräällä NCC Rakennus Oy:n työmaalla työmaan työnjohdon kanssa. Taulukosta käy 

ilmi mitä työtehtävän eteen on tehty ja mitkä edellytykset ovat kunnossa, mutta siinä 

pitää vielä saada näkymään milloin työtä tehdään missäkin, jotta vältytään päällekkäi-

syyksiltä. Opinnäytetyön valmistumiseen mennessä en keksinyt taulukkoon järkevää ja 

selkeää esitystapaa ajan ja paikan suhteen. Yksi vaihtoehto on käyttää taulukon kanssa 

vinoviiva-aikataulua (esimerkki liitteessä 11), josta töiden eteneminen ajan ja paikan 

suhteen ovat selkeästi havaittavissa. Työnjohto suhtautui taulukon käyttöönottoon epäi-

levästi, mutta olivat yhteistyöhaluisia kehittämään siitä toimivampaa.  

 

Taulukko ei vielä opinnäytetyön valmistuttua tullut lopulliseen muotoonsa vaan sen 

kehittäminen jatkui. Taulukko on esitetty liitteessä 10 siinä muodossa mihin se saatiin 

opinnäytetyön päättämiseen mennessä. 
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8 YHTEENVETO 

 

 

Tuotannon edellytysten varmistamiseen vaikuttaa useita tekijöitä. Eteen tulee yllättäviä 

asioita, joita ei ole pystytty ennakoimaan. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi työntekijöi-

den sairastuminen tai työkoneiden hajoaminen. Täydellinen suunnittelu ei siis ole mah-

dollista. Suunnittelemalla työt siitä huolimatta niin hyvin kuin se on mahdollista, paran-

netaan tuotantotehokkuutta huomattavasti. Töiden valmisteluun on olemassa monia työ-

välineitä, joten niitä pitäisi vain hyödyntää entistä tehokkaammin. Esimerkiksi koko 

ajan kehittyvää teknologiaa voitaisiin hyödyntää työmailla entistä enemmän.  

 

Tuotannon edellytysten varmistamiseksi voisi ottaa työkaluksi esimerkiksi esittelemäni 

taulukon, tai muita keinoja, millä konkreettisesti seurattaisiin töiden eteen tehtyjä val-

misteluja. Ihmisten suhtautuminen kaikkeen uuteen on useimmiten negatiivista. Vaikka 

idea olisi hyvä, saattaa sen käyttöön ottaminen kestää kauan. Esimerkiksi kypärän käyt-

tö tuli joillakin työmailla pakolliseksi jo 1960-luvulla, mutta vasta 2000-luvulla se alkoi 

pysyä päässä. Edelleen kypärän käytön osalta on kehitettävää. Ei siis voi olettaa, että 

uusi menetelmä viikkosuunnittelun suhteen löisi itsensä läpi hetkessä, vaan sen eteen on 

tehtävä työtä ja siitä on kehitettävä toimivampaa. 
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Liite 2. Tasoitetyön tehtäväsuunnittelu (Ratu Pintatyöt)    
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Liite 3. Työnjohtohaastattelu 1   
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Liite 4. Työnjohtohaastattelu 2   1 (2) 
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Liite 5. Sähköasentajan haastattelu     1 (2) 
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Liite 6. Putkiasentajan haastattelu     1 (2) 
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Liite 7. Levyseinäasentajan haastattelu     1 (2) 
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Liite 8. Ilmatekniikka-asentajien haastattelu   1 (2) 
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Liite 9. NCC:n omien työntekijöiden haastattelu   1 (2) 
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Liite 10. Taulukko edellytysten varmistamiseksi  
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Liite 11. Vinoviiva-aikataulu 

 
 
 

 


