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1. TYÖN LÄHTÖKOHDAT 

 

1.1. Tehtävä ja tausta 

 

Opinnäytetyöni käsittelee rakennustyömaan yleistä järjestystä ja jätehuoltoa. Työn 

tilaaja on YIT Rakennus Oy ja tavoitteena on selvittää YIT:n nykyisiä käytäntöjä sekä 

tutkia miten niitä voisi parantaa.  

Työmaan järjestyksellä ja jätehuollolla on suuri vaikutus rakennustyömaan työturval-

lisuuteen, viihtyvyyteen ja yleiseen toimintaan. Työmaan yleistä järjestystä ja jäte-

huoltoa laiminlyötäessä työmaa sotkeutuu ja kulkutiet tukkeutuvat. Työmaasta tulee 

näin ollen vaarallisempi, ja tapaturmat lisääntyvät. Myös liikkuminen ja työn teko 

työmaalla hankaloituvat, jolloin työteho ja tuottavuus laskevat. 

Hyvällä järjestyksellä on positiivinen vaikutus jokaiseen työhön ja toimintaan työ-

maalla. Ympäristön ollessa siisti voidaan käyttää paremmin työntekoa auttavia väli-

neitä, esimerkiksi telineitä, nostimia ja kuljetusvälineitä. Näin työnteosta tulee hel-

pompaa ja nopeampaa. Lisäksi hyvä järjestys helpottaa tavaroiden löytämistä eikä 

aikaa tuhlaannu turhaan. ( Raturva 2 2010.) 

 

1.2. Tavoite 

 

Pyrkimyksenä oli luoda YIT Rakennus Oy:n Keski-Suomen alueen työmaille yhtenäiset 

toimintaohjeet yleiseen järjestykseen ja jätehuoltoon. Opinnäytetyössä keskityttiin 

kerrostalotyömaihin, ja työn tulokset tulevat työnjohtajien käyttöön. 
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Tärkeimpänä tavoitteena opinnäytetyössä oli selvittää mahdollisia keinoja tehostaa 

jätehuoltoa niin, että saadaan aikaan kustannussäästöjä. Työmaan yleisen järjestyk-

sen kannalta tavoitteena oli parantaa järjestystä ja siisteyttä varsinkin rakennuksen 

runkovaiheen aikana. Järjestyksen parantuessa työmaasta tulee turvallisempi ja työs-

kentely tehostuu ja työn laatu paranee. 

Tutkimus toteutettiin selvittämällä YIT:n työnjohtajien ja työntekijöiden nykyiset käy-

tännöt ja niiden hyvät sekä huonot puolet. Selvittäminen tehtiin haastattelemalla 

neljän työmaan työnjohtajia ja kolmea työntekijää. 

 

1.3. Toimeksiantaja 

 

YIT on levinnyt seitsemään maahan ja työllistää yhteensä yli 6000 ihmistä, joista 

Suomessa noin 3500. YIT onkin Suomen suurin asuntorakentaja ja yksi suurimmista 

toimitila- ja infrarakentajista. Sen tavoitteena on hallittu ja kannattava kasvu niin 

Suomessa kuin ulkomailla. Pyrkimyksenä on olla Euroopan johtava hankekehittäjä, 

rakentaja ja palveluntarjoaja. (YIT lyhyesti 2013.) 

YIT:n historia juontaa juurensa vuoteen 1912, kun ruotsalainen Ab Allmänna In-

geniörsbyran perusti sivutoimipisteen Helsinkiin. Yrityksen tavoitteena oli päästä 

Suomen kautta käsiksi Venäjän markkinoihin, mutta ensimmäisen maailmansodan ja 

Suomen itsenäistymisen vaikutuksista yrityksen toiminta loppui. Vuonna 1920 suo-

malaiset liikemiehet jatkoivat yrityksen toimintaa ja nimi kääntyi suomen kielelle 

Yleinen Insinööritoimisto Oy eli YIT. (Yli 100-vuotinen YIT 2013.) 

YIT:n nykymuoto on peräisin kokonaisuudesta, johon kuului Yleinen Insinööritoimisto 

Oy, Insinööritoimisto Vesto Oy ja sota-aikana perustettu Pellonraivaus Oy, joka 

vuonna 1968 muuttui Perusyhtymä Oy:ksi. Vuonna 1961 Pellonraivaus osti suurim-

man osan YIT:n ja Veston osakkeista ja siitä muodostui emoyhtiö. Tästä huolimatta 

yritykset säilyivät itsenäisinä ja kilpailivat keskenään. (Yli 100-vuotinen YIT 2013.) 
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Vasta vuonna 1986 yhtiöt alkoivat liittää toimintojaan, kun Vesto liitettiin Yleiseen 

Insinööritoimistoon ja seuraavana vuonna Yleinen Insinööritoimisto Perusyhtymään. 

Nimeksi muuttui YIT-Yhtymä Oy, ja nyt kaikki nykyisen YIT:n edeltäjäyhtiöt olivat sa-

maa yhtiötä. (Yli 100-vuotinen YIT 2013.) 

Helsingin pörssiin YIT-Yhtymä listautui 1995, ja samana vuonna YIT osti Oy Huber 

Ab:n, joka oli kiinteistötekniikkaan suuntautunut yritys. Tämän yritysoston myötä YIT 

levittäytyi Ruotsiin. Venäjälle YIT alkoi levittäytyä vuonna 1997, kun se osti pietarilai-

sen rakennusliike ZAO Lentekin. 2000-luvun puolella YIT on kasvanut ja levittäytynyt 

muun muassa Slovakiaan. (Yli 100-vuotinen YIT 2013.) 

Vuonna 2013 YIT:n kaksi tärkeintä toimialaa jakaantui kahdeksi pörssiyhtiöksi. Raken-

tamispalvelut jatkoi YIT:nä ja kiinteistötekniset palvelut muuttuivat Caverion Oyj:ksi. 

(Yli 100-vuotinen YIT 2013.) 

 

2. JÄTEHUOLTOON VAIKUTTAVAT LAIT JA MÄÄRÄYKSET 

 

2.1. Yleistä 

 

Jätehuoltoa ohjataan asetuksilla ja määräyksillä, joiden avulla pyritään yhtenäiseen 

jätehuollon toteutukseen. Yhteisillä toimintatavoilla jätehuollosta saadaan toimi-

vampaa ja turvallisempaa niin ihmisten kuin ympäristön näkökulmasta. Yhteiset käy-

tännöt helpottavat myös toimintojen valvontaa. 

Rakennustyömaiden jätehuoltoa ohjaa jätelaki (L646/2011) sekä jätelakia tarkentava 

valtioneuvoston asetus jätteistä (A179/2012). Näiden tavoitteena on ehkäistä jätteis-

tä aiheutuvaa haittaa ihmisten terveydelle ja ympäristölle sekä pyrkimyksenä vähen-

tää jätteiden määrää ja edistää luonnonvarojen käyttöä. Jätelain ja asetusten tavoit-
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teeksi on asetettu, että vuonna 2020 rakennus- ja purkujätteestä tulee hyödyntää tai 

kierrättää 70 prosenttia. Talonrakennusjätteen tämän hetkinen kierrätysaste on vä-

hän yli 30 prosenttia. (Jätealan lainsäädännön kokonaisuudistus 2014.) 

Muita määräyksiä, joita pitää ottaa huomioon rakennustyömaan jätehuollossa, ovat 

maankäyttö- ja rakennuslaki, työturvallisuuslaki ja kaupungin määräykset. Nämä täy-

dentävät jätelakia ja antavat tarkempaa ohjeistusta rakennuksen suunnitteluvaihee-

seen ja hankkeen turvalliseen toteutukseen. 

Suomen jätelainsäädäntö perustuu Euroopan unionin säädöksiin, mutta on osin kat-

tavampi ja tiukempi. Lainsäädäntö koskee kaikkea jätettä, pois lukien eräät eritysjät-

teet kuten ydinjäte. (Jätelainsäädäntö 2013.) 

 

2.2. Jätelaki 

 

Jätelain määräyksiä sovelletaan kaikkiin tuotteisiin ja toimintaan, joiden käytöstä 

muodostuu jätettä. Lain mukaan jätehuollon periaatteena on, että aina noudatetaan 

ympäristön näkökulmasta parasta käytäntöä ja käyttökelpoisinta tekniikkaa. Jätelaki 

määrää, että laadultaan ja lajiltaan eroavat jätteet on pidettävä erillään keräyksen ja 

jätehuollon aikana niin hyvin kuin mahdollista. (L 646/2011.) 

Vuonna 2012 voimaan tulleella jätelailla tavoitellaan entistä parempaa materiaalite-

hokkuutta ja pyritään vähentämään jätteiden määrää sekä haitallisuutta. Jätelain-

säädäntö koskee kaikkea jätettä, ja sen mukaan on aina pyrittävä noudattamaan vii-

siportaista etusijajärjestystä (ks. kuvio 1). Etusijajärjestys määritetään jätelaissa seu-

raavasti: 

Ensisijaisesti on vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuut-
ta. Jos jätettä kuitenkin syntyy, jätteen haltijan on ensisijaisesti valmis-
teltava jäte uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti kierrätettävä se. 
Jos kierrätys ei ole mahdollista, jätteen haltijan on hyödynnettävä jäte 
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muulla tavoin, mukaan lukien hyödyntäminen energiana. Jos hyödyn-
täminen ei ole mahdollista, jäte on loppukäsiteltävä. (L 646/2011.) 

 

KUVIO 1. Jätehuollon etusijajärjestys (Ajankohtaista jätelain uudistuksesta 2012) 

Jätelain mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä kirjanpitoa jätteistä, kun jätettä 

syntyy yli 100 tonnia vuodessa sekä, jos toiminnassa syntyy vaarallista jätettä. Kirjapi-

tovelvollisuus on myös silloin, jos jätteiden käsittely tai muu toiminta on ympäristö-

luvanvaraista. Lisäksi, jos kysymyksessä on ammattimainen jätteiden kuljettaminen ja 

toimiminen jätteiden välittäjänä tai ammattimainen jätteiden keräys, on toiminnan-

harjoittaja kirjapitovelvollinen. (L 646/2011.) 

Jätelaissa määrätään myös, että jätteen haltijan on tehtävä siirtoasiakirja muun mu-

assa vaarallisesta jätteestä, pilaantuneesta maa-aineksesta sekä rakennus- ja purku-

jätteestä, joka toimitetaan niitä vastaanottavalle taholle. Siirtoasiakirjasta on selvit-

tävä seurannan ja valvonnan vaatimat tiedot jätelajin laadusta, määrästä, alkuperäs-

tä, toimituspaikasta ja -päivämäärästä sekä kuljettajasta. Siirtoasiakirja on säilytettä-

vä kolme vuotta sen allekirjoittamisesta. (L 646/2011.) Opinnäytetyön liite 1 on esi-

merkki YIT:n tietojärjestelmästä löytyvästä siirtoasiakirjan lomakkeesta, joka on Ra-

kennusteollisuus Oy:n tekemä. 
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2.3. Valtioneuvoston asetus jätteistä 

 

Valtioneuvoston asetus jätteistä täydentää jätelakia. Sen avulla säädetään tarkem-

min esimerkiksi eri jätelajien kierrätyksestä ja hyödyntämisestä sekä annetaan tar-

kennuksia jätteiden kaatopaikkakäsittelyn rajoituksiin. (Jätehuollon kehittäminen 

2012.) 

Rakennustyömaan jätehuollon toimintaan asetus määrää, että hankkeen suunnitte-

lun ja toteutuksen aikana otetaan jätelain mukaan talteen ja uusiokäyttöön käyttö-

kelpoiset materiaalit. Lisäksi on huomioitava, että rakentamisen ja purkamisen aika-

na syntyvä jäte on mahdollisimman haitatonta ja jätteen syntyminen on mahdolli-

simman vähäistä. (A 179/2012.) 

Valtioneuvoston asetuksessa jätteistä otetaan kantaa myös rakennustyömaalla vaa-

dittavaan jätteiden keräykseen. Asetuksen mukaan erilliskeräys on järjestettävä vä-

hintään seuraaville jätelajeille: 

- Betoni-, tiili-, kivennäislaatta- ja keramiikkajätteet 

- Kipsipohjaiset jätteet 

- Kyllästymättömät puujätteet 

- Metallijätteet 

- Lasijätteet 

- Muovijätteet 

- Paperi- ja kartonkijätteet 

- Maa- ja kiviainesjätteet. 

( A 179/2012.) 

Jätelajien erilliskeräyksen toteutus on suunniteltava työmaakohtaisesti. Suunnitelta-

essa lajittelua, on mietittävä, mitkä jätejakeet on teknisesti mahdollista lajitella ja 

mistä toiminnoista ei aiheudu kohtuuttomia kustannuksia verrattuna kaatopaikalle 

vientiin.  
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2.4. Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä -asetus 

 

”Lain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luo-

daan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellises-

ti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä.” (L 132/1999.)  

Rakentamisen jätteisiin maankäyttö- ja rakennuslaki vaikuttaa rakennuslupavaiheen 

asiakirjoissa. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaan lupahakemuksessa tai il-

moituksessa pitää olla selvillä rakentamisen tai purkamisen synnyttämät jätemäärät 

sekä -laadut. Lisäksi hakemuksessa on kerrottava jätteiden lajittelusta. Jos työmaalla 

tulee syntymään vaarallisia jätteitä, niistä on ilmoitettava hakemuksessa erikseen. 

(A895/1999.) 

 

2.5. Työturvallisuuslaki ja asetus rakennustyön turvallisuudesta 

 

Työturvallisuuslain tarkoituksena on parantaa työntekijöiden työympäristöä ja olo-

suhteita. Laki pyrkii turvaamaan ja ylläpitämään työntekijöiden työkyvyn sekä ehkäi-

semään työtapaturmia, ammattitauteja ja muita terveyshaittoja. Työturvallisuuslain 

mukaan työnantajan on tehtävä työolosuhteiden parantamiseksi tarvittavat teot. 

Työolosuhteita parantaessa on pyrittävä noudattamaan seuraavia periaatteita: 

1) Vaara- ja haittatekijöiden syntyminen estetään 

2) Vaara- ja haittatekijät poistetaan tai, jos tämä ei ole mahdollista, ne korva-

taan vähemmän vaarallisilla tai vähemmän haitallisilla 

3) Yleisesti vaikuttavat työsuojelutoimenpiteet toteutetaan ennen yksilöllisiä 

4) Tekniikan ja muiden käytettävissä olevien keinojen kehittyminen otetaan 

huomioon  

(L 738/2002.) 
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Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta täydentää työturvallisuuslakia. 

Asetuksessa otetaan tarkemmin kantaa rankennushankkeen osapuolten velvollisuuk-

siin työturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Asetus määrä muun muassa työmaan vii-

koittaisen kunnossapitotarkastuksen, jossa tarkastellaan esimerkiksi työmaan yleis-

järjestys, koneet ja käytettävä kalusto. (A 205/2009.) 

Työmaan järjestystä ja jätehuoltoa suunniteltaessa ja ylläpitäessä täytyy siis huoleh-

tia, että työmaalla vallitsee turvallisuuden ja terveellisyyden vaatima järjestys ja siis-

teys. Siivous on tehtävä niin, että se ei muodosta haittaa turvallisuudelle tai työnteki-

jöiden terveydelle. Lisäksi suunniteltaessa käytettävää jätehuolto- ja siivouskalustoa 

on työnantajan huomioitava niiden soveltuvuus tarkoitukseen sekä vaikutus työnte-

kijöiden terveyteen ja turvallisuuteen. (L 738/2002.) 

 

2.6. Jyväskylän kaupungin jätehuoltomääräykset 

 

Kunnan omilla määräyksillä tarkennetaan alueen jätehuollon säädöksiä. Tarkennuk-

silla pyritään tukemaan kestävää kehitystä. Määräykset sisältävät vaatimuksia jättei-

den keräämiseen, lajitteluun, varastointiin ja kuljettamiseen. Jyväskylän kaupunki on 

määrännyt, että rakennus- ja purkujätteistä on lajiteltava rakennuspaikalla vähintään 

seuraavat jätelajit: 



12 
 

1) Maa-ainesjäte 

2) Kivi- ja kivennäisperäinen jäte 

3) Kipsijäte 

4) Puujäte 

5) Kannot 

6) Metallijäte 

7) Keräyspahvi 

8) Kaatopaikkajäte 

9) Vaarallinen jäte 

10) Asfalttijäte 

(Jätehuoltomääräykset 2013.) 

 

3. JÄTEHUOLLON NYKYTILA SUOMESSA 

 

3.1.  Jätemäärät 

 

Jätehuolto on tällä hetkellä menossa voimakkaasti eteenpäin. Poltettavan jätteen 

määrä kasvaa, ja esimerkiksi vuonna 2011 jätteitä poltettiin 22 prosenttia enemmän 

kuin vuonna 2010. Myös jätteiden kierrätys lisääntyy ja vuosien 2010 ja 2011 välisenä 

aikana kierrättäminen kohosi 18 prosenttia. Kuvioissa 2 ja 3 on esitetty kuviot 

jätemääristä ja niiden jaukutuminen sektoreittain vuosina 2010 ja 2011. Kuvioista 

nähdään, että Suomen kolme suurinta jätteentuottajaa ovat mineraalien kaivu, ra-

kentaminen ja teollisuus. 
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KUVIO 2. Jätemäärät vuonna 2010 (Biohajoava jäteaines hyödynnetään valtaosaltaan 
2012) 
 
 

 

 

KUVIO 3. Jätemäärät vuonna 2011 (Jätteiden käsittelyssä tapahtunut muutos 2013) 

 

Rakennusjätteen osuus vuonna 2011 oli noin 19 prosenttia kaikesta jätteestä. Se on 

toiseksi suurin jätteen tuottaja mineraalien kaivuun jälkeen. Rakennusjätteestäkin 

suurin osa on mineraalijätettä ja sitä syntyi vuonna 2011 17.8 miljoonaa tonnia eli 

lähes 97 prosenttia. Loput noin 600 000 tonnia rakennusjätteestä koostuu muun mu-
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assa metalli-, puu-, pahvi- ja sekajätteestä. Taulukossa 1 on esitetty rakennusjätteen 

jakautuminen vuonna 2011. (Jätteiden käsittelyssä tapahtunut muutos 2013.) 

TAULUKKO 1. Rakennusjätteen jakautuminen vuonna 2011 (Jätteiden käsittelyssä 

tapahtunut muutos 2013) 

 

 

3.2. Rakennusjäte 

 

Rakennustyömaalla jätteet muodostuvat rakennusten purkutuotteista ja uudisraken-

tamisessa syntyvistä pakkaus- ja tuotantojätteistä. Valtioneuvoston asetuksen (A 

179/2012) mukaan rakentamisessa ja purkamisessa muodostuvat jätteet ovat: 

- betoni, keramiikka, laatat ja tiilet 

- muovit, lasi ja puu 

- bitumiseokset, kivihiiliterva ja –tervatuotteet 

- metallit ja niiden seokset 

- maa-ainekset, kiviainekset ja ruoppausmassat 

- erityisaineet ja asbestia sisältävät rakennusaineet 

- kipsipohjaiset rakennusaineet 

- muut rakentamisen ja purkamisen jätteet. 

Rakennusjätteen määrään vaikuttavat rakennuskohteessa käytettävät materiaalit ja 

rakennustapa. Työmaan jätteistä suurin osa on massallisesti kivipohjaisia materiaale-

ja, joita syntyy lähinnä perustus- ja runkovaiheen aikana. Kuitenkin jätehuollon kan-

nalta suuremmassa roolissa ovat pakkausjätteet, vaikkakin massallisesti niiden osuus 

kokonaisjätemäärässä on melko pieni. Pakkausjätteen merkityksellisyys johtuu siitä, 

että eri pakkausmateriaaleja on paljon. Esimerkiksi pakkaukseen käytetään yleisesti 
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puuta, metallia, pahvia sekä eri muovilaatuja. Varsinkin pahvien ja muovien kohdalla 

niiden merkitystä lisää suuri tilavuus ja lisäksi osa muoveista ei kelpaa poltettavaksi. 

(Kiviniemi, Koski, Lehtinen, Perälä & Pölönen 1998, 11.) 

Rakennusjätteen voi jakaa tuotantojätteeseen ja pakkausjätteeseen. Tuotantojättei-

siin kuuluu rakentamisen aikana syntyvä hävikki ja tarvittavat apumateriaalit. Huk-

kamateriaalien vähentäminen onkin tärkein keino vähentää rakennusjätteen koko-

naismäärää ja sillä on myös suuret kustannusvaikutukset. (Kiviniemi, Koski, Lehtinen, 

Perälä & Pölönen 1998, 11.) 

Rakentamisen aikana syntyvään hävikkiin voidaan vaikuttaa eniten hankkeen suun-

nitteluvaiheessa ja hankintoja tehtäessä. Hukkamäärä pienenee, kun esimerkiksi tila-

taan tuotteita määrämittaisina. Työvaiheessa hukkamateriaalien määrää saadaan 

vähennettyä työtekijöiden oikealla opastuksella, kun esimerkiksi työntekijät eivät 

aina ottaisi tarvittavaa materiaalia täydestä paketista. 

Työmaalla syntyvät vaaralliset jätteet pitää aina lajitella muusta jätteestä erilleen ja 

säilyttää oikeanlaisissa jäteastioissa tai niiden omissa alkuperäisissä paketeissa. Työ-

maan yleisimpiä vaarallisia jätteitä ovat: 

- maali-, lakka- ja liimajätteet 

- liuotinta sisältävät jätteet 

- saumaus- ja silikonimassat sekä eräät tasoitteet 

- paristot ja akut 

- pesuaineet ja vahat 

- loisteputket ja katulamput 

- öljyt ja öljyvesiseokset. 

 

(Kiviniemi, Koski, Lehtinen, Perälä & Pölönen 1998, 80.) 
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3.3. Jätemäärän vähentäminen 

 

Paras tapa vähentää jätehuoltokustannuksia on pienentää syntyvän jätteen määrää. 

Jätemäärien vähentyessä vähenee myös käsiteltävät materiaalit ja niistä aiheutuvat 

työt sekä kuljetukset. Näin vapautuu resursseja muihin töihin ja myös tätä kautta 

saadaan kustannuksiin säästöjä. Työmaan jätemäärään voidaan vaikuttaa muun mu-

assa seuravilla keinoilla: 

- Saapuvan tavaran kunto tarkistetaan. 

- Tavarantoimittajan kanssa voidaan sopia pakkausten pois viennistä. 

- Sovitaan ylimääräisen tavaran palauttamisesta. 

- Materiaaleja tilataan juuri oikea määrä, juuri oikeaan aikaan. 

- Tavarat suojataan varastoitaessa. 

- Hankitaan määrämittaista ja esivalmistettua tavaraa. 

- Pyritään hankkimaan mahdollisimman vähän pakattuja tai hyödynnettäviin 

pakkauksiin pakattua tavaraa. 

- Huomioidaan jätehuolto jo urakkasopimuksissa. 

(Rakennusjäte n.d.) 

Purkutyötä tehtäessä syntyvän jätteen määrään voidaan vaikuttaa, kun puretaan 

ajatuksella ja suunnitellaan purkutyö etukäteen hyvin. Pyritään purkamaan ehjinä 

rakennusosat, joita voidaan käyttää uudelleen. Jos rakennusosia ei pystytä pitämään 

ehjinä purkutyön aikana, syntyvät jätelajit on lajiteltava toisistaan erilleen ja varao-

siksi kelpaavat on hyvä ottaa talteen. (Rakennusjäte n.d.) 

Syntyvän jätteen määrää pyritään vähentämään myös jäteverolla ja muilla jätemak-

suilla. Jätevero on 50 euroa tonnilta ja koskee sellaisia kaatopaikalle tuotavia jätteitä, 

joita voidaan hyötykäyttää teknisesti ja ympäristöperusteisesti. Jätemaksuja jätteistä 

peritään kaatopaikoilla kuormien painon ja määrien mukaan. Kalleimmat kaatopaik-

kakustannukset ovat aina sekajätteellä ja tämän takia jätteet kannatta lajitella mah-

dollisimman hyvin. Jätekuorma muuttuu kokonaan sekajätteeksi, jos joukossa on 
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vähänkin toista jätelajia. (Jäteverotus n.d.; Rakennustyön materiaalilisät ja –hukat 

2000.)  

Viime vuosien aikana maksut ovat nousseet ja nousevat edelleen, joten jätehuollon 

toimintojen pitää kehittyä. Lisäksi rakennusjätteiden hyötykäytön pitää tehostua ja 

mahdollisimman monille jätelajeille löytyä uusia käyttökohteita tai tehokkaampia 

kierrätyskeinoja. (Kiviniemi, Koski, Lehtinen, Perälä & Pölönen 1998, 17.) 

 

4. RAKENNUSTYÖMAAN JÄRJESTYS JA JÄTEHUOLTO 

 

4.1. Yleisesti 

 

Rakennustyömaan turvallisuuden perustana on hyvä järjestys ja siisteys. Työpisteessä 

ei saa olla mitään, mikä haittaa työskentelyä tai voi aiheuttaa vaaratilanteita. Kaikki 

peukalon päätä suuremmat kappaleet on poistettava ja vain tehtävän työn jätteitä 

sallitaan kohtuudella. Lisäksi kulkutiet pitää olla avoimia, ja pölyn syntyminen ja le-

viäminen pidettävä minimissä. (Turvallisesti raksalla n.d.)  

Työympäristössä olevia vaaratekijöitä pystytään vähentämään parantamalla työmaan 

yleistä järjestystä ja jätehuoltoa. Häiriötekijöiden poistaminen parantaa työn tehok-

kuutta sekä laatua. Työtä on myös mielekkäämpi tehdä, ja järjestyksen parantuessa 

työtapaturmat vähentyvät. 

Työturvallisuuden parantaminen vähentää työtapaturmia ja tapaturmista syntyviä 

kustannuksia. Yksi työtapaturma maksaa työnantajalla keskimäärin 600 euroa päiväs-

sä. Rakennusalalla on erityisen tärkeä parantaa työturvallisuutta, koska siellä tapah-

tuu keskimääräistä enemmän työtapaturmia. (Tapaturmien hinta satoja miljoonia 

euroa 2011.) 
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Työtapaturmien lukumäärä suhteutetaan tapaturmataajuudeksi. Tapaturmataajuus 

kertoo tapaturmien lukumäärän miljoonaa työtuntia kohti. Rakennusalalla tapatur-

mataajuus on paljon muita aloja korkeampi. Kuviossa 4 on kuvaaja, josta näkee tapa-

turmataajuudet rakennus- ja teollisuusaloilla sekä kaikkien toimialojen yhteisen taa-

juuden. Kuvaajasta nähdään, että rakennusalalla ollaan koko ajan menossa parem-

paan päin. Alle kymmenessä vuodessa tapaturmataajuus on laskenut yli 80 tapatur-

masta miljoonaa työtuntia kohti noin 65 tapaturmaan. Parannuksesta huolimatta 

rakennusalalla on vielä paljon kehitettävää, jotta päästään lähemmäksi muita aloja. 

 

KUVIO 4. Tapaturmataajuudet (Rakennusalan työtapaturmatilastoja n.d.) 

 

4.2. Valvonta TR-mittauksen avulla 

 

Järjestyksen ylläpitoa ja jätehuollon toimivuutta vahditaan yleisen valvonnan lisäksi 

lakisääteisellä viikkotarkastuksella tai TR-mittauksella, joka työsuojelupiirin luvalla 

korvaa viikkotarkastuksen. TR-mittauksessa kierretään rakennustyömaa tarkemmin 

kuin viikkotarkastuksessa ja havaintojen perusteella täytetään lomaketta. Lomakkee-

seen merkataan tukkimiehen kirjanpidolla oikeat ja väärät havainnoit. Tarkastuksen 

lopuksi lasketaan työmaan turvallisuustaso havaintojen perusteella. Laskeminen ta-
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pahtuu jakamalla oikeiden havaintojen määrä kokonaishavaintomäärällä ja kerrotaan 

osamäärä 100:lla, jolloin saada tulos prosentteina. (TR-mittauksen toteutus. 2013.) 

Järjestyksen ja jätehuollon kohdalla TR-mittauksessa kiinnitetään huomiota työpis-

teiden järjestykseen, jäteastioihin ja yleisjärjestykseen, jossa painotetaan kulkuteitä. 

Työpisteissä tarkastellaan järjestystä hyvän turvallisuuden ja laadun kannalta sekä 

katsotaan, että edellisen työvaiheen jätteet on siivottu. Jäteastioissa tarkastellaan 

oikeaa lajittelua ja onko astiat täynnä. Yleisjärjestyksessä kiinnitetään huomiota pää-

asiassa siihen, ettei työmaalla ole kompastumisvaaroja. (TR-mittari 2010. 2010.) 

Havaintoja tehdään järjestyksen ja jätehuollon lisäksi työskentelystä, telineistä ja 

kulkusilloista, koneista ja välineistä sekä sähköistyksestä ja valaistuksesta (TR-

mittauksen toteutus 2013). 

 

4.3. Järjestyksen ja jätehuollon huomiointi aluesuunnitelmassa 

 

Aluesuunnitelmassa on kirjallisesti esitetty työmaatoiminnot ja niiden sijainnit ra-

kennuspaikalla. Suunnitelmaa on ylläpidettävä ja täydennettävä rankennushankkeen 

edetessä ja toimintojen muuttuessa. Aluesuunnitelman laatii päätoteuttaja ja se teh-

dään vähintään maanrakennus-, perustus-, runko- ja sisätyövaiheista. Suunnitelma 

toimii tiedonvälitysvälineenä kaikille osapuolille ja se on pidettävä työmaalla hyvin 

näkyvissä. (Rakennustyömaan aluesuunnittelu 2007.) 

Järjestyksen osalta aluesuunnitelmassa on oltava purku-, lastaus- ja varastointialu-

eet. Lisäksi aluesuunnitelmaan on merkattava työmaan nosto- ja siirtojärjestelyt, 

kuten nosturin sijainti, nostokyky ja ulottuvuus sekä hissien sijainnit. Aluesuunnitel-

massa on myös oltava merkattuna työmaan liikennejärjestelyt, pelastustiet ja muut 

kulkureitit. (Rakennustyömaan aluesuunnittelu 2007.) 
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Aluesuunnitelmasta on nähtävä työmaan jätehuoltojärjestelyt. Eli suunnitelmaan on 

merkattava jätteiden keräys- ja lajittelupisteet sekä jätelavojen sijoituspaikat työ-

maalla. Lisäksi aluesuunnitelmasta on selvittävä jätteiden siirtoreitit keräyspisteisiin 

eri rakentamisvaiheissa. Suunnitelmassa pitää näkyä myös jätehuoltokalusto, eli 

muun muassa jätelavat, kontit ja roska-astiat sekä jätekuilut ja –kuljettimet. (Raken-

nustyömaan aluesuunnittelu 2007.) 

 

4.4. Rakennustyömaan yleinen järjestys 

 

Työturvallisuuslaki määrää työnantajaa pitämään yllä turvallisuuden ja terveellisyy-

den vaatima järjestys sekä siisteys. Siisteydestä on huolehdittava kaikissa tiloissa 

työpaikalla, esimerkiksi niin henkilöstötiloissa kuin työpisteissäkin. Työturvallisuuslain 

mukaan myös työpaikan kulkureitit, uloskäynnit ja työskentelytasot ovat oltavat tur-

valliset sekä kunnossa. (Järjestys ja siisteys 2012.) 

Yleisen järjestyksen hyvällä ylläpidolla on iso merkitys työturvallisuuteen, koska epä-

siisteys on yleisin syy työtapaturmissa ja vaaratilanteissa. Työmaan järjestys saadaan 

aikaan ja ylläpidetään töiden hyvällä suunnittelulla, oikeilla toimintamenetelmillä ja 

oikeilla työtavoilla. Hyvä järjestys vaatii myös asianmukaista valvontaa ja tehtävään 

perehdyttämistä. (Järjestys ja siisteys 2012.) 

Järjestyksen yllä pitämisessä on tärkeää, että kaikella on oma paikkansa työmaalla. 

Jokaisen työtekijän on pidettävä huoli käyttämistään koneista ja työkaluista sekä va-

rastoitava ne työn jälkeen oikein. Myös rakennustarvikkeille pitää olla varastointipai-

kat, jonne ne on helppo sijoittaa ja suojata ulkoisilta rasituksilta. (Raturva 2 2010.) 

Kuviosta 5 nähdään työtapaturmien tyypit rakennusalalla vuonna 2002. Tapaturmista 

ison osan aiheuttavat kappaleet ja esineet. Ne ovat aiheuttajina joka kolmanteen 

tapaturmaan. Lähes yhtä paljon tapaturmia aiheuttavat työympäristö ja sen raken-
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teet. Eli suurin osa tapaturmista aiheutuu rakennustyömaan järjestyksen laiminlyön-

nistä ja epäsiisteydestä. (Turvallisesti raksalla n.d.) 

 

KUVIO 5. Tapaturmatyypit vuonna 2002 (Turvallisesti raksalla n.d.) 

 

4.5. Rakennustyömaan jätehuollon käytänteet 

 

Rakennustyömaan jätehuollon vaiheet ovat tavaran vastaanotto ja pakkauksen pur-

ku, työpisteessä syntyvän jätteen lajittelu keräysastioihin, keräysastioiden siirto jäte-

lavoille, jätelavojen varastointi ja lavojen poiskuljetus. Muita jätehuollontoimintoja 

ovat yleiset siivoustyöt ja pölynhallinta. Kaikissa vaiheissa tulee välttää turhia käsitte-

lyjä ja siirtoja. Tehokkainta on lajitella jätteet heti työpisteessä oikeisiin astioihin, 

jotka tyhjennetään suoraan oikeille jätelavoille. 

Työmaalla on tärkeä pyrkiä vähentämään jätteiden syntymistä, koska se on tehokkain 

kustannusten pienentämiskeino. Kun jätteitä syntyy vähemmän, jätteiden käsittely 
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vähenee ja resursseja vapautuu. Myös oikeanlaisen kaluston käyttö ja henkilöstön 

opastus tehostaa jätehuollon toimivuutta. 

Rakennustyömaalla on tärkeää, että jätehuolto on hallittu kokonaisuus. Jätehuolto 

pitää suunnitella kohteen ehdoilla ja lisäksi on tehtävä vaadittavat asiakirjat. Työn-

johtajien pitää huolehtia tarvittavasta työntekijöiden ohjastuksesta ja valvonnasta. 

Heille tulee antaa kunnollinen kalusto käyttöön, mikä mahdollistaa oikeanoppiset 

jätehuollon toimenpiteet. Työnjohtajien on myös oltava itse esimerkkinä ja pyrittävä 

täten parantamaan henkilöstön asenteita jätehuoltoa kohtaan. 

 

4.6. Jätehuollon vaiheet 

 

4.6.1. Työnaikainen siivous 

 

Rakennussiivouksen vaatimustaso eri rakentamisvaiheissa määritetään rakennushan-

kekohtaisesti. Jokaisella työntekijällä on velvollisuus toimittaa työn aikana ja sen pää-

tyttyä syntyneet jätteet sekä ylimääräiset materiaalit keräyspaikkoihin. Työn aikana 

siivouksen on oltava jatkuvaa, että paikat pysyvät järjestyksessä. Syntyvät jätteet on 

lajiteltava aina ohjeiden mukaan ja lajittelussa on noudatettava jätehuoltomääräyk-

siä. Purkujätteitä käsiteltäessä on lisäksi huomioitava erityisesti pölyn leviämisen 

estäminen. Pölyn leviämisen estäminen on huomioitava myös, jos kohteessa vaadi-

taan P1-puhtausluokkaa. (Työmaan aputyöt ja huolto 2005.) 

Pölyävissä töissä tulee tunnistaa pölyn päästökohteet, muodostumistavat ja leviämi-

nen työympäristöön. Pölyä pyritään estämään valitsemalla mahdollisimman vähän 

pölyä synnyttävät työmenetelmät ja materiaalit. Työtä tehdessä käytetään kohde-

poistoa ja osastoidaan alue missä työskennellään. Erityisesti pitää huomioida, että 

pöly ei pääse leviämään IV-kanaviin, eikä turhaa pölyä jää rakenteiden sisään. Työn-
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tekijöiden on käytettävä pölyävissä töissä tarkoituksen mukaisia henkilösuojaimia. 

(Pölyntorjunta rakennustyössä 2009.) 

Pääurakoitsijan vastuulla on, että työmaalta löytyy tarvittava jätehuoltokalusto. 

Työntekijöiden käyttöön pitää olla tarpeeksi siirrettäviä astioita, joihin he voivat kerä-

tä työn aikana syntyvät jätteet. Työntekijöille täytyy olla myös kunnolliset siivousväli-

neet esimerkiksi lastoja ja imureita. Pääurakoitsija vastaa myös, että jätelavoilla on 

tilaa syntyville jätteille. 

Työntekijöiden on siivottava työpiste päivittäin ja lajiteltava syntyvät jätteet jäteasti-

oihin. Jäteastioiden täytyttyä ne tyhjennetään jätelavoille. Tarkemmat menettelyta-

vat on kirjattava aina hankekohtaisesti sopimuksiin. Työntekijöiden olisi hyvä oppia 

raivaamaan työpiste aina ennen taukoja ja päivän päätteeksi, jolloin voitaisiin viedä 

roskat samalla, kun poistutaan työpisteestä. Näin vältytään turhilta jätteiden siirroilta 

ja työnteko tehostuu. Työhön on myös mielekkäämpi palata, kun työpiste on järjes-

tyksessä. Myös aliurakoitsijoilla on velvollisuus kerätä heidän töissään syntyvät jät-

teet työmaan keräyspisteisiin. Aliurakoitsijoiden tarkemmat vastuut on kirjattava 

urakkasopimuksiin. 

 

4.6.2. Jätejakeiden lajittelu 

 

Rakennusjätteiden lajittelu pitää tehdä määräyksien mukaan. Valtioneuvoston asetus 

jätteistä kertoo mitkä jätelajit on työmaalla lajiteltava. Asia on käsitelty tarkemmin 

kappaleessa 2.2. Jätteiden lajitteluun täytyy ottaa kantaa jo hankkeen suunnittelu-

vaiheessa tehtävällä jätehuoltosuunnitelmalla. Jätehuoltosuunnitelma tehdään jokai-

seen kohteeseen ja siinä kerrotaan muun muassa jätteiden arvioidut määrät, jätelajit 

ja syntymisajankohdat. Nämä tiedot auttavat, kun työmaalle tilataan jätteen keräys-

astioita ja muuta jätehuoltokalustoa. (Rakennustyön materiaalilisät ja –hukat 2000.) 
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Jätteiden lajittelun kannattavuus työmaalla taloudellisesti paranee, kun jätemäärät 

ovat suurempia. Eli materiaalikohtaiset jätelavat on kannattavaa hankkia työmaalle 

siinä vaiheessa, kun kyseistä jätejaetta syntyy paljon. Esimerkiksi puulava kannattaa 

olla usein jo työmaan alusta asti, mutta energialava vasta hankkeen loppupuolella, 

jolloin tulee muun muassa paljon pakkauspahveja. Pienemmät määrät tiettyä jätettä 

tulee halvemmaksi kerätä sekajätteenä, kuin hankkia niille oma keräysastia. (Raken-

nustyön materiaalilisät ja –hukat 2000.) 

Jätteiden lajittelu tulee suunnitella työmaakohtaisesti. Aina ei ole mahdollista lajitella 

kaikkia jätteitä toisistaan erilleen. Syynä voi olla esimerkiksi työmaan ahdas tontti, 

joka rajoittaa jätteiden keräyslavojen määrää. Työnjohdon tulee aina optimoida jäte-

huollon toiminnat työmaan ehtojen mukaan. Jätehuoltoa suunniteltaessa pitää pun-

nita vaihtoehtoja mahdollisuuksien, jätemäärien ja kustannusten mukaan. 

Rakennustyömaalla täytyy ottaa erilleen muista jätteistä materiaalit, joita voidaan 

käyttää muissa rakennusvaiheissa tai hyödyntää muulla tavalla esimerkiksi energiana. 

Näille jätteille pitää olla työmaalla omat keräysastiat, jotka on selkeästi merkattu 

kyseiselle jätteelle. Jätelajeja joita voidaan käyttää tai hyödyntää ovat esimerkiksi 

betoni, pahvi, puu, metalli ja tietyt muovilaadut. Hyötykäyttöön tarkoitetun jätteen 

lajittelussa pitää olla tarkkana, että joukkoon ei sekoitu sinne kuulumattomia jätteitä 

tai muita materiaaleja. Esimerkiksi puujätettä lajitellessa täytyy olla tarkkana, että 

seassa ei ole kyllästettyä puuta eikä puujäte ole liian likaista. (Kiviniemi, Koski, Lehti-

nen, Perälä & Pölönen 1998.) 

Vaarallisten jätteiden, joita ennen kutsuttiin ongelmajätteiksi, käsittelyssä ja lajitte-

lussa on oltava hyvin tarkkana. Vaaralliset jätteet ovat ympäristölle ja ihmisille vähis-

säkin määrin vaarallisia tai haitallisia. Ne täytyy kerätä ja lajitella muista jätteistä eril-

lään ja säilyttäminen kannattaa tehdä materiaalin alkuperäispakkauksessa. Jos vaa-

rallinen jäte säilytetään kuitenkin muualla, pitää pakkaus merkata huolellisesti. 

Merkkauksen on kerrottava mitä pakkaus sisältää. Vaarallisten jätteiden merkit ovat 

yleensä oranssi varoitusneliö tai uudempi punainen neliö. Kuviossa 6 näkyy vaarallis-

ten jätteiden uusia ja vanhoja merkkejä. (Kodin vaaralliset jätteet n.d.)  
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KUVIO 6. Vaarallisten jätteiden uudet ja vanhat merkit. 

 

4.6.3. Jätteiden siirrot ja varastointi työmaalla 

 

Urakkasopimuksissa ja työntekijöiden perehdyttämisessä kannattaa mainita kuinka 

työntekijöiden on toimittava syntyvän jätteen kanssa. Työmaakohtaisten tapojen 

mukaan jätteet kerätään keräyspisteisiin tai viedään suoraan jätelavoille. Työmaalla 

täytyy olla jokaisen työntekijän käyttöön tarpeellinen kalusto syntyvän jätteen ke-

räämiseen ja siirtämiseen pois työpisteestä. Sopivaa kalustoa ovat esimerkiksi siirret-

tävät muoviset jäteastiat, kottikärryt ja tarpeeksi vahvat jätesäkit. (Kiviniemi, Koski, 

Lehtinen, Perälä & Pölönen 1998.) 

Jätehuolto tulee toteuttaa niin, että jätteiden siirto ja käsittely kertoja tulee mahdol-

lisimman vähän. Työpisteessä pitää olla tarpeeksi monta keräysastiaa, jotka mahdol-

listavat kohteessa vaadittavan lajittelun. Astioiden täytyttyä ne tyhjennetään kysei-

selle jätelajille tarkoitettuun keräyspisteeseen tai jätelavalle. Siirtoreitit jätelavoille 

pitää olla järjestyksessä ja helppokulkuisia, että siirtojen aikana ei synny vaaratilan-

teita ja jätteiden siirrot ovat mielekkäämpiä tehdä. (Kiviniemi, Koski, Lehtinen, Perälä 

& Pölönen 1998.) 
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4.7. Rakennusjätesuunnitelma 

 

Tavoiteltaessa rakennusjätteen parempaa hyödyntämistä tai jätemäärän vähentä-

mistä on järkevintä tehdä rakennusjätesuunnitelma. Rakennusjätesuunnitelma on 

tehtävä, jos työmaalla syntyy maa- ja kiviainesta tai ruoppausjätettä yli 800 tonnia tai 

muuta rakennusjätettä yli viisi tuhatta kiloa. (Rakennusjätesuunnitelma 2000.) 

Rakennusjätesuunnitelmassa on huolehdittava, että jätteen synty minimoidaan ja 

käyttökelpoiset materiaalit säästetään sekä hyödynnetään mahdollisuuksien mu-

kaan. Lisäksi on pidettävä huoli, että jätteet eivät aiheuta terveydellistä tai ympäris-

töllistä haittaa tai hankaloita jätehuollon toimintaa. Suunnitelmasta pitää myös ilme-

tä, että eri rakennusjätelajit pidetään toisistaan erillään, ja ongelmajätteistä on laa-

dittava omat suunnitelmat. (Rakennusjätesuunnitelma 2000.) 

Hyvässä rakennusjätesuunnitelmassa on siis vähintään ilmoitettu työmaalla ennak-

koon arvioidut jätemäärät, lajiteltavat jätelajit, keräyskalusto, käytettävät jätehuol-

toyritykset ja kaikkien osapuolten vastuuhenkilöt. Opinnäytetyön liitteenä 2 on esi-

merkki YIT:n jätehuoltosuunnitelmasta. 

 

4.8. Jätehuollon kustannukset 

 

Uudisrakentamisen jätehuoltokustannukset syntyvät hukkamateriaalin hankintahin-

nasta, työnjohdon kustannuksista, jätehuoltokaluston kustannuksista, jätemaksuista 

ja -veroista sekä jätemateriaalien siirrosta, kuljetuksesta ja käsittelystä muodostuvis-

ta menoista. Työmaan jätehuollon kustannukset ovat arviolta noin 400-500 

€/jätetonni, tästä lähes puolet on hukkamateriaalien hankintakustannuksia. Keskiver-

to asuinkerrostalotyömaalla syntyy jätettä 20-60 tonnia, joten niistä muodostuvat 

kustannukset ovat 10 000-30 000 euroa. Jos kustannuksiin huomioidaan myös niin 

sanotut työympäristövaikutukset, eli esimerkiksi tapaturmien kustannukset ja jätteis-
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tä aiheutuva tuottavuuden lasku, nousevat jätekustannukset noin 40 000 euroon. 

(Koski 2010.) 

Työmaan jätehuoltokustannuksen suuruus riippuu eniten syntyvän jätteen ja hukka-

materiaalin määrästä. Eli tehokkain keino tehdä rahallista säätöä, on pienentää muo-

dostuvien jätejakeiden määrää ja materiaalien hävikkiä. Jätteiden ja hukkamateriaa-

lien määrään voidaan vaikuttaa muun muassa suunnittelemalla hankinnat mahdolli-

simman tarkkaan, varastoimalla materiaalit oikeanoppisesti ja pyrkimällä materiaali-

en tehokkaaseen käyttöön. Määrien pienentymisen seurauksena tarvitaan myös vä-

hemmän jätehuoltokalustoa ja materiaalien siirrot, kuljetukset ja käsittelyt vähenty-

vät. 

Kaatopaikalle vietävän jätteen kustannuksia voidaan vähentää myös pakkaamalla 

jätteet mahdollisimman tiiviisti jätelavoille, ja aikatauluttamalla lavojen tyhjennykset 

oikein. Näin saadaan optimoitua jätekuljetusten määrää ja vältytään vajaiden lavojen 

kuljetuksilta. Jätelavat kannattaa myös suojata sateelta, että vedestä ei muodostu 

turhaa lisäpainoa ja näin ylimääräisiä kustannuksia. Lisäksi jätteiden huolellinen lajit-

telu on kustannusten kannalta tärkeää, koska jätelavat hinnoitellaan aina kalleimman 

jätejakeen mukaan. (Kiviniemi, Koski, Lehtinen, Perälä & Pölönen 1998) 

 

4.9. Kalusto  

 

Rakennustyömaan työnjohtajien velvollisuutena on mitoittaa ja hankkia työntekijöi-

den käyttöön tarkoituksen mukainen sekä käytännöllinen jätehuoltokalusto. Kalustoa 

hankkiessa pitää huomioida rakennushankkeen erityispiirteet, syntyvän jätemäärän 

arviot ja jätejakeet sekä kaluston taloudelliset kustannukset. Kalustoa suunniteltaes-

sa on hyvä käyttää apuna rakennuskohteeseen laadittua jätehuoltosuunnitelmaa 

sekä samankaltaisista työmaista saatuja kokemuksia. Lisäksi kalustoa hankittaessa on 

kiinnitettävä huomiota käyttöolosuhteisiin, kuten siihen millaisia siirtoja työmaalla 

on ja kuinka tilavia työmaa-alue tai työpiste on. 
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4.9.1. Keräyskalusto 

 

Jätteiden keräyskalusto on suunniteltava niin, että se mahdollistaa jäteastiat työryh-

mittäin, työpisteessä tehtävän jätteiden lajittelun ja keskitetyn jätekeräilyn esimer-

kiksi kerroksittain. Työryhmien keräyskaluston on oltava helppoja käsitellä ja siirtää 

sekä niiden pitää mahdollistaa jätteiden riittävä lajittelu. Rakennuksen keskitetty 

jätteen keräys voidaan toteuttaa esimerkiksi parvekkeille sijoitettavilla jätelavoilla, 

jotka voidaan tyhjentää nosturin tai muun nostokoneen avulla. (Kiviniemi, Koski, Leh-

tinen, Perälä & Pölönen 1998, 65.) 

Keräyskalusto on valittava tarpeiden mukaan. Hyviä ovat esimerkiksi pyörillä varuste-

tut muoviset jäteastiat (ks. kuvio 7), joita löytyy useita eri kokoja reilusta sadasta lit-

rasta yli kuuteen sataan litraan. Pyörien ansiosta jäteastioita on helpompi siirrellä 

rakennuskohteessa työpisteestä toiseen. Kyseiset astiat ovat tehty lujitemuovista, 

minkä vuoksi niiden käsittely ja puhdistus on helppoa sekä ne kestävät hyvin kor-

roosiota. Näitä astioita voidaan käyttää monille eri jätelajeille esimerkiksi työryhmien 

keräysastioina. Työmaalla käytettävistä astioista kannattaa poistaa kannet, jolloin 

niihin on helpompi laittaa jätteet. (Kiviniemi, Koski, Lehtinen, Perälä & Pölönen 1998, 

66.) 

 

KUVIO 7. Muovisia jätteen keräysastioita. 
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Muuta kätevää keräyskalustoa ovat esimerkiksi metalliset keräyskärryt tai kottikärryt 

(ks. kuvio 8). Nämä soveltuvat hyvin raskaammalle jätteelle kuten betonille ja metal-

lille. Molemmissa kärrytyypeissä on yleensä suuremmat pyörät kuin muovisissa jä-

teastioissa, joten ne soveltuvat myös hieman vaikeakulkuisempiin olosuhteisiin. Pie-

nempien ja kevyempien jätteiden keräilyyn käy hyvin muoviset jätesäkit, joita löytyy 

useita eri kokoja. Jätesäkeissä on muistettava, että säkki on tarpeeksi vahvaa materi-

aalia kestääkseen jätteen keräyksen ja siirron. 

  

KUVIO 8. Jätteen keräyskärryjä. 

 

4.9.2. Siirtokalusto 

 

Jätteiden siirtokalustona työmaalla on järkevä hyödyntää työmaalta löytyvää kalus-

toa ja suunnittelun pohjana onkin hyvä käyttää samaa nosto- ja siirtokalustoa kuin 

materiaalien siirroissa. Runkovaiheessa on usein käytössä nosturi, jota kannattaa 

hyödyntää jätteiden kerroksista poistoon. Tällöin jätteiden keräys usein keskitetään 

kerroksittain esimerkiksi parvekkeelle ja keräysastioina käytetään nostojassikoita (ks. 

kuvio 9). Vaihtoehtona on esimerkiksi nostaa jätelava suoraan parvekkeen viereen, 

jolloin parvekkeelle kerätyt jätteet voidaan siirtää suoraan lavalle. (Kiviniemi, Koski, 

Lehtinen, Perälä & Pölönen 1998, 67.) 
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KUVIO 9. Nostojassikat 

Jätteiden pystysiirrot voidaan tehdä myös työmaahissillä (ks. kuvio 10), jos sellainen 

on työmaalla käytössä. Hissin avulla jätteet ja muut materiaalit kulkevat kätevästi 

pois kerroksista. Sisätyövaiheessa kannattaa neuvotella talon oma hissi käyttöön, 

jolloin vuokrakustannuksia saadaan samalla pienennettyä. Rakennuksen virallinen 

hissi täytyy muistaa suojata esimerkiksi vanerilevyillä kolhuuntumisen ja muun vauri-

oitumisen torjumiseksi. (Kiviniemi, Koski, Lehtinen, Perälä & Pölönen 1998, 68.) 

Jätteiden siirrossa voi olla kohteesta riippuen järkevä käyttää jätekuilua (ks. kuvio 10) 

tai suoraan jätteiden pudotusta jätelavoille. Jätteiden pudottamisessa riskinä ovat 

jätteiden leviäminen ja alla liikkuvat henkilöt. Jätteet onkin järkevä kerätä jätesäkkei-

hin ja säkit sitoa kiinni. Lisäksi pudotusalue on eristettävä muusta alueesta ja läpikul-

ku kiellettävä. Jätekuiluja käytettäessä pudotettavat jätteet saadaan lajiteltua use-

ammalle lavalle siirtämällä putken päätä esimerkiksi narun avulla. Jätekuilun huono-

na puolena on sen herkkä tukkeutuminen, kun pudotettava jäte on liian kevyttä tai 

liian suurta. (Kiviniemi, Koski, Lehtinen, Perälä & Pölönen 1998, 68.) 
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KUVIO 10. Rakennushissi ja jätekuilu. 

 

4.9.3. Varastointi- ja kuljetuskalusto 

 

Rakennusjätteiden lajittelu edellyttää, että työmaalle hankitaan useita astioita jättei-

den keräämiseen. Varsinkin ahtailla työmailla jäteastioiden oikea koko ja tyyppi on 

oleellista. 

Kun jätelajia syntyy suurempia määriä, se varastoidaan ja pois kuljetetaan yleensä 

suurilla vaihtolavoilla (ks. kuvio 11). Vaihtolavat ovat varustettua nostolenkeillä, jotka 

mahdollistavat lavan siirron työmaa-alueella esimerkiksi torninosturilla. Tarvittaessa 

suuret vaihtolavat voidaan jakaa pienempiin osiin väliseinillä, jolloin lajittelu onnistuu 

yhdelläkin jätelavalla. Suuria vaihtolavoja käytetään yleensä esimerkiksi puu- ja seka-

jätteen keräämiseen. (Kiviniemi, Koski, Lehtinen, Perälä & Pölönen 1998, 71.) 

Pienempiä jätemääriä varten voidaan hankkia esimerkiksi etukuormaus- tai pikakont-

teja. Näiden konttien tyhjennys tapahtuu työmaalla jätteenkeräysautoon. Tyhjennys 

on täten nopeaa ja tehokasta. Lisäksi kontit ovat kannellisia, jolloin jätteet pysyvät 

kuivina ja näin ollen kevyempinä. Kannen ansiosta kontit soveltuvat hyvin muun mu-

assa pahvin keräämiseen. (Kiviniemi, Koski, Lehtinen, Perälä & Pölönen 1998, 72.) 
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KUVIO 11. Vaihtolava ja etukuormauskontti 

 

4.9.4. Siivous- ja pölynhallintakalusto 

 

Rakennustyömaalla pitää olla oikeanlaiset ja toimivat siivousvälineet, kuten lastat ja 

imurit. Siivouskalusto ei saa altistaa työntekijää turhalle pölylle, ja tästä syystä muun 

muassa harjojen käyttö on kielletty työmaalla. Pölynhallintaan työmaalla käytetään 

rakennusimureita ja keskuspölynimureita (ks. kuvio 12), sekä tilojen alipaineistajia ja 

ilmanpuhdistajia. Työmaan olosuhteiden mukaan on valittava käytettävä kalusto, 

esimerkiksi keskuspölynimuri toimii hyvin kerrostalokohteessa, mutta huonommin 

laajempi alaisissa rakennuskohteissa. 

Pölyäviä töitä tehdessä tulee huolehtia pölyn kohdepoistosta liittämällä työkone imu-

riin tai pitämällä imuria pölynlähteen läheisyydessä. Pölynimureissa on oltava HEPA-

suodatin, joka suodattaa pienimmät ja hengitysteihin helposti menevät hiukkaset. 

Pölyäviä töitä tehdessä on myös muistettava riittävä osastointi, millä estetään pölyn 

leviäminen ympärillä oleviin tiloihin. Osastoinnin toimivuus varmistetaan alipaineista-

jalla (ks. kuvio 12), joka aiheuttaa ilman virtaamisen niin, että pöly ei kulkeudu osas-

toinnin ulkopuolelle. 
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KUVIO 12. Alipaineistaja ja keskuspölynimuri 

 

5. TYÖMAAN JÄRJESTYKSEN JA JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN 

 

5.1. Tutkimuksen kulku 

 

YIT:n nykyisiä käytäntöjä lähdettiin selvittämään haastattelemalla neljän eri työmaan 

työnjohtajia sekä kolmea työntekijää. Haastattelulla pyrittiin selvittämään kuinka 

työnjohto on hoitanut työmaan järjestyksen ja jätehuollon toiminnat sekä miten ali-

urakoitsijoiden kanssa toimitaan ja miten omat työntekijät ovat asennoituneet siis-

teyden ylläpitoon. Haastattelujen tuloksien tavoitteena oli parantaa ja yhtenäistää 

YIT:n nykyisiä toimintamalleja sekä pienentää jätehuollon ja siivouksen kustannuksia. 

Työmaat, joille haastattelut tehtiin, ovat kaikki erilaisia ja näin pyrkimyksenä oli saa-

da vastauksiin useita näkökulmia. Työmaatyypit olivat 13-kerroksinen tornitalo, yli-

opistorakennuksen saneeraus, uusi koulurakennus ja normaali asuinkerrostalo ah-

taalla tontilla. Työntekijät keitä haastateltiin, olivat hyvin ammattitaitoisia kirvesmie-

hiä, joilla on laaja kokemus rakennustyömaan eri vaiheista ja töistä. Haastattelu ky-

symykset löytyvät liitteestä 3 ja haastattelut liitteistä 4-10. 
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5.2. Nykytilanne 

 

Haastatteluiden perusteella tällä hetkellä järjestyksen ja jätehuollon toiminta työ-

mailla riippuu täysin työnjohtajista ja heidän tottumuksistaan. Asiat hoidetaan pää-

asiassa niin, kuin ne on hoidettu aikaisemminkin, ja usein unohtuu huomioida työ-

maakohtaiset erityispiirteet. Erikoisemmilla työmailla asian suhteen ollaan valveu-

tuneempia ja hankkeiden erityispiirteet on huomioitu paremmin. 

 

5.2.1. Jätehuoltosuunnitelman laadinta 

 

Haastatteluissa lähdettiin selvittämään, kuinka työmailla on toteutettu jätehuolto-

suunnitelma. Jokaiselle työmaalle pitäisi tehdä oma jätehuoltosuunnitelma, joissa 

kerrotaan työmaalla syntyvät jätteet ja niiden keräysvälineet. Lisäksi jätehuoltosuun-

nitelmassa on hyvä ottaa kantaa siivoukseen, tiedottamiseen ja valvontaa. Suunni-

telmaan kannattaa sisällyttää myös lajitteluohjeet ja mainita käytettävät jätehuolto-

firmat sekä kaikkien osapuolten vastuuhenkilöt. Hyvässä jätehuoltosuunnitelmassa 

mietitään lisäksi, kuinka saadaan vähennettyä jätteen syntymistä. Opinnäytetyön 

liitteenä 2 on esimerkki YIT:n yhdestä jätehuoltosuunnitelman mallista, joka löytyy 

yrityksen tietojärjestelmästä. 

Kunnollisella jätehuoltosuunnitelmalla, jossa on huomioitu eri rakennusvaiheissa 

syntyvät jätelajit, voidaan optimoida jätehuollon kustannuksia. Suunnitelman avulla 

työmaalle osataan tilata oikea määrä oikean kokoisia vaihtolavoja ja muu jätehuolto-

kalusto pystytään mitoittamaan tehokkaammin. Varsikin vuokrakalustoa käyttäessä 

kaluston mitoittaminen tarpeiden mukaan on tärkeää. 
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5.2.2. Vastuut ja velvollisuudet  

 

Haastatteluissa kyseltiin, kuinka YIT:n työnjohtajat ovat jakaneet velvollisuuksia jär-

jestyksen ja jätehuollon toimintoihin liittyen. Vastuuttaminen olisi tärkeää, koska 

rakennustyömaan hyvä järjestys ja siisteys vaativat hallitun jätehuollon sekä toimivat 

ja valvotut pelisäännöt järjestyksen toteutukseen. Valvonnan täytyy olla toimivaa ja 

opastus riittävää, että työntekijät tietävät mitä työmaalla vaaditaan ja osaavat täten 

toimia oikein. 

Järjestyksen ja jätehuollon vastuuttaminen tietylle työnjohtajalle selkeyttää toiminto-

ja ja varmistaa jätehuollon suunnitelmien toteutumisen sekä toteutumisen seuran-

nan. Valtuutettu työnjohtaja varmistaa, että työntekijöillä on tuorein tieto jätehuol-

lon vaatimuksista ja valvonnallaan vahtii vaatimusten toteutumista, koska vanhat 

tavat palautuvat herkästi entiselleen. Työntekijöiden sitouttaminen lisää motivaatio-

ta työntekijöiden keskuudessa, koska vastuun jakamisella työntekijät tajuavat jäte-

huollon tärkeyden ja näkevät siihen panostettavan. Työnjohdon ja työntekijöiden 

vastuuhenkilöiden on lisäksi helppo informoida toisiaan ja näin tiedonkulku osapuol-

ten välillä toimii tehokkaammin. 

Työntekijöiden sitouttamisen lisäksi on muistettava, että jokaisella työntekijällä on 

vastuu omasta työstä syntyneen jätteen siivoamisesta ja lajittelemisesta. Työnteki-

jöiden pitää noudattaa heille annettuja työ- ja toimintaohjeita sekä toimia niin, että 

omasta työskentelystä ei aiheudu vaaraa itselle tai muulle henkilöstölle. Työntekijät 

ovat velvollisia ilmoittamaan ja korjaamaan puutteet, jotka aiheuttavat tai voivat 

aiheuttaa työturvallisuusriskin. Lisäksi työntekijöillä on oikeus antaa ehdotuksia työ-

maan turvallisuuden ja terveellisyyden kehittämiseksi. 
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5.2.3. Toiminta aliurakoitsijoiden kanssa 

 

Osana haastatteluita selvitettiin käytäntöjä toimintatavoista aliurakoitsijoiden kans-

sa. Pääasiassa selvityksen kohteena oli, että ovatko aliurakoitsijoiden siivous ja jäte-

huolto sisällytetty urakkasopimuksiin, ja joutuuko YIT:n oma henkilöstö siivoamaan 

aliurakoitsijoiden jälkiä. Aliurakoitsijoiden velvollisuudet pitää kirjata urakkasopimuk-

siin mahdollisimman tarkasti, että sopimuksiin ei jää tulkinnan varaa ja vältytään 

epäselviltä tilanteilta. Lisäksi urakkasopimuksiin on sisällytettävä kuinka toimitaan 

laiminlyönnin tapahduttua. Sopimuksessa on kerrottava kuinka nopeasti laiminlyönti 

on korjattava, ja kuinka suuret sanktiot virheistä koituu. Sopimuksiin kirjattavien vel-

vollisuuksien lisäksi aliurakoitsijoilla on samat vastuut, kuin muilla työntekijöillä. 

 

5.2.4. Oman henkilöstön toiminta 

 

Haastatteluiden avulla selvitettiin YIT:n oman henkilöstön suhtautumista yleisen jär-

jestyksen ylläpitämiseen ja jätteiden lajitteluun. Tiedusteltiin myös kuinka henkilöstö 

on perehdytetty jätehuollon toimintoihin työmaalla ja kaipaisiko työmaaperehdytys 

tai yrityksen antama opastaminen parantamista kyseisillä osa-alueilla. Haastatteluilla 

selvitettiin myös henkilöstön mielipiteiden avulla haasteellisimpia työvaiheita raken-

nustyömaalla ja mitä erityisesti pitää huomioida näissä työvaiheissa. Lisäksi kyseltiin 

kuinka kyseisten työvaiheiden järjestystä ja jätehuoltoa saataisiin parannettua. Lo-

puksi pyysin vielä kehitysehdotuksia ja hyväksi todettuja toimintatapoja. 

Henkilöstön oikea asennoituminen on tärkeää jätehuollon toiminnan kannalta. Työn-

johtajat ja työntekijät muodostavat porukan, jonka vastuulla toiminnot ovat. Kun 

jommankumman asenteissa on vikaa, jätehuollon toiminta heikkenee. Onkin tärkeää 

painottaa henkilöstölle lajittelun ja siisteyden tärkeyttä esimerkiksi työn sujuvuuden 

ja turvallisuuden kautta. Jätehuoltotoimintojen muuttuessa tai vaatimusten lisäänty-
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essä, jokaisen työntekijän on saatava opastus. Uudet vaatimukset tulee perustella 

hyvin tarkasti, että ne eivät tuntuisi turhalta tai ylimääräiseltä vaivalta. 

Työnjohtajien on annettava työntekijöille riittävä opastus työn toteutukseen ja pe-

rehdytettävä kaikki työmaalle tulevat henkilöt. Perehdytyksessä on käytävä läpi työ-

turvallisuusasiat, työntekijän vastuut ja tehtävät sekä annettava työkohtainen ohjeis-

tus ja täytettävä perehdytyslomake. Perehdytys sisältää myös työmaakierroksen, 

jossa kerrotaan ja näytetään työmaan erityispiirteet. Perehdytyslomakkeen yhtenä 

kohtana on työmaan järjestys ja siisteys sekä jätehuolto. 

 

5.3. Haastatteluiden tulokset ja niiden avaaminen 

 

5.3.1. Suhtautuminen järjestyksen ja jätehuollon toimintoihin 

 

Nykyisin yleinen suhtautuminen on parantunut, mutta isona ongelmana työmaan 

järjestyksessä ja jätehuollossa tuntuu olevan, että sitä pidetään yksinkertaisena asia-

na ja siihen ei sen vuoksi tarvitse kiinnittää erityistä huomiota. Työnjohtajat eivät 

välttämättä tiedä kuinka jätehuollontoiminnoilla voidaan vaikuttaa kustannuksiin ja 

työturvallisuuteen. Työntekijät ja aliurakoitsijat taas pitävät herkästi siivousta ja jäte-

huollon uusia vaatimuksia ylimääräisenä työnä ja vaivana. Henkilöstöä pitäisi opastaa 

ja motivoida riittävän usein, jolloin he tietäisivät kuinka suuri vaikutus voi omalla 

työpanoksella olla. 

Aliurakoitsijat 

Aliurakoitsijoiden suhtautuminen vaihtelee paljon. Osa aliurakoitsijoista siivoaa hyvin 

jälkensä ja pitää huolen järjestyksestä, mutta joidenkin kanssa on enemmän ongel-

mia. Varsinkin aliurakoitsijoiden kiireapulaiset tai muut väliaikaiset työntekijät laimin-

lyövät herkästi työmaan jätehuollon toimintoja. Aliurakoitsijoille pitää tehdä heti 
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työmaalle saapuessaan selväksi toimintatavat, eli työmaaperehdytys ja työhön opas-

tus pitää toteuttaa huolellisesti. 

Tällä hetkellä toimintatavat aliurakoitsijoiden kanssa vaihtelee työmaittain. Joka 

työmaalla aliurakoitsijat siivoavat oman työn aiheuttamat jätteet, mutta joillain työ-

mailla he keräävät ne vain lähimpään keräyspisteeseen, ja vain osalla työmaista vie-

vät jätelavoille asti. Aliurakoitsijoiden tekemiin järjestyksen ja jätehuollon laiminlyön-

teihin reagoidaan myös työmaittain eritavoin. Keinoina ovat sanktiot laiminlyönneis-

tä, ylimääräisestä työstä aiheutuvien kustannusten laskutus ja urakoitsijoiden patis-

taminen. Toimintatavoista riippumatta kaikki vaatimukset ja tavat reagoida laimin-

lyönteihin ovat kirjattava aliurakkasopimuksiin. 

Aliurakoitsijoiden kanssa olisi hyvä yhtenäistää toimintatavat, jolloin he osaisivat 

toimia joka työmaalla oikein, ja tietäisivät jo ennalta mitä YIT:n työmailla vaaditaan. 

Aliurakkasopimuksiin pitäisi kirjata, että työstä aiheutuvat jätteet on siirrettävä työ-

maan jätelavoille oikein lajiteltuina, työpiste on siivottava päivittäin ja työn päätyttyä 

putsattava imuripuhtaaksi seuraavaa työvaihetta varten. Lisäksi sopimukseen olisi 

hyvä laittaa, että pölyäviä töitä tehtäessä on käytettävä pölyn kohdepoistoa ja työ-

pisteeseen syntyvät hukkamateriaalit ovat vietävä viipymättä pois. Sopimuksissa on 

myös oltava toimintatavat kuinka toimia laiminlyönnin sattuessa, eli sanktiot ja ali-

urakoitsijan jälkien siivouksen kustannukset. 

YIT:n oma henkilöstö 

YIT:n oma henkilöstö suhtautuu nykypäivänä pääasiassa hyvin jätteiden lajitteluun ja 

työmaan siisteyteen. Poikkeuksia löytyy varsinkin hieman iäkkäämmistä työntekijöis-

tä ja nuorista, juuri työhön tulleista työntekijöistä. Vanhempien työntekijöiden koh-

dalla jätehuollon laiminlyönnit johtuvat pääasiassa siitä, että työt tehdään vanhojen 

tottumusten mukaan. Tällöin uudet järjestyksen ja siisteyden vaatimukset ovat hei-

dän mielestään työtä hidastavia, ja tuntuvat turhalta vaivalta. Uusien työntekijöiden 

laiminlyöntien syynä ovat yleensä tietämättömyys jätehuollon toiminnoista ja vaati-

muksista. 
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Sekä vanhempien, että nuorempien työntekijöiden suhtautumisiin voidaan vaikuttaa 

paremmalla perehdytyksellä ja työhön opastuksella. Haastatteluiden pohjalta YIT:n 

omien työntekijöiden perehdytykset ovat tällä hetkellä jätehuollon ja järjestyksen 

osalta puutteellisia. Pääasiassa perehdytyksessä kerrotaan vain missä jätelavat sijait-

sevat työmaalla, ja lajitteluun tai siivoukseen ei oteta kantaa. Kun perehdytys hoide-

taan kunnolla, työntekijöille selvenee kuinka asiat hoidetaan ja he huomaavat myös, 

että jätehuoltoon ja siisteyteen panostetaan työmaalla. Työhön opastaessa työnteki-

jöille pitää alusta asti tehdä selväksi, miten kyseisen työn aiheuttamat jätteet hoide-

taan. Lisäksi velvollisuudet on hyvä merkata urakkasopimuksiin, kuten aliurakoitsijoi-

den kanssa toimiessa. 

Työntekijöiden asenteita voidaan parantaa myös keskustelemalla järjestyksen ja jä-

tehuollon toiminnoista säännöllisesti, esimerkiksi kerran viikossa. Näin työntekijöillä 

on koko ajan tuorein tieto ja he tietävät, että firma haluaa panostaa työmaan järjes-

tyksen ylläpitoon ja siisteyteen. 

 

5.3.2. Vastuunjakaminen 

 

Työnjohtajien mukaan yleisen järjestyksen ylläpito ja jätehuolto on harvoin virallisesti 

vastuutettu tietyille työnjohtajille tai työntekijöille. Jos vastuun jako on tehty, se on 

sovittu vain suullisesti. Sitouttaminen olisi hyvä tehdä kirjallisena, jolloin asiasta tulee 

virallisempaa ja se otetaan vakavammin. Tällöin työt tulee myös varmemmin hoidet-

tua, ja hoitamatta jäädessä tiedetään ketä pitää patistaa. Vastuun jakamisen etuna 

on myös, että nimetyiltä vastuuhenkilöiltä voi kysyä neuvoa ja saada ohjeistusta tar-

vittaessa. 

Tällä hetkellä työnjohtajista yleiseen järjestykseen ja jätehuoltoon liittyvät asiat hoi-

taa hän, joka huomaa tarpeen ensimmäisenä. Usein virallinen vastuu on sillä työnjoh-

tajalla, kuka vastaa myös työturvallisuudesta. Työntekijöiden kohdalla järjestystä ja 

siisteyttä ylläpitää yleensä rakennussiivoojat ja heidän apunaan saattaa olla pari kir-
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vesmiestä. Joillain työmailla on käytössä myös niin sanottu pihamies, joka vastaa 

muun muassa pihan yleisestä järjestyksestä, logistiikasta ja talvikunnossapidosta. 

Lähes kaikki haastateltavat olivat sen kannalla, että pihamies olisi hyvä olla joka työ-

maalla, jos vain työmaan budjetti sen sallii. Pihamiehen vaatimuksiksi nousi kyselyis-

sä omatoimisuus ja reipas asenne työntekoon. Pihamiehellä olisi hyvä olla työnkuva-

na muitakin töitä, jolloin hänen palkkauskustannukset jakautuisivat myös muualle 

kuin jätehuoltoon. 

 

5.3.3. Järjestyksen ja jätehuollon näkyminen suunnitelmissa 

 

Työmaan järjestyksen ja jätehuollon toiminnat pitää huomioida suunnitelmia tehtä-

essä. Erityisesti työmaan aluesuunnitelmassa pitää näkyä jätehuollon ja järjestyksen 

kannalta vaadittavat toiminnot. Työmailla, joille haastattelut tehtiin, oli toimintojen 

huomiointi aluesuunnitelman osalta erittäin hyvällä mallilla. 

Työmaan aluesuunnitelmassa täytyy jätehuollon osalta näkyä jäteastioiden sijoitus-

paikat ja jätteiden siirtoreitit jäteastioille. Yleisen järjestyksen kannalta suunnitel-

maan on merkattava varastointi alueet sekä nosto- ja siirtojärjestelyt. Muita alue-

suunnitelmassa vaadittavia asioita ovat esimerkiksi työmaa-alueen rajaus, työmaati-

lat ja ensiapupisteet. Aluesuunnitelmaa on muistettava päivittää ja täydentää, kun 

työmaan etenee ja toiminnot muuttuvat. 

Tärkein suunnitelma jätehuollon kannalta on jätehuoltosuunnitelma. Sen avulla voi-

daan suunnitella ja toteuttaa työmaan erityispiirteet huomioon ottava jätehuolto. 

Jätehuoltosuunnitelmaan merkataan arvioidut jätemäärät ja –lajit, sekä jätteiden 

keräyskalusto ja osapuolten vastuuhenkilöt. 

Haastattelukohteista vain yhdessä oli tehty asianmukainen jätehuoltosuunnitelma, 

missä käsiteltiin tarvittavat asiat. Muilla työmailla ei ollut virallista suunnitelmaa, 
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vaan he olivat miettineet ainoastaan, mitä jätelajeja työmaalla syntyy, ja sen perus-

teella valinneet työmaalle tulevat jätelavat ja kilpailuttaneet jätehuoltoyrityksiä. 

 

5.3.4. Jätehuollon toteutuminen 

 

Rakennustyömaalla pitäisi lajitella kaikki jätelajit, jotka on teknisesti mahdollista laji-

tella ja siitä ei muodostu kohtuuttomia kustannuksia verrattuna kaatopaikalle vien-

tiin. Jätelajit täytyy myös pitää toisistaan erillään kaikissa jätehuollon toimenpiteissä. 

Jätehuoltokaluston osalta on noudatettava ympäristön näkökulmasta parasta käy-

täntöä ja käyttökelpoisinta tekniikkaa. 

Tällä hetkellä YIT:n työmailla lajittelun laatu riippuu täysin työnjohtajien toiminnasta. 

Haastatteluiden avulla selvisi, että jokaisella työmaalla kierrätetään vähintään seka-, 

puu-, kivi- ja metallijäte. Energiajätteet kierrätetään usealla työmaalla sitten, kun sitä 

alkaa muodostua enemmän. Energiajätelavan hankintaan ei ole työmailla mitään 

tarkkaa aikaa, vaan lavan tilaus tapahtuu sitten, kun huomataan energiajätettä syn-

tyvän tai alkavan syntymään suurempia määriä. Kuitenkaan kaikki työmaat eivät 

hanki energiajätelavaa, vaan energiaksi sopiva jäte menee sekajätelavalle. 

Rakennushankkeen hyvän jätehuoltosuunnitelman avulla voitaisiin ennalta suunnitel-

la paremmin jätelavojen hankintahetket, ja näin optimoida niistä syntyviä kustannuk-

sia. Hyvällä suunnittelulla toimintojen toteuttaminen on varmempaa, eikä tapahdu 

unohduksia. Muun muassa yhdellä työmaalla oli unohdettu hankkia energiajätelava 

silloin, kun energiajätettä alkoi syntyä ja kaikki energiaksi kelpaava laitettiin sekajäte-

lavalle. Esimerkiksi jätteiden vastaanottopaikka Mustankorkean hinnastossa sekajät-

teen vastaanoton hinta on 156.23 €/t (alv 0%), kun taas energiajätteen hinta 77,42 

€/t (alv 0%) (Jätteenkäsittelymaksut 2014). Hinnoista nähdään, että sekajäte on 

huomattavasti energiajätettä kalliimpaa ja siksi työmaalle on saattanut tulla turhia 

kuluja. 
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Muutenkin jätehuoltokaluston päivittämisessä olisi parannettavaa. Haastatteluissa 

nimittäin ilmeni, että työnjohtajat eivät varsinaisesti mitoita jätehuolto- ja siivouska-

lustoa. He pääasiassa vuokraavat lisää kalustoa, kun huomataan kaluston tarve. Pa-

lautus taas tapahtuu, kun havahdutaan ylimääräiseen kalustoon. Kaluston käyttö 

voitaisiin optimoida hyvällä suunnittelulla ja varsinkin oikeanlaisen jätehuoltosuunni-

telman avulla. Työmaavierailujen aikana selvisi, että työmailla olevaan jätehuoltoka-

lustoon yleensä kuuluvat muun muassa vaihtolavat eri jätelajeille, erilaiset nostoapu-

välineet, muoviset jäteastiat, rakennusimurit sekä muut perinteiset siivousvälineet.  

Myös haastavammissa työvaiheissa olisi tärkeä käyttää oikeanlaisia toimintatapoja ja 

kalustoa. Henkilöstön mielestä haastavimpia työvaiheita rakennustyömaalla ovat 

perustus ja runkovaihe, väliseinä- ja alakattovaihe sekä viimeistelyvaihe. Perustus ja 

runkovaiheessa haasteita tuo jätteiden raskaus sekä järjestyksen ylläpito, koska kul-

kuteiden pitäminen esteettömänä on hankalaa. Väliseinä- ja alakattovaiheessa suurin 

haaste on järjestyksen ylläpitäminen, koska rakennuksen sisällä on paljon suuri ko-

koisia materiaaleja ja monta työvaihetta menossa yhtä aikaa. Rakennuksen viimeiste-

lyvaiheessa haasteita syntyy, kun ylimääräisiä materiaaleja täytyy siirrellä ja valmiit 

pinnat pitää ehjinä. Viimeistelyvaiheessa ongelmana on myös pölynhallinta, koska 

pölyä ei saisi syntyä, mutta pölyäviä töitä on kuitenkin. 

Kun jätettä tai hukkamateriaaleja syntyy paljon tai ne ovat erityisen painavia, on tär-

keää siirtää kaikki ylimääräinen materiaali heti mahdollisuuden tultua pois. Näin jä-

temäärät ja hukkamateriaalit eivät pääse kerääntymään, ja haittaamaan siten työn-

tekoa. Ahtailla työmailla on lisäksi huomioitava työn valmistumisjärjestys, eli lähde-

tään tekemään järjestyksessä perältä eteenpäin, jolloin materiaaleja ei tarvitse siirtää 

moneen kertaan. Kaikissa rakennusvaiheissa on sovittava työntekijän kanssa miten 

työn aiheuttamat jätteet kerätään ja lajitellaan. 
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5.4. Havaitut ongelmat ja niihin reagoiminen 

 

Haastatteluissa ilmenneitä ongelmia, jotka vaikuttavat työmaan järjestykseen ja jäte-

huollon toimintaan ja tuloksiin, ovat: 

- Työntekijöiden huono asennoituminen. 

- Uusien ja väliaikaisten työntekijöiden tietämättömyydestä seuraamat laimin-

lyönnit. 

- Perehdytyksen puutteellisuus järjestyksen ja jätehuollon osalta. 

- Osapuolten huono vastuunjako. 

- Työmaan jätehuoltosuunnitelman puutteellinen laadinta. 

- Työmaan erityispiirteiden ja etenemisen heikko huomioiminen jätehuollon 

toiminnassa ja kalustossa. 

- Toimintatapojen vaihtelevuus työnjohtajien kesken. 

Työmaan hyvä jätehuolto edellyttää ensimmäisenä työmaan jätehuoltosuunnitelman 

laadintaa. Suunnitelmaa tehtäessä huomioidaan muun muassa työmaan erityispiir-

teet ja lasketaan syntyvät jätemäärät. Tietojen avulla pystytään paremmin mitoitta-

maan oikeanlainen jätekalusto ja tiedetään tarvittavat resurssit. Jätehuoltosuunni-

telman laadinta on työnjohtajien vastuulla, joten työnjohtajia pitää ohjastaa suunni-

telman laadintaan ja perehdyttää sen tuomiin etuihin. 

Lisäksi työnjohtajille on painotettava vastuunjaon tärkeyttä. Jätehuollon ja järjestyk-

sen vastuut pitää jakaa niin työnjohtajien kuin työntekijöiden kesken. Osapuolilla 

pitää olla omat vastuuhenkilöt, jotka varmistavat jätehuollon toiminnan ja informoi 

toisiaan ongelmista sekä tarpeista. Vastuuhenkilöiltä on myös helppo saada kysy-

myksiin vastauksia, kun he ovat ajan tasalla työmaan toiminnoista. 

Työntekijöiden huonojen asenteiden, sekä uusien ja väliaikaisten työntekijöiden tie-

tämättömyyteen tehokkain parannuskeino on hyvä perehdytys ja työhön opastus. 

Ongelmiin täytyykin reagoida parantamalla perehdytystä järjestyksen ja jätehuollon 

osalta. Perehdytyksessä pitää tarkasti kertoa työmaan jätehuollon kaikki toiminnot ja 
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työmaalla vaadittava jätteiden lajittelu. Työntekijän työhön opastaessa on lisäksi aina 

käytävä läpi miten työssä syntyvät jätteet on lajiteltava ja työpiste siivottava. Myös 

tasaisin väliajoin tiedottaminen ja vuorovaikutuksen ylläpito parantaa kyseisiä on-

gelmia. Opinnäytetyön liitteenä 11 on esimerkki työmaataulusta, jolla voidaan tiedot-

taa jätehuollon toiminnoista ja vaatimuksista. Kyseinen työmaataulu on hyvä asettaa 

useaan näkyvään paikkaan, ja se pitää päivittää rakennusvaiheen mukaan.  

Perehdyttämisen ja työhön opastuksen laatu on kiinni täysin työnjohtajien toimin-

nasta. Työnjohtajia pitää opastaa hyviin perehdyttämistapoihin ja muistuttaa pereh-

dyttämisen hyödyistä. Työnjohtajia on hyvä muistuttaa myös siitä, että omat työnte-

kijät pitää perehdyttää kunnolla vaikka he olisivat olleet paljon eri työmailla, sillä jo-

kaisella työmaalla on omat erityispiirteensä. 

Työnjohtajien pitää huomioida työmaiden erityispiirteet myös jätehuollon ja järjes-

tyksen toimintoja suunniteltaessa. Erityispiirteet tulee huomioitua hyvin, kun työ-

maalle tehdään jätehuoltosuunnitelma ja toimintoja valvoo tehtävään vastuutettu 

työnjohtaja. Sitoutetun työnjohtajan ansiosta suunnitellut toiminnot toteutuu to-

dennäköisemmin ja asioita ei jää hoitamatta. 

Havaittujen ongelmien suurin aiheuttaja on työntekijöiden ja työnjohtajien asennoi-

tuminen. Ongelmiin reagointi lähtee liikkeelle työnjohtajien opastamisesta oikeanlai-

seen toimintaan ja sitä kautta tulokset alkavat heijastua työntekijöiden asenteisiin. 

Asenteiden parantuessa myös järjestys ja jätehuolto tehostuu. 

Havaitut ongelmat alkavat ratketa siis työnjohtajien opastamisella. Työnjohtajille 

täytyy kerrata ja opastaa: 

- Jätehuollon vaatimukset. 

- Jätehuoltosuunnitelman laadinta. 

- Työmaaperehdytyksen ja työhön opastuksen vaatimukset. 

- Vastuunjaon ja valvonnan tärkeys. 
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Opinnäytetyön tuloksena on laadittu työnjohtajille lyhyt toimintaohje, jonka avulla 

he saavat tietoonsa vaadittavat toimenpiteet työmaan järjestyksen ja jätehuollon 

tehostamiseen. Toimintaohjeiden tavoitteena on yhtenäistää ja helpottaa työnjohta-

jien työskentelytapoja. Toimintaohje on liitteessä 12. 

 

6. YHTEENVETO 

 

Rakennustyömailla on tärkeä lähteä parantamaan jätehuollon toimintoja ja yleistä 

siisteyttä. Epäsiisteys on yleisin syy rakennustyömaan vaaratilanteisiin ja työtapa-

turmiin. Turvallisuuden perustana onkin hyvä järjestys ja siisteys. Työympäristön ol-

lessa kunnossa, työn tehokkuus ja laatu paranee sekä työn tekeminen on mielek-

käämpää. Toimivalla ja tehokkaalla jätehuollolla on mahdollista saada aikaiseksi 

myös merkittäviä kustannussäätöjä. 

Toimivan jätehuollon edellytyksenä on työmaa-alueen ja jätehuoltotoimintojen hyvä 

suunnittelu. Suunnittelussa on huomioita syntyvät jätteet ja niiden määrät sekä työ-

maakohtaiset erityispiirteet. Suunnittelun tuloksena saadaan tehokas jätteiden lajit-

telu ja optimoitu jätehuoltokalusto. Oleellinen osa tehokasta jätehuoltoa on myös 

hyvä perehdytys ja työhön opastus. Jokaiselle työntekijälle on selvitettävä työmaan 

jätehuollon toimenpiteet ja vaadittava siisteystaso. Lisäksi työntekijöille on annettava 

työlaji- ja materiaalikohtainen jätteiden keräyksen ja lajittelun opastus. Tehokkaassa 

jätehuollossa on myös tärkeää vastuun jako niin työnjohtajille kuin työntekijöille. 

Sitouttamalla henkilöitä varmistetaan jätehuollon oikeanoppinen toteutuminen ja 

selkeytetään toimintoja. Sitoutetut henkilöt varmistavat, että kaikilla on selkeys jäte-

huollosta ja antavat tarvittaessa muille neuvoja ja opastusta. 

Rakennustyömaan jätehuollon kustannukset syntyvät useista eri asioista, kuten 

muun muassa jätehuoltokaluston kustannuksista, kuljetuksista ja käsittelystä muo-

dostuvista menoista sekä jätemaksuista ja –veroista. Suurin kustannusten aiheuttaja 
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on kuitenkin hukkamateriaalien hankintahinta. Eli tehokkain keino saa kustannus-

säästöjä on pienentää syntyvää jätemäärää ja vähentää materiaalien hävikkiä. Jättei-

den ja hukkamateriaalien määrään voidaan vaikuttaa muun muassa suunnittelemalla 

hankinnat tarkkaan, varastoimalla materiaalit oikeina ja opastamalla työntekijät ma-

teriaalien tehokkaaseen käyttöön. Kustannuksien kannalta on myös oleellista lajitella 

syntyvät jätteet oikein, koska jätekuormat laskutetaan aina kalleimman jätelajin mu-

kaan. 

Opinnäytetyössä tutkittiin YIT:n nykyisiä järjestyksen ja jätehuollon käytäntöjä. Tut-

kimuksen tavoitteena oli kehittää niitä tehokkaammiksi, niin yleisen siisteyden kan-

nalta kuin kustannussäästö syistä. Tulosten pohjalta laadittiin työnjohtajille toiminta-

ohje, jonka avulla pyritään helpottamaan ja yhtenäistämään työnjohtajien jätehuol-

lon toteutustapoja. Lisäksi suunniteltiin työmaataulu, jonka avulla on hyvä informoi-

da työmaalla olevaa henkilöstöä jätehuollon vaatimuksista. 
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Liite 2. Jätehuoltosuunnitelma 
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Liite 3. Haastattelukysymykset 

TYÖMAAN JÄRJESTYS JA JÄTEHUOLTO HAASTATTELU 

Päivämäärä:   ____________________________ 

Työmaa:   ____________________________  

Haastateltava: ____________________________ 

 

 

1. JÄRJESTYS JA JÄTEHUOLTO 

 

Miten jätteet tällä hetkellä lajitellaan työmaalla? Kuinka kierrättäminen on huomioitu? 

 

Mitä jätehuolto yrityksiä on käytössä ja miksi? Onko jätehuolto kilpailutettu? 

 

Miten jätehuolto näkyy aluesuunnitelmassa? 

 

Miten työmaan jätehuoltosuunnitelma on laadittu? 

 

Mitä jätehuoltokalustoa työmaalla on? Vaikuttaako työmaan eteneminen tai tyyppi kalus-

toon? 

 

Onko yleisen järjestyksen ylläpito ja jätehuolto vastuutettu jollekin työnjohtajal-

le/työntekijälle? Millaisia suunnitelmia vastuunhoitamisesta on laadittu? 
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2. ALIURAKOITSIJOIDEN TOIMINTA 

 

 

Tarvitseeko aliurakoitsijoita usein huomauttaa järjestyksen ja jätehuollon laiminlyönnistä? 

Jos tarvitsee, niin millaisia ne ovat? 

 

Siivotaanko tällä hetkellä myös aliurakoitsijoiden jätteet? Jos siivotaan, laskutetaanko 

nämä kustannukset laiminlyönnin tehneeltä urakoitsijalta? 

 

Näkemyksiä hyvistä tavoista hoitaa jätehuolto aliurakoitsijoiden kanssa? Pitäisikö siihen 

luoda systemaattinen tapa, joka vietäisiin aliurakkasopimuksiin? 

 

 

3. OMAN HENKILÖSTÖN TOIMINTA 

 

 

Miten sinut on perehdytetty työmaan järjestykseen ja jätehuoltoon? 

 

Miten työntekijät mielestäsi suhtautuvat työmaan järjestyksen ylläpitämiseen ja jätteiden 

lajitteluun? 

 

Miten asenteita voisi parantaa? Käsitelläänkö asioita turvavarteissa? 

 

Mikä on mielestäsi haasteellisin rakennusvaihe järjestyksen ja jätehuollon kannalta? Mihin 

asioihin silloin pitää kiinnittää huomiota? 

 

Mitä mieltä ns. pihamiehestä? 

 

Onko kehitysehdotuksia tai hyviä toimintatapoja? 
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Liite 4. Työnjohtajien haastattelu: Huhtasuon koulukeskus 

 

TYÖMAAN JÄRJESTYS JA JÄTEHUOLTO HAASTATTELU 

Päivämäärä:  _______2.4.2014________ __           ____ 

Työmaa:  ____Huhtasuon koulukeskus_    __       __ 

Haastateltava:  ____Harri Airasvirta ja Atte Salmela____ 

 

4. JÄRJESTYS JA JÄTEHUOLTO 

 

Miten jätteet tällä hetkellä lajitellaan työmaalla? Kuinka kierrättäminen on huomi-

oitu? 

- Työmaa on runkovaiheessa ja tällä hetkellä lajitellaan betoni-, puu-, metalli- ja 

sekajäte. 

- Työmaan edetessä tulee myös energiajätelava. Lisäksi kierrätetään toimistojä-

te. 

 

Mitä jätehuolto yrityksiä on käytössä ja miksi? Onko jätehuolto kilpailutettu? 

- Tällä hetkellä käytössä on Sihvari, joka osoittautui halvimmaksi kilpailutukses-

sa. 

 

Miten jätehuolto näkyy aluesuunnitelmassa? 

- Aluesuunnitelmaan on merkattu jätelavat ja sijainnit. 

-  Lavat on merkattu irrotettavilla lapuilla, jolloin aluesuunnitelmaa on helppo 

päivittää. 

 

Miten työmaan jätehuoltosuunnitelma on laadittu? 

- Työmaan jätehuoltosuunnitelma on tehty YIT:n valmiille pohjalle.  

- Siinä on kerrottu syntyvät jätelajit, jätelavat ja –astiat, keräily ja siirrot sekä 

kustannusten seuranta. 

-  Purkutyön osalta on tehty oma jätehuoltosuunnitelma, jossa on kerrottu as-

bestin käsittelystä, pölyntorjunnasta ja valvonnasta. 
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Mitä jätehuoltokalustoa työmaalla on? Vaikuttaako työmaan eteneminen tai tyyp-

pi kalustoon? 

- Työmaalla tällä hetkellä olevaa jätekalustoa on muun muassa jätelavat, ker-

roskärryt, nostojässikät, sulot ja perus siivousvälineet. 

- Työmaan on laaja ja työmaan edetessä jäteastiat pienenee ja määrä kasvaa. 

 

Onko yleisen järjestyksen ylläpito ja jätehuolto vastuutettu jollekin työnjohtajal-

le/työntekijälle? Millaisia suunnitelmia vastuunhoitamisesta on laadittu? 

- Paperille ei ole mitään kirjoitettu, mutta periaatteessa vastuutettu rakennus-

siivoojalle ja parille apumiehelle.  

- Työnjohtajat vastaavat pääasiassa omista alueistaan. 

 

 

 

5. ALIURAKOITSIJOIDEN TOIMINTA 

 

Tarvitseeko aliurakoitsijoita usein huomauttaa järjestyksen ja jätehuollon laimin-

lyönnistä? Jos tarvitsee, niin millaisia ne ovat? 

- Välillä tarvitsee. Tällä hetkellä yleisin asia mistä täytynyt huomautella on säh-

kömiesten nippusiteet ja muut roskat. 

- Tuntuu, että laiminlyönteihin ja asenteisiin vaikuttaa lähinnä työmiesten ”ko-

tikasvatus”. 

 

Siivotaanko tällä hetkellä myös aliurakoitsijoiden jätteet? Jos siivotaan, laskute-

taanko nämä kustannukset laiminlyönnin tehneeltä urakoitsijalta? 

- Tällä hetkellä ei ole oikein urakoitsijoita ja yleensä laskutetaan hyvin vähän. 

Pyritään patistamaan urakoitsijat siivoamaan omat jätteensä. 

 

Näkemyksiä hyvistä tavoista hoitaa jätehuolto aliurakoitsijoiden kanssa? Pitäisikö 

siihen luoda systemaattinen tapa, joka vietäisiin aliurakkasopimuksiin? 

- Jokainen siivoaa omat jätteet lavalle asti. 

- Aliurakoitsijoille annetaan ohjeistus jätehuollon osalta ennen työn alkamista. 

- Sopimuksiin on kirjattu työpisteessä olevat jäteastiat, työpisteen päivittäinen 

siivoaminen, pölyävien töiden kohdepoisto sekä laiminlyönnin sanktiot. 
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6. OMAN HENKILÖSTÖN TOIMINTA 
 

Miten sinut on perehdytetty työmaan järjestykseen ja jätehuoltoon? 

- Aikoinaan on ollut perinteiset perehdytykset. Nykyisin ohjeistuksia tulee jäte-

huoltofirmoilta, kaupungin jätehuolto-ohjeesta sekä YIT:n toimintajärjestel-

mästä. 

 

Miten työntekijät mielestäsi suhtautuvat työmaan järjestyksen ylläpitämiseen ja 

jätteiden lajitteluun? 

- Työntekijät suhtautuvat nykyisin hyvin. Oikeat jätteet menee oikeille lavoille 

ja järjestys pysyy työmaalla melko hyvänä. 

- Joskus energialavalle saattaa mennä väärää jätettä. Täytyisi ohjastaa työnteki-

jöitä säännöllisin väliajoin. 

- Myös hukkamateriaaleja tulee välillä liikaa. Esimerkiksi pienikin pätkä lautaa 

otetaan täydestä nipusta. 

 

Miten asenteita voisi parantaa? Käsitelläänkö asioita turvavarteissa? 

- Säännöllisellä ohjeistuksella voidaan parantaa työmiesten toimintaa. Kun an-

netaan selkeät toimintaohjeet, työmiesten on helpompi toimia oikein. 

- Jätehuoltoon ja järjestykseen liittyviä asioita ei käsitellä turvavarteissa, mutta 

luvataan tulevaisuudessa ottaa käsittelyyn. 

 

Mikä on mielestäsi haasteellisin rakennusvaihe järjestyksen ja jätehuollon kannal-

ta? Mihin asioihin silloin pitää kiinnittää huomiota? 

- Haastelisin rakennusvaihe on sisustus-/ viimeistelyvaihe. Silloin ongelmana on 

pölynhallinta ja ylimääräinen materiaali sekä niistä aiheutuvat siirrot. Ylimää-

räisen materiaalin takia kulkutiet voivat olla ahtaita ja paikat kolhiintuu her-

kästi. 

- Viimeistelyvaiheessa on myös paljon eri materiaaleja, jolloin kierrätettävää jä-

tettä on monia erilajeja. 

 

Mitä mieltä ns. pihamiehestä? 

- Pihamies on hyvä, mutta sen on oltava oikeanlainen persoona.  

- Pihamies on myös logistiikan kannalta hyvä, koska hän tietää missä mitäkin 

on ja mihin tavarat on hyvä sijoittaa. 
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Onko kehitysehdotuksia tai hyviä toimintatapoja? 

- Sakotus on mielestäni huonotapa ja enemmin on korjattava asenteita. 

- Keskuspölynimuri saattaisi olla hyvä esimerkiksi kerrostalokohteissa, jos ne 

olisivat vain varmatoimisempia. 
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Liite 5. Työnjohtajien haastattelu: Karismakortteli 

 

TYÖMAAN JÄRJESTYS JA JÄTEHUOLTO HAASTATTELU 

Päivämäärä:  _______2.4.2014__________      ____ 

Työmaa:  ___      _Karisma             _____ __  ____ 

Haastateltava:  Marko Niininen ja Tuomo Kahilainen_ 

 

1. JÄRJESTYS JA JÄTEHUOLTO 

 

Miten jätteet tällä hetkellä lajitellaan työmaalla? Kuinka kierrättäminen on huomi-

oitu? 

- Työmaa on runkovaiheessa ja tällä hetkellä lajitellaan puu-, seka-, metalli- ja 

kivijäte. 

- Toimitaan kaupungin ohjeistuksien mukaan ja ahtaan tontin ehdoilla. 

 

Mitä jätehuolto yrityksiä on käytössä ja miksi? Onko jätehuolto kilpailutettu? 

- Jätehuoltoyritykset on kilpailutettu ja tällä hetkellä käytössä on Kuusankoski. 

- Kuusankoski on edullinen ja sen toiminta varmuus on erittäin hyvä. 

 

Miten jätehuolto näkyy aluesuunnitelmassa? 

- Aluesuunnitelmassa näkyy lavojen sijainnit ja kivijätteen keräyspiste. 

- Tontti vapaat alueet pienenee koko ajan, joten lavat liikkuvat. Pyritään päivit-

tämään aluesuunnitelmaa tasaisin väliajoin. 

 

Miten työmaan jätehuoltosuunnitelma on laadittu? 

- Jonkinlainen suunnitelma on laadittu, mutta nyt ei löydy.  

- Suunnitelmassa on kerrottu mitä jätteitä tulee ja kuinka ne lajitellaan. 
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Mitä jätehuoltokalustoa työmaalla on? Vaikuttaako työmaan eteneminen tai tyyp-

pi kalustoon? 

- Työmaalla on tällä hetkellä korkea reunasia jätelavoja, kerroskärryjä ja nosto-

jässiköitä. Lisäksi on muovisia roska-astioita kerroksissa. 

- Työmaan edetessä alueet muuttuvat ahtaammiksi, joten lavoja täytyy var-

maan pienentää. 

 

Onko yleisen järjestyksen ylläpito ja jätehuolto vastuutettu jollekin työnjohtajal-

le/työntekijälle? Millaisia suunnitelmia vastuunhoitamisesta on laadittu? 

- Ei ole varsinaisesti vastuutettu, mutta kaksi työmiestä hoitaa järjestyksen yl-

läpitoon liittyviä hommia. Toinen hoitaa ulkopuolen ja toinen rungon. 

- Lisäksi jokaisen on pidettävä huoli oman työn aiheuttamasta jätteestä. 

- Työnjohtajista lavojen tyhjennyksen hoitaa se, joka huomaa lavan olevan 

täynnä. 

 

 

2. ALIURAKOITSIJOIDEN TOIMINTA 

 

Tarvitseeko aliurakoitsijoita usein huomauttaa järjestyksen ja jätehuollon laimin-

lyönnistä? Jos tarvitsee, niin millaisia ne ovat? 

- Välillä tarvitsee huomauttaa, mutta varsinaisia uhkauksia vain muutama. 

- Yleisempiä laiminlyöntejä on materiaalien jättäminen levälleen, esimerkiksi 

putkia on usein ympäriinsä. 

 

Siivotaanko tällä hetkellä myös aliurakoitsijoiden jätteet? Jos siivotaan, laskute-

taanko nämä kustannukset laiminlyönnin tehneeltä urakoitsijalta? 

- Sopimuksiin on kirjattu, että aliurakoitsijat siivoavat omat jätteensä kerroksis-

sa yhteen pisteeseen. 

- Jos laiminlyöntejä tapahtuu, aliurakoitsijaa laskutetaan aliurakkasopimuksen 

mukaan. 
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Näkemyksiä hyvistä tavoista hoitaa jätehuolto aliurakoitsijoiden kanssa? Pitäisikö 

siihen luoda systemaattinen tapa, joka vietäisiin aliurakkasopimuksiin? 

- Sopimuksiin pitää kirjata asiat ja aliurakoitsijoiden tullessa työmaalle, heidät 

on perehdytettävä kunnolla. 

 

 

3. OMAN HENKILÖSTÖN TOIMINTA 
 

Miten sinut on perehdytetty työmaan järjestykseen ja jätehuoltoon? 

- Jyväskylän kaupungilta tulee ohjeistusta kuinka toimia. Lisäksi laita ja määrä-

ykset ohjeistavat. 

- Jätehuoltoyritysten laskuista näkee hyvin kuinka kierrättäminen onnistuu. 

 

Miten työntekijät mielestäsi suhtautuvat työmaan järjestyksen ylläpitämiseen ja 

jätteiden lajitteluun? 

- Nykyään työntekijät suhtautuvat hyvin siisteyteen ja ymmärtävät sen tärkey-

den. 

- Hyvä porukka edesauttaa järjestyksen ja jätehuollon hyvää toimintaa. 

- Nuoren työvoiman kanssa saattaa joskus olla ongelmia, mutta hyvä ohjeistus 

auttaa. 

 

Miten asenteita voisi parantaa? Käsitelläänkö asioita turvavarteissa? 

- Puhuminen yleensä toimii, jos ei toimi niin kipataan jätelava ja antaa miesten 

lajitella uudestaan. 

- Perjantaisin pidetään info, missä käsitellään työmaan asiat ja muun muassa 

jätehuolto sekä yleinen järjestys. 

 

Mikä on mielestäsi haasteellisin rakennusvaihe järjestyksen ja jätehuollon kannal-

ta? Mihin asioihin silloin pitää kiinnittää huomiota? 

- Haastavin vaihe on perustus- ja runkovaihe. Silloin suurin haaste on järjestyk-

sen ylläpito. Kulkutiet on pidettävä esteettöminä.  

- Lisäksi täytyy kiinnittää huomiota oikeasta rakentamisjärjestyksestä. Varsinkin 

ahtaalla työmaalla tärkeää rakentaa perältä eteenpäin, niin materiaaleja ei 

tarvitse kuljettaa moneen kertaan. 
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Mitä mieltä ns. pihamiehestä? 

- Pihamies on erittäin hyvä ja parhaillaan käytössä työmaalla. 

-  Pihamies on sitä tärkeämpi mitä suurempi työmaa. 

- Hyviä puolia on, että pihamies tietää missä mitäkin on ja osaa varastoida tule-

van tavaran. Lisäksi hän hoitaa talvikunnossapidon ja työturvallisuusasiat. 

- Pihamieheksi valittava oikeanlainen henkilö, joka on omatoiminen ja ei jää 

seisoskelemaan, jos on hiljaisempaa. 

 

Onko kehitysehdotuksia tai hyviä toimintatapoja? 

- Hyvät ja huonot toimintatavat riippuvat työmaan tyypistä ja työporukasta. On 

valittava kohteen ja henkilöstön mukaan oikeat tavat. 

- Kaluston osalta viimeistelyvaiheessa kannattaa suosia pintaystävällisempiä jä-

teastioita. 

- Hepa- suodattimia pitäisi kehittää, koska ne tukkeutuvat helposti. 



64 
 

Liite 6. Työnjohtajien haastattelu: As Oy Maailmanpylväs 

 

TYÖMAAN JÄRJESTYS JA JÄTEHUOLTO HAASTATTELU 

Päivämäärä:  _______31.3.2014______________ 

Työmaa:  ____Maailmanpylväs___________ 

Haastateltava:  ____Hannu Matilainen_____    ___ 

 

1. JÄRJESTYS JA JÄTEHUOLTO 

 

Miten jätteet tällä hetkellä lajitellaan työmaalla? Kuinka kierrättäminen on huomi-

oitu? 

- Jätteet lajitellaan tällä hetkellä seka-, puu- ja metallijätteisiin.  

- Koko työmaan ajan lajittelu on pysynyt samanlaisena. 

- Piti hankkia energiajätelava, mutta kiireessä unohtui. 

 

Mitä jätehuolto yrityksiä on käytössä ja miksi? Onko jätehuolto kilpailutettu? 

- Tällä hetkellä käytössä on Kuusankoski.  

- Aluksi käytössä oli Lassila&Tikanoja, mutta tehtiin kyselyitä ja vaihdettiin hal-

vempaan. 

- Metalli jätteestä vastaa yksityinen kerääjä. 

 

Miten jätehuolto näkyy aluesuunnitelmassa? 

- Aluesuunnitelmaan on merkattu jätelavat ja sijainnit. Tosin aluesuunnitelmaa 

pitäisi päivittää. 

 

Miten työmaan jätehuoltosuunnitelma on laadittu? 

- Tämän työmaan jätehuoltosuunnitelmaa ei ole tullut vastaan, mutta laatiessa 

huomioidaan työvaiheittain mitä jätteitä tulee ja sen mukaan hankitaan vaih-

tolavoja. 

 



65 
 
Mitä jätehuoltokalustoa työmaalla on? Vaikuttaako työmaan eteneminen tai tyyp-

pi kalustoon? 

- Tällä hetkellä työmaalla on vaihtolavat seka- ja puujätteelle.  

- Nostojässiköitä, joihin kerätään esim. metallia. 

- Porrashuoneissa kerroskohtaisesti roska-astiat 

- Muutama sulo ja normaalit siivousvälineet 

- Tällä työmaalla eteneminen ei ole pahemmin vaikuttanut, mutta normaalisti 

laajoilla työmailla käytetään useampia pienempi kokoisia lavoja tai siirrettäviä 

lavoja. Ahtailla työmailla jäteputki on kätevä. 

 

Onko yleisen järjestyksen ylläpito ja jätehuolto vastuutettu jollekin työnjohtajal-

le/työntekijälle? Millaisia suunnitelmia vastuunhoitamisesta on laadittu? 

- Ei ole varsinaisesti vastuutettu, mutta rakennussiivooja siivoaa kerroksista jät-

teet pois. Lisäksi pari kirvesmiestä auttaa häntä raskaampien jätteiden kans-

sa. 

- Työnjohtajista ketään ei ole vastuutettu. Asiat hoidetaan tarpeen mukaan. 

- Ei ole laadittu kirjallisia suunnitelmia. 

 

 

2. ALIURAKOITSIJOIDEN TOIMINTA 

 

Tarvitseeko aliurakoitsijoita usein huomauttaa järjestyksen ja jätehuollon laimin-

lyönnistä? Jos tarvitsee, niin millaisia ne ovat? 

- Varsinaisia aliurakoitsijoita ei tarvitse oikeastaan huomautella, mutta heidän 

kiireapulaisiaan välillä. Esimerkiksi sähköjohdon pätkiä on jäänyt paljon. 

 

Siivotaanko tällä hetkellä myös aliurakoitsijoiden jätteet? Jos siivotaan, laskute-

taanko nämä kustannukset laiminlyönnin tehneeltä urakoitsijalta? 

- Tällä hetkellä aliurakoitsijoiden jätteet siivotaan kerroksista, mutta he itse 

vastaavat työpisteen siisteydestä. Jos aliurakoitsijoilta tulee paljon jätettä, he 

vievät sen itse pois. Esimerkiksi kalustemies vie itse levyt pois. 
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Näkemyksiä hyvistä tavoista hoitaa jätehuolto aliurakoitsijoiden kanssa? Pitäisikö 

siihen luoda systemaattinen tapa, joka vietäisiin aliurakkasopimuksiin? 

- Aliurakkasopimuksiin vienti on hyvä tapa. Vähintään mainittava, että kerätään 

kerroksittain jätteet yhteen pisteeseen. 

- Lisäksi aliurakoitsijoille on tehtävä heti alusta asti selväksi, miten työmaalla 

jätteet hoidetaan. 

 

 

3. OMAN HENKILÖSTÖN TOIMINTA 

 

Miten sinut on perehdytetty työmaan järjestykseen ja jätehuoltoon? 

- Firman puolesta ei varsinaisesti ole perehdytetty, mutta työmaa kohtaisesti 

aina työmaalle mentäessä.  

 

 

Miten työntekijät mielestäsi suhtautuvat työmaan järjestyksen ylläpitämiseen ja 

jätteiden lajitteluun? 

- Työntekijöiden suhtautuminen vaihtelee paljon.  

- Usein touhutaan sotkun keskellä ja siivotaan vasta työn päätyttyä. Olisi hyvä 

siivota välissäkin. 

- Omien työntekijöiden kohdalla toimii sama kuin aliurakoitsijoidenkin, eli sovi-

taan urakoihin myös siivoaminen. 

 

Miten asenteita voisi parantaa? Käsitelläänkö asioita turvavarteissa? 

- Jätehuolto käytävä perehdytystilanteessa kunnolla läpi, jolloin työntekijät nä-

kevät siihen panostettavan. 

- Työvaiheiden alussa keskusteltava miten kyseisen työn jätteet hoidetaan. Li-

säksi velvollisuudet on merkattava urakkasopimuksiin. 

- Asioita käsitellään aina tarpeen mukaan turvavarteissa tai muuten työnteki-

jöiden kanssa. 

 

Mikä on mielestäsi haasteellisin rakennusvaihe järjestyksen ja jätehuollon kannal-

ta? Mihin asioihin silloin pitää kiinnittää huomiota? 

- Haastavimpia vaiheita ovat runkovaihe sekä väliseinä- ja alakattovaihe. 

- Runkovaiheessa tulee paljon painavaa jätettä. Esimerkiksi pystysaumauksesta 

syntyvät klöntit. Olisi hyvä nostaa heti nosturin avulla pois. 
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- Väliseiniä ja alakattoja tehdessä kerääntyy paljon levyn paloja sekä rankoja, 

jotka vievät paljon tilaa. Työntekijöiden kanssa sovittava, että levyt kuljete-

taan mahdollisimman nopeasti seuraavaan mestaan tai pois kerroksista. 

 

Mitä mieltä ns. pihamiehestä? 

- Pihamies kuulostaa hyvältä. Olisi hyvä vastuuttaa yksi henkilö, niin hommat 

hoituisivat varmemmin.  

- Homma voisi olla virallisen työnkuvan ohessa. 

 

Onko kehitysehdotuksia tai hyviä toimintatapoja? 

- Puujätteiden osalta joskus toiminut hyvin pienet paikalliset yritykset, jotka 

hakevat kouran kanssa puutavaran työmaalta. Välillä puujäte on ollut sellais-

ta, että ne eivät ole viitsineet edes laskuttaa siitä. 

- Urakkasopimuksiin merkattava tarkasti velvollisuudet koskien jätehuoltoa ja 

järjestystä. 

- Keskuspölynimuri: 

o Hyvä siihen asti, kun seiniä aletaan maalata. Likaisesta letkusta on tul-

lut valituksia maalareilta. 

o Kohdepoistoihin oltava kuitenkin omat imurit 
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Liite 7. Työnjohtajien haastattelu: Jyväskylän yliopisto - U2 

 

TYÖMAAN JÄRJESTYS JA JÄTEHUOLTO HAASTATTELU 

Päivämäärä:  _______31.3.2014______________ 

Työmaa:  ____         U2              _____  ______ 

Haastateltava:  ____   Juha Mäkelä       ___ ______ 

 

1. JÄRJESTYS JA JÄTEHUOLTO 

 

Miten jätteet tällä hetkellä lajitellaan työmaalla? Kuinka kierrättäminen on huomi-

oitu? 

- Tällä hetkellä on neuvoteltu jätteiden poisto purku-urakkaan. Lisäksi on neu-

voteltu, että purku-urakoitsijan jätelavalle saadaan viedä jätteet lajiteltuina. 

- Tällä hetkellä jätteet lajitellaan puu-, kivi-, seka- ja metallijätteisiin. 

- Tulevaisuudessa työmaalle hankitaan sekajätelava ja muita tarvittaessa. 

 

Mitä jätehuolto yrityksiä on käytössä ja miksi? Onko jätehuolto kilpailutettu? 

- Yrityksestä ei varmuutta, kun purku-urakoitsija hoitaa. 

- Jätehuoltoa ei ole kilpailutettu. Lavoja hankittaessa tehdään kyselyitä, mutta 

työmaa on saneerauskohde eli jätemäärät ovat melko pieniä. 

 

Miten jätehuolto näkyy aluesuunnitelmassa? 

- Aluesuunnitelmassa näkyy päivitetysti jätelavat ja sijainnit. 

 

Miten työmaan jätehuoltosuunnitelma on laadittu? 

- Jätehuoltosuunnitelmaa ei ole vielä laadittu.  

- Katsotaan lähiaikoina, kun lavojen tilaus tulee ajankohtaiseksi. 
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Mitä jätehuoltokalustoa työmaalla on? Vaikuttaako työmaan eteneminen tai tyyp-

pi kalustoon? 

- Tällä hetkellä työmaalla on erilaisia roskakärryjä sekä imureita ja muita yleis-

siivousvälineitä. 

- Tilanne kohtaisesti hankittava oikea kalusto, koska käytössä vuokrakalustoa. 

 

Onko yleisen järjestyksen ylläpito ja jätehuolto vastuutettu jollekin työnjohtajal-

le/työntekijälle? Millaisia suunnitelmia vastuunhoitamisesta on laadittu? 

- Yhden siivoojan päätehtävä, mutta ei erityissuunnitelmia. 

- Lisäksi jokaisella työntekijällä on vastuu siivota omasta toiminnasta aiheutuva 

sotku. 

 

 

2. ALIURAKOITSIJOIDEN TOIMINTA 

 

Tarvitseeko aliurakoitsijoita usein huomauttaa järjestyksen ja jätehuollon laimin-

lyönnistä? Jos tarvitsee, niin millaisia ne ovat? 

- Aliurakoitsijoita tarvitsee huomauttaa aivan yhtälailla kuin omia työntekijöitä.  

 

Siivotaanko tällä hetkellä myös aliurakoitsijoiden jätteet? Jos siivotaan, laskute-

taanko nämä kustannukset laiminlyönnin tehneeltä urakoitsijalta? 

- Sopimuksiin on kirjattu, että aliurakoitsijat hoitavat omat jätteet. 

- Laskutetaan, jos tulee tarvetta. Ei ole vielä tullut. 

 

Näkemyksiä hyvistä tavoista hoitaa jätehuolto aliurakoitsijoiden kanssa? Pitäisikö 

siihen luoda systemaattinen tapa, joka vietäisiin aliurakkasopimuksiin? 

- Jokaisella on velvollisuus siivota omat jätteensä. 

- Hyväksi todettu tapa on, että siivotaan pölysiivous esimerkiksi kerran viikkoon 

ja aliurakoitsijoille on tehty selväksi, että ennen pölysiivousta pitää alueen ol-

la raivattu.  

Ennen siivousta tehdään katselmus, jos aliurakoitsijat eivät ole raivanneet jät-

teitään, heitä laskutetaan siivouksesta. 
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3. OMAN HENKILÖSTÖN TOIMINTA 

 

Miten sinut on perehdytetty työmaan järjestykseen ja jätehuoltoon? 

- Perehdytys on tapahtunut lähinnä TR-mittariston kautta. 

- Lisäksi oma työturvatiimi antaa hyvää ohjeistusta asian tiimoilta. 

- Viimeisimpänä on tullut myös pölyttömyys vaatimukset. 

 

Miten työntekijät mielestäsi suhtautuvat työmaan järjestyksen ylläpitämiseen ja 

jätteiden lajitteluun? 

- Työntekijöillä on yleensä hyvin järki mukana ja suhteellisen luonnollisesti hoi-

tuu. Ehkä kyseessä voi olla myös hieman ammattiylpeyttä. 

 

Miten asenteita voisi parantaa? Käsitelläänkö asioita turvavarteissa? 

- Asenteet ovat nykyisin hyvät. 

- Raha auttaa asenteisiin aina. 

- Työntekijöiden osallistaminen voisi myös parantaa asenteita. Eli antaa heidän 

ideoida ja osallistua. 

- Asioita käydään läpiturvavarteissa 

o Esimerkiksi edellisviikon poikkeamat 

o Annetaan positiivista palautetta 

 

Mikä on mielestäsi haasteellisin rakennusvaihe järjestyksen ja jätehuollon kannal-

ta? Mihin asioihin silloin pitää kiinnittää huomiota? 

- Purkuvaihe: Pinnat ovat mitä on ja jätettä tulee paljon. Jätehuolto hyvä sisäl-

lyttää purku-urakkaan. 

- Luovutusvaihe/ toimintakokeen aikainen siisteys 

o Pölyäviä töitä on vielä, mutta niitä ei saisi tehdä 

o Vaati ohjeistusta, kuria ja käskytystä 

 

Mitä mieltä ns. pihamiehestä? 

- Jos rahat vain riittävät, niin hyvä juttu. Tämä kohde on kilpailukohde, joten 

kustannukset ajettu minimiin. 

- Pihamies olisi hyvä, kun voi vastuuttaa yhdelle henkilölle esimerkiksi 

o Talvikunnossapidon 

o Työmaan aitaukset 
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o Yleisen imagon ylläpito 

o Työturvallisuuteen liittyvät asiat 

 

Onko kehitysehdotuksia tai hyviä toimintatapoja? 

- Keskuspölynimuri kuulostaa hyvälle, mutta ei ole henkilökohtaisia kokemuk-

sia. 

- Logistinen järjestys vaikuttaa paljon 

o Materiaalit toimitettava oikealla ajoituksella 

o Aliurakkasopimuksiin merkattava, ettei tavaroita toimiteta kerralla 

tontille 
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Liite 8. Työntekijöiden haastattelu 1.: Huhtasuon koulukeskus 

 

TYÖMAAN JÄRJESTYS JA JÄTEHUOLTO HAASTATTELU 

Päivämäärä:  ___ _2.4.2014     ______________ 

Työmaa:  ____Huhtasuo           ___________ 

Haastateltava:  ___Petri Mäkelä (kirvesmies)      _  

 

1. OMAN HENKILÖSTÖN TOIMINTA 
 

Miten sinut on perehdytetty työmaan järjestykseen ja jätehuoltoon? 

- Perehdytetty aina työmaa kohtaisesti.  

- Perehdytykset ovat olleet pääasiassa hyviä ja on tärkeää, että joka työmaalla 

tehdään perehdytys. 

 

Miten työntekijät mielestäsi suhtautuvat työmaan järjestyksen ylläpitämiseen ja 

jätteiden lajitteluun? 

- Työntekijöiden asenteet ovat parantuneet paljon vuosien aikana, varsinkin 

YIT:n omilla työntekijöillä.  

- Nykyisin tapahtuu vain pieniä hairahduksia. 

 

Miten asenteita voisi parantaa? Käsitelläänkö asioita turvavarteissa? 

- Aliurakoitsijoilla voisi toimia kunnon sanktiot järjestyksen ja jätehuollon lai-

minlyönnistä. 

- Omille voisi antaa heidän toiminnan mukaan niin sanotusti porkkanaa tai 

keppiä. Jos hommat hoidetaan hyvin, annetaan pieni palkkio. 

- Asenteet paranevat, jos käytettävä kalusto on kunnossa ja työvaiheeseen so-

pivaa. 

- Työnjohtajien seuranta voi aina olla tarkempaa. He voisivat puuttua asiaan 

heti, niin epäjärjestys ei leviäisi. 

- Asioita on käsitelty tarpeen mukaan turvavarteissa. 
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Mikä on mielestäsi haasteellisin rakennusvaihe järjestyksen ja jätehuollon kannal-

ta? Mihin asioihin silloin pitää kiinnittää huomiota? 

- Haasteellisin on kattotyömaa, koska ollaan korkealla jolloin logistiikan on toi-

mittava. 

- Erittäin tärkeää on jäteastioiden oikea koko ja sijainti sekä astioita on oltava 

riittävästi. 

- Kattotyömaalla syntyy erilaisia puujätteitä, muovijätettä ja huopaa. 

 

Mitä mieltä ns. pihamiehestä? 

- Pihamies on tosi hyvä.  

- Pihamiehen ansioista työturvallisuus paranee 

- Työmaan talvikunnossapito hoituu hyvin 

- Työmaan logistiikka toimii 

- Pihassa on aina mies, joka ottaa esimerkiksi nostoja katolta vastaan 

 

Onko kehitysehdotuksia tai hyviä toimintatapoja? 

- Keskuspölynimuri on ollut muutamalla työmaalla hyvä. Sen avulla on helppo 

pitää paikat puhtaana ja siivoajat ovat tykänneet. Osassa malleista on ollut 

pieniä teknisiä ongelmia. 

- Tiedottamista ja vuorovaikuttamista voisi aina parantaa 
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Liite 9. Työntekijöiden haastattelu 2.: Huhtasuon koulukeskus 

 

TYÖMAAN JÄRJESTYS JA JÄTEHUOLTO HAASTATTELU 

Päivämäärä:  ___ _2.4.2014     ______________ 

Työmaa:  ____Huhtasuo           ___________ 

Haastateltava:  ___Niko Arve (kirvesmies)            _  

 

1. OMAN HENKILÖSTÖN TOIMINTA 
 

Miten sinut on perehdytetty työmaan järjestykseen ja jätehuoltoon? 

- Perinteisesti työmaalle tultaessa on perehdytetty. Kerrottiin lähinnä, että oi-

keat jätteet oikeaan paikkaan. 

- Perehdyttäminen toimii nykyisin hyvin. 

 

Miten työntekijät mielestäsi suhtautuvat työmaan järjestyksen ylläpitämiseen ja 

jätteiden lajitteluun? 

- Työntekijät suhtautuvat hyvin ja paikat pysyvät melko siisteinä koko ajan. 

Myös aliurakoitsijat hoitavat hyvin jätteensä. 

 

Miten asenteita voisi parantaa? Käsitelläänkö asioita turvavarteissa? 

- Pienet puunpalat ja vastaavat muut kappaleet olisi aina kerättävä pois, koska 

niiden päälle astuessa tuhoutuu nilkat. 

- Asenteiden parantuminen on lähdettävä jokaisesta itsestään. 

- Urakkasopimuksiin merkkaaminen on toiminut hyvin 

- Tällä työmaalla ei ole taidettu käsitellä asiaa turvavarteissa. 
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Mikä on mielestäsi haasteellisin rakennusvaihe järjestyksen ja jätehuollon kannal-

ta? Mihin asioihin silloin pitää kiinnittää huomiota? 

- Haasteellisin rakennusvaihe on väliseinien teko. Silloin kerroksissa on kipsile-

vyt ja metallirangat sekä paljon muuta tavaraa. Haasteena on työskennellä 

turvallisesti ja tehokkaasti. 

- Myös runkovaihe on järjestyksen ja jätehuollon kannalta haastava. Silloin on 

tärkeä pitää tavarat nipuissa ja raivata kulkutiet. 

 

Mitä mieltä ns. pihamiehestä? 

- Pihamies on hyvä, mutta työt saattaa jäädä herkästi muiden töiden takia. 

 

Onko kehitysehdotuksia tai hyviä toimintatapoja? 

- Yhdessä kohteessa ulkopuolinen siivousurakoitsija keräsi esimerkiksi välisei-

nävaiheessa ylimääräiset levyt ja muut materiaalit pois kerroksista. Tämä käy-

täntö toimi mielestäni hyvin. 
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Liite 10. Työntekijöiden haastattelu: Karismakortteli 

 

TYÖMAAN JÄRJESTYS JA JÄTEHUOLTO HAASTATTELU 

Päivämäärä:  _______2.4.2014______________ 

Työmaa:  ___       _Karisma       _______  ___ 

Haastateltava:  Kimmo Koivikko (kirvesmies / elementtiasentaja)_ 

 

1. OMAN HENKILÖSTÖN TOIMINTA 
 

Miten sinut on perehdytetty työmaan järjestykseen ja jätehuoltoon? 

- Työmaalle tullessa tehtiin normaali perehdyttäminen. Sekä aina uuden talon 

alkaessa on tehty uusi perehdytys. 

- Perehdyttämiset ovat olleet selkeitä ja niissä on käyty läpi työmaan haasteet, 

kuten tällä työmaalla tontin ahtaus. 

 

Miten työntekijät mielestäsi suhtautuvat työmaan järjestyksen ylläpitämiseen ja 

jätteiden lajitteluun? 

- YIT:n oma porukka suhtautuu hyvin järjestyksen ylläpitoon. Ulkopuolisilla ura-

koitsijoilla on joskus ongelmia, mutta he ovat myös menossa parempaan 

suuntaan. 

- Yleisimmät ongelmat kaikilla ovat työpisteen jättäminen sotkuiseksi. 

 

Miten asenteita voisi parantaa? Käsitelläänkö asioita turvavarteissa? 

- Asioita on käsitelty turvavarteissa varsinkin aina työmaan alkupuolella. 

- Ei tule nyt mieleen mitään parannus keinoja. 
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Mikä on mielestäsi haasteellisin rakennusvaihe järjestyksen ja jätehuollon kannal-

ta? Mihin asioihin silloin pitää kiinnittää huomiota? 

- Haastelisin rakennusvaihe on väliseinä teko. Silloin pienellä alueella on monta 

työmiestä heilumassa, joka hankaloittaa työn tekoa. Lisäksi väliseinävaiheessa 

on paljon materiaaleja sisällä, esimerkiksi levy- ja rankaniput sekä IV-putket. 

- Työvaiheessa on tärkeää, että jokainen siivoaa omat jälkensä ja pitää materi-

aalit järjestyksessä. 

 

Mitä mieltä ns. pihamiehestä? 

- Pihamies on erittäin hyvä, koska tontti pysyy järjestyksessä ja logistiikka toimii 

hyvin. 

- Pihamiehen avulla myös turha ajan tuhlaus tavaroiden etsimiseen jää pois, 

koska hän tietää missä mikäkin on. 

 

Onko kehitysehdotuksia tai hyviä toimintatapoja? 

- Roskakuilu voisi olla hyvä, kun työmaan tontti on ahdas. Saataisiin jätteet no-

peammin pois rakennuksen rungosta. 
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Liite 11. Jätehuollon työmaataulu 
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Liite 12. Työnjohtajan toimintaohjeet 
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