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1 JOHDANTO 

Julkisivukorjauskohde sijaitsee Vantaalla, Maauuninkuja 4:ssä. Asunto osake-

yhtiö Maauuninkuja 4 käsittää neljä kerrostaloa, joissa on yhteensä 98 asuin-

huoneistoa ja 81 parveketta. Kerrostalot ovat valmistuneet vuosina 1975–1976. 

Talot ovat 3-kerroksisia kerrostaloja, joiden pääasiallinen rakennusmateriaali on 

betoni. Julkisivujen elementit on toteutettu sandwich-elementeillä, joiden pinta-

materiaali on pesubetoni. (Osmo Ahjoniemi, henkilökohtainen tiedonanto) 

Toimin tässä projektissa työnjohtajana. Lisäksi kohteessa oli vastaava mestari 

ja projektipäällikkö. Työhöni kuului mm. aikataulujen päivittäminen, työntekijöi-

den perehdyttäminen, materiaalien ja tarvikkeiden tarpeen selvittäminen ja ti-

laaminen, laadunvalvonta ja dokumentointi, palkkojen maksaminen, laskujen 

tarkastus ja hyväksyminen, lisätöiden laskeminen yhteistyössä projektipäällikön 

kanssa sekä työnopastus ja valvonta. 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on miettiä, miten pystyn kehittämään omaa 

osaamistani ja jatkossa huomioimaan asioita entistä paremmin ja tarkemmin. 

Näin suurissa projekteissa on paljon asioita, mitkä pitää tietää ja huomioida, 

joten opinnäytetyön laatimisesta on varmasti hyötyä jatkossa. 

Tällä kyseisellä työmaalla olin paikalla koko ajan, sillä tämä oli kesän ainut työ-

maani. Vastaava mestari ja projektipäällikkö kävivät kohteessa tarpeen mu-

kaan. Suurin osa yhteydenpidosta suoritettiin sähköpostin ja puhelimen kautta. 

Oman osaamisen kehittämiseen tämä kohde toimi mielestäni hyvin, koska tämä 

oli tarpeeksi iso ja laaja. Täysin uutena asiana itselleni tuli parveke-elementtien 

uusiminen. Sain paljon tietoa aikatauluista ja itse työn suorituksesta alihankki-

joina toimineiden purkuryhmän ja asentajien työnjohdolta. Opinnäytetyössä 

käyn kaksi työvaihetta läpi pintapuolisesti, joten mihinkään yksittäiseen työvai-

heeseen tai työhön ei perehdytä syvällisesti. 
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Yhtiössä on aiemmin suoritettu perusparannukset ja huomattavat julkisivuihin 

liittyvät korjaukset sekä kuntotutkimukset: 

 tasakatot ja IV-koneet uusittu vuonna 2004 

 porraslippojen uusinnat vuonna 2004 

 J-portaan kuutamosillan kunnostus vuonna 2006 

 julkisivujen ja parvekkeiden kuntotutkimus vuonna 2008 

 julkisivuvaipan silikonisuojaus 

 julkisivujen ja parvekkeiden arkkitehti- ja korjausrakennesuunnittelu 

vuonna 2012. (Osmo Ahjoniemi, henkilökohtainen tiedonanto) 

Julkisivukorjauksen tarve ja suunnittelu aloitettiin vuoden 2008 suoritetun julki-

sivujen ja parvekkeiden kuntotutkimuksen pohjalta. Tutkimuksessa todettiin 

mm. seuraavaa:  

Julkisivujen osalta korjaustarve on suurin ja kiireellisin, sillä pesubetonipintaisissa 
julkisivuelementeissä käynnistynyt betonin pakkasrapautuminen johtaa ennen 

pitkää siihen, ettei nykyisiä julkisivuja voida enää korjata eikä uudelleen verhoilla, 
jolloin ainoaksi korjausvaihtoehdoksi jää nykyisten julkisivuelementtien ulkokuo-

ren purkaminen ja korvaaminen uudella julkisivuverhouksella. (Julkisivujen- ja 
parvekkeiden kuntotutkimus vuonna 2008) 

Parvekkeiden suurimpana ongelmana on muutamien rakenneosien (parvekekai-
teet, sekä parvekelaattojen ja pieliseinien otsapinnat) terästen puutteellinen suo-
jabetonipeite. (Julkisivujen- ja parvekkeiden kuntotutkimus vuonna 2008)  

Tutkimusraportin pohjalta vuonna 2008 on tehty asunnon B 13 seinälle pesu-

betonielementtien impreknointi ja liittymäsaumojen uudelleen saumaus. Tämä 

tehtiin väliaikaisena toimenpiteenä, jolla estettiin pesubetonipinnassa olevien 

halkeamien ja korroosiovaurioiden eteneminen. 
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2 URAKOITSIJAN ESITTELY 

Consti Yhtiöt on Suomen johtava korjausrakentamiseen keskittynyt yritys. Yri-

tyksen toimialaan kuuluvat korjausurakointi, talotekniikka, linjasaneeraus, julki-

sivusaneeraus sekä piha- ja ympäristörakentaminen. Asiakaskunta muodostuu 

asunto-, teollisuus-, kauppa-, hotelli- ja toimistokiinteistöistä sekä julkisen sekto-

rin kohteista. (Consti yhtiöt 2014) 

Consti Yhtiöt on perustettu vuonna 2008. Konserniin kuuluu julkisivu, Korjaus-

urakointi ja talotekniikka yksiköt. Vuonna 2013 konsernin liikevaihto oli n. 170 

miljoonaa euroa ja henkilöstöä on lähes 800. (Consti yhtiöt 2014) 

Consti Julkisivut Oy on maan suurin julkisivu-urakoitsija. Toimipaikat sijaitsevat 

Helsingissä, Tampereella ja Oulussa. (Consti yhtiöt 2014) 
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3 JULKISIVUSANEERAUKSEN TOTEUTUS 

3.1 Räystäät 

Julkisivujen vanhat räystäspellitykset ja vanha rakenne purettiin. Uusi räystäs-

rakenne tuotiin (kuvasta 1) poiketen noin 10 cm ulommaksi. Näin saatiin seinille 

enemmän suojaa sadetta vastaan ja varmistettiin katon tuuletus. Myös räys-

täspellin alaosaan tehtiin tippanokka, joka heittää sadeveden kauemmaksi sei-

nästä (kuva 2). 

Räystäspeltien kiinnitykseen suositellaan ruuvikiinnitystä. Räystäspellin suosi-

teltava kiinnitystiheys on 500…800 mm ottaen huomioon räystään rakenne ja 

kuormitus. Yhtenäisen pellin pituudeksi ei suositella yli 4 metriä. Mikäli räystäs-

lista on 70 mm tai suurempi, lista kiinnitetään myös etupuolelta. 

Räystäspellin reunataive eli tippanokka taivutetaan noin 20 mm:n etäisyyteen 

räystäslaudasta. Kiviaineisesta pinnasta tippanokan etäisyyden tulee olla vähin-

tään 50 mm. Jos räystäässä on tuuletusrako, räystäspellin alareunan tulee olla 

vähintään 70mm tuuletusraon alareunan tason alapuolella. (RT 80-10632.) 

Julkisivujen yläosien pellitykset alusrakenteineen puretaan ja rakennetaan uu-

destaan kuvan 1 mukaisesti. Uusittavan reuna-alueen kate tehdään kaksinker-

taisena kumibitumikermeillä valmistajan ohjeiden mukaisesti. Aluskermiksi 

asennetaan tuoteluokan TL2 aluskermi ja pintakermiksi asennetaan tuoteluokan 

TL 2 sirotepintainen pintakermi. Kermit ulotetaan vähintään 300 mm vanhan 

kermin päälle. (työseloste.) 
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 Kuva 1. Räystäsliittymä.  

 

 

 

Kuva 2. Räystäspellityksen malli. 
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3.2 Parveke-elementit 

Parveke-elementit uusittiin työselostuksesta poiketen kokonaan. Tilaaja päätyi 

urakoitsijan ehdottamaan ratkaisuun, koska tilaaja halusi isommat parvekkeet. 

Työselityksessä oli vaihtoehtona parvekkeiden laajentaminen (erillishinta C), 

mutta kuntotutkimuksen ja silmämääräisen tarkastuksen tuloksena päätettiin 

elementit uusia. Silmämääräisen tarkastelun pohjalta vanhojen elementtien be-

tonikorjausmäärä olisi ylittynyt reippaasti työselityksessä olevasta 100 jm mää-

rästä, joten kustannusvaikutus uusien ja vanhojen elementtien välillä olisi jäänyt 

pieneksi. 

3.2.1 Parvekkeiden purku 

Parveke-elementtien purkamisen suoritti purkutöihin keskittynyt ja kokenut ali-

hankkija. Purkua varten pystyelementteihin ja lattialaattoihin piikattiin reiät, jois-

ta saatiin kiinnitettyä nosturin ketjut nostoa varten (kuva 3). 

 

Kuva 3. Elementtien purku. 
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Seinäelementtien purku osoittautui haastavammaksi, mitä oli suunniteltu. Lähtö-

tietojen mukaan niiden piti olla elementtejä jotka ovat kiinnikkeillä ankkuroitu 

holviin, mutta ainoastaan yksittäislinjojen ulkoreunat olivat tehty niin kuin alku-

peräisissä suunnitelmissa oli. Kaikkien muiden linjojen seinät olivat valettu 

asennuksen yhteydessä holviin, joten purkamisessa oli huomattavasti enem-

män työtä kuin alun perin oli suunniteltu. Työmaan yleisaikataulussa asia oli 

kuitenkin huomioitu niin, että tästä ei aiheutunut aikatauluongelmia. 

3.2.2 Anturan kaulat ja korkojen mittaus 

Anturan kauloista porattiin 50 mm:n koelieriöt, ja niille tehtiin laboratoriossa be-

toninäytteiden pintahietutkimus ja puristuslujuuden määritys nro BE1587/14. 

Näiden tulosten pohjalta tehtiin päätös, että kauloja ei uusita.  

Betoni on tasalaatuista. Runkoaines on ehjää ja hyvälaatuista. Runkoaineen ja 

sideaineen väliset rajapinnat vaikuttavat olevan kiinni ja tartunnat vaikuttavat hy-
viltä. Keskimääräinen karbonatisoitumissyvyys ulkopinnoissa on 0-22 mm.Osa 

pinnoista on betonipinnalla. Osassa ulkopintoja on maalipinnoite. Tämän tartunta 
alustaan on pääosin kohtalainen, joskin rapautumisen seurauksena heikenty-
nyt/heikentymässä. Näytteissä ei ole havaittavissa betonin kuntoa merkittävästi 

heikentäviä vaurioita. Havaittu rapautuminen rajoittuu 0-2 mm:n syvyydelle. Näyt-
teistä määritetyt puristuslujuudet ovat korkeita. Näytteisiin ei ole sattunut teräs-

tystä. Näytteissä on vähän pakkasvaurioilta suojaavia, suojahuokosiksi luokitel-
tavia ilmahuokosia, eikä niillä ole betonin pakkasenkestävyyttä parantavaa vaiku-
tusta. Betoni on hyvin tiivistynyttä, tiivistyshuokoset ovat pääosin pienehköjä ja 

tasaisesti jakautuneet.( KiraLab, 16.5.2014) 

Anturoiden kaulat kaivettiin noin puolen metrin syvyyteen. Kaulat torbo hiekka-

puhallettiin, niihin tehtiin betonikorjaus ja ne ylitasoitettiin kahteen kertaan, jol-

loin saatiin lisää suojaa raudoitukselle. Uusien elementtien korkojen mittaus 

suoritettiin niin, että jokaisen parvekelinjan ensimmäisen kerroksen parveke-

oveen laitettiin metrin korkeuteen merkki, josta otettiin tasolaserilla oikea korko 

anturan kaulalle. 
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3.2.3 Elementtien asennus 

Uusien parveke-elementtien asennuksen suoritti kokenut elementtiasentaja ali-

hankintana. Asennusryhmä on tehnyt vastaavia kohteita Consti Julkisivut Oy:lle 

ennenkin. 

Parveke laatat kiinnitettiin holviin ns. Parman asennussaranoilla. Aluksi injektoi-

tiin ruostumaton 12 mm kierretanko 320 mm:n syvyyteen holviin. Injektiomas-

sana käytettiin Hiltin kemiallista ankkurimassaa. Kierretankoja tuli kaksi kappa-

letta saranaa kohti ja saranoita kaksi kappaletta parvekelaattaa kohti. Sarana 

on U-rauta, jossa on reiät kierretangoille ja M20-pultille. Pultin läpi asennetaan 

lattaraudasta tehty kieleke, joka hitsataan laatan asennuksen yhteydessä laa-

tassa olevaan metalliseen vastakappaleeseen. (Kuva 4.) 

 

Kuva 4. Asennussarana. 

Elementit nostettiin paikalleen (kuva 5) asennussuunnitelma mukaan, jonka laa-

ti aliurakoitsija ennen elementtien tuotantoa. Seinäelementit tuettiin holvituilla, 

kunnes seuraava laatta oli asennettu ja elementtien saumat kovettuneet. 
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Kuva 5. Elementtiasennus. 
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4 TUOTANNONSUUNNITTELUN JA -OHJAUKSEN 

TEORIA 

4.1 Tehtäväsuunnittelu 

4.1.1 Tehtäväsuunnittelun lähtötiedot 

Lähtötiedoiksi (kuva 6) kootaan tehtävää koskevat hankekohtaiset tai yleiset 

asiakirjat, joissa on kuvattu työn toteutus, laatuvaatimustaso sekä tehtävälle 

asetetut ajalliset ja taloudelliset tavoitteet. Näitä asiakirjoja ovat mm. urakkaso-

pimusasiakirjat, työmaan laatusuunnitelma, rakennusselostus, työselostus, pii-

rustukset, tavoitearvio, yleisaikataulu sekä yleiset ohjeet, kuten rakennustöiden 

yleiset laatuvaatimukset, RYL 2010, Ratun menetelmä- ja menekkikortit, Ra-

kennustöiden laatu 2009 sekä Ratun Tehtäväsuunnitteluohjeet. Tehtäväsuunnit-

telun apuna voidaan käyttää myös aiemmin laadittuja tehtäväsuunnitelmia. Teh-

täväsuunnitelma tulee aina laatia ottaen huomioon kyseisen tehtävän ja työ-

maan erityispiirteet ja niiden vaikutukset työn toteutukseen.  (Lindberg, Kosken-

vesa & Sahlstedt 2013 33–34.) 
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Kuva 6 Tehtäväsuunnittelun lähtötiedot (RATU S-1228, 7). 
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Kuva 7. Tehtäväsuunnitelman rakenne (Lindberg, Koskenvesa & Sahlstedt 
2013, 33). 

Tehtäväsuunnittelun (kuva7) tavoitteena on varmistaa, että yksittäinen raken-

nustyömaan tehtävä saavuttaa sille asetetut ajalliset ja taloudelliset tavoitteet 

sekä laatuvaatimukset. Tehtäväsuunnittelu kohdistuu joko yhteen tehtävään tai 

tehtävä kokonaisuuteen. Suunnitelma laaditaan hyvissä ajoin ennen tehtävän 

aloitusta. (Lindberg, Koskenvesa & Sahlstedt 2013, 33). 

Tehtäväsuunnittelulla tarkoitetaan tehtävän toteutuksen suunnittelua, ohjausta 

ja valvontaa. Hyvin laadittu tehtäväsuunnitelma toimii edellytysten varmistami-

sessa, tehtävän valvonnassa ja ohjauksessa. Olosuhteet, työntekijät ja työ-

suunnitelmat vaihtuvat toisin kuin vakituisessa työkohteessa. Tehtäväsuunnitte-

lun avulla varmistetaan, että työn kaikilla osapuolilla on yhteinen käsitys työn 

sisällöstä ja tavoitteista. Tehtävän suunnitteluun kuuluu 

  tehtävän määrittäminen ja aloitusedellytysten varmistaminen 

  toteutuksen, joka sisältää mallityön tekemisen 

  työn toteutuksen  

 tarkistuksen, jossa valvotaan tehtävän aikataulua, kustannuksia ja laa-

tua. (RATU S-1228, 2.) 
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Tehtäväsuunnittelulla suunniteltavaksi valitaan työmaan kunkin rakennusvai-

heen keskeisiä tehtäviä. Tehtävä on kuitenkin tyypillisesti ajallisesti yhtenäinen 

ja yhden työryhmän tekemä työkokonaisuus. Tällöin se on myös ajallisesti ja 

taloudellisesti ohjattavissa. Suunniteltavien tehtävien valintaperusteet voivat olla 

esimerkiksi seuravanlaisia: 

 tehtävä on ajallisesti kriittinen, eli tehtävä on pitkäkestoinen tai tahdistaa 

muita työmaan tehtäviä 

 tehtävä on taloudellisesti merkittävä, esimerkiksi runkovaihe 

 tehtävällä on erityisen korkeat laatuvaatimukset 

 tehtävä on työntekijöille tai työnjohdolle tuntematon 

 tehtävä on osoittautunut virhealttiiksi. (RATU S-1228, 6.) 

Tehtäväsuunnitelman laatiminen on aina kohdekohtaista, joten valittavat koko-

naisuudet vaihtelevat kohteen ominaisuuksien ja solmittavan kaupan mukaan. 

(RATU S-1228, 6). 

4.1.2 Tehtäväsuunnitelman sisältö 

Tehtävän erityispiirteet otetaan huomioon tehtäväsuunnitelman sisällössä. Teh-

täväsuunnitelmassa määritellään tehtävän työsisältö ja siihen kuuluvat osateh-

tävät ja työn laajuus. Tehtävän sisältö esitetään kuvaamalla 

 alkutila, jollaisena työryhmä ottaa tehtävän tai työkohteen vastaan 

 työsisältö ja tehtävään kuuluvien osatehtävien luettelo 

 lopputila, jollaisena työryhmä luovuttaa tehtävän tai kohteen seuraavalle 

työryhmälle. (RATU S-1228, 8.) 

Tehtäväsuunnittelun tarkoitus on muodostaa selkeä kuvaus tehtävästä ja siihen 

liittyvistä vaatimuksista sekä sen urakkarajoista. Tehtäväsuunnitelmaa laaditta-

essa on mietittävä, mitä työkohteelta, työntekijöiltä, olosuhteilta ja ympäristöltä 

on edellytettävä ennen työtä ja työn aikana, jotta tehtävä saadaan suoritettua 

suunnitellusti. (RATU S-1228, 8.) 
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Tehtäväsuunnittelun sisällössä määritellään 

 tehtävän sisältö ja painopisteet  

 tehtävän riskit 

 ajallinen suunnittelu ja ohjaus 

 kustannusten suunnittelu ja valvonta 

 tehtävän aloitusedellytysten varmistaminen 

 laatuvaatimusten selvittäminen ja laadunvarmistus (RATU S-1228, 8). 

4.1.3 Potentiaalisten ongelmien analyysi 

Työssä usein esiintyvät ongelmat kartoitetaan tehtäväsuunnitelmassa potenti-

aalisten ongelmien analyysin avulla. Potentiaalisten ongelmien analyysin koko-

luokka vaihtelee käsiteltävän tehtävän mukaan. Ongelmat voidaan luokitella 

esimerkiksi teknisiin ongelmiin ja resursseista, suunnittelusta, turvallisuudesta, 

hankinnasta tai olosuhteista johtuviin ongelmiin.  

Potentiaalisten ongelmia ovat mm. 

 tekniset ongelmat 

 suunnitelmista johtuvat ongelmat 

 turvallisuusongelmat 

 resurssiongelmat 

 hankinnan ongelmat 

 olosuhdeongelmat 

 aikatauluongelmat. (RATU S-1228, 10.) 

4.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 

4.2.1 Ajankäytön suunnittelu 

Rakennustyömaan aikataulujen on tarkoitus kuvata tuotantoa sekä toimia työ-

maan ohjauksen ja valvonnan välineinä. Aikataulujen tulee olla tarkkuustasol-
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taan käyttötarkoitukseen sopivia ja realistisia, mutta myös tavoitteellisia. Aika-

tauluilla tulee kyetä varautumaan tuotannon häiriötilanteisiin sekä suunnitelmien 

ja olosuhteiden muuttumiseen.  Koko rakennustyömaan ja yksittäisten tehtävien 

ohjauksen kannalta on olennaista, että laaditut aikataulut ovat toteutuskelpoisia. 

(Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 62.) 

4.2.2 Aikataulusuunnittelun käsitteet  

Kokonaisaika (T4), eli työnvaiheaika, sisältää kaikki työhön käytetyt tunnit, myös 

tunnin mittaiset ja pidemmät työskentelyn keskeytykset. Kokonaisaikaa käyte-

tään kustannusten arvioimiseen ja alustavan yleisaikataulun laadintaan. Koko-

naisaika saadaan RATU-työmenekeistä kertomalla työvuoroajat työvaiheen 

TL3-lisäaikakertoimella. (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 63.) 

Työvaiheen lisäaika (TL3) sisältää yli tunnin mittaiset työn keskeytykset, pienet 

erilliset työvaiheet, koneiden ja laitteiden rikkoutumiset, huoltot, odotusajat, 

säähaitat ja mahdolliset tapaturmat. Työvaiheen lisäaikakertoimella eli TL3-

kertoimella muunnetaan työvuoroaika työvaiheajaksi. (Koskenvesa & Sahlstedt 

2011, 63.) 

Tehollinen aika (T3) ei sisällä yli tunnin kestäviä häiriöitä tai keskeytyksiä. Te-

hollista aikaa käytetään rakentamisvaiheaikataulujen, viikkoaikataulujen ja teh-

täväsuunnitelmien tehtävien kestoja laskettaessa (kuva 8). (Koskenvesa & 

Sahlstedt 2011, 63.) 
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Kuva 8. Aikataulukäsitteitä (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 63). 

4.2.3 Aikataulun laadinta 

Aikataulut esitetään yleisimmin jana-aikatauluina (kuva 9) ja vinoviiva-

aikatauluina. Suomessa käytettäviä vinoviiva-aikatauluja ovat paikka-aikakaavio 

(kuva 10) ja tuotantokaavio. 

Jana-aikataulussa tehtävien kestot esitetään aikatauluun piirrettyinä janoina. 

Tyypillisesti tehtävät luetellaan aikataulun vasemmassa nurkassa, ja ylärivillä 

kulkee aika.  

Paikka-aikakaaviossa kuvataan pystyakselilla rakennuksen fyysisiä osia, kuten 

kerroksia tai portaita. Pystyakselin jaottelulla voidaan kuvata myös näiden osa-

kohteiden laajuutta. Aika kuvataan vaaka-akselilla kuten jana-aikataulussa. Pai-
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kan ja ajan suhteen piirretyillä vinoviivoilla kuvataan tehtävien kestot, niiden 

suoritusjärjestykset ja toteutuksen aikavälit. (Lindberg, Koskenvesa & Sahlstedt 

2013, 25.) 

 

Kuva 9. Jana-aikataulu (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 21). 

 

Kuva 10. Paikka-aikakaavio (Lindberg, Koskenvesa & Sahlstedt 2013, 25). 
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4.2.4 Aikataululajit 

4.2.4.1 Yleisaikataulu 

Yleisaikataulun tarkoituksena on kuvata koko hankkeen suunniteltu työnkulku. 

Yleisaikataulu on lähtötietona resurssisuunnitelmille ja tarkemman tason suun-

nitelmille, kuten rakentamisvaihe- ja viikkoaikatauluille sekä tehtäväsuunnittelul-

le. Yleisaikataulussa esitettävät ajat ovat työvaiheaikoja (T4). (Lindberg, Kos-

kenvesa & Sahlstedt 2013, 27–28.) 

 

Päätoteuttaja laatii ennen rakentamispäätöstä tai urakkatarjouksen antamista 

hankkeelle alustavan yleisaikataulun. Yleisaikataulu esitetään yleisimmin jana-

aikataulun tai paikka-aikakaavion muodossa. (Lindberg, Koskenvesa & Sahl-

stedt 2013, 27–28.) 

4.2.4.2 Hankinta-aikataulu 

Rakennushankkeen käynnistyessä osa hankinnoista tehdään välittömästi, jotta 

rakentamisen aloitus ei viivästy. Tästä syystä hankintoja aikataulutetaan karke-

asti jo aivan hankkeen alussa. Hankinta-aikataululla sidotaan hankinnat työaika-

tauluun. Hankintatapahtumat ajoitetaan siten, että tarjouspyynnölle, tarjouksen 

antamiselle ja käsittelylle sekä neuvotteluille ja päätöksille jää riittävästi aikaa. 

(Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 51–52.) 

Hankinta-aikataulun laatii työnsuunnittelija tai työmaainsinööri yhdessä vastaa-

van työnjohtajan ja hankinnoista vastaavan henkilön kanssa työaikataulun laa-

timisen yhteydessä. Hankinta-aikataulu laaditaan työaikataulun kanssa, jotta 

aikataulussa pystytään huomioimaan hankintoihin kuluva aika sekä toimitusajat. 

(Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 51–52.) 
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4.2.4.3 Rakentamisvaiheaikataulu 

Rakentamisvaiheaikataulu laaditaan tietylle rakentamisvaiheelle tai ajanjaksolle. 

Sen tarkoituksena on varmistaa työaikataulussa pysyminen. Rakentamisvaihe-

aikataulussa mitoitetaan tärkeimpien työvaiheiden resurssit tehollisten työme-

nekkien (T3-ajat) mukaan. (Lindberg, Koskenvesa & Sahlstedt 2013, 28.) 

Rakentamisvaiheaikataulu laaditaan joko 2–6 kuukauden pituisille ajanjaksoille 

tai rakentamisvaiheille, kuten maarakennus-, perustus-, runko-, vesikatto-, sisä-

valmistus-, viimeistely- ja luovutusvaihe. Rakentamisvaiheaikataulun laadinta-

vastuu on aina työmaalla. Rakentamisvaiheen aikataulu on työmaan keskeinen 

ohjausväline tarkkuutensa ja yleisyytensä ansiosta. (Lindberg, Koskenvesa & 

Sahlstedt 2013, 28.) 

 

4.2.4.4 Viikkoaikataulu 

Viikkoaikataulun tarkoituksena on varmistaa lyhyellä aikajänteellä työn tavoittei-

den toteutuminen, resurssien tehokas käyttö sekä niiden riittävyys. Viikkoaika-

taulut laaditaan viikoittain 1–3 viikoksi eteenpäin tehtävien mukaan. Työskente-

lyn alla oleva viikko on tarkkuudeltaan tarkin. Myös seuraava viikko on suunni-

telmatarkkuudeltaan varsin tarkka, jotta resurssipuutteisiin ja tuotannon ongel-

miin pystytään varautumaan ajoissa. (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 58–59.) 

Keskeneräisten töiden ajoitus perustuu työmaan toteutuneisiin työmenekkeihin 

tai työsaavutuksiin. Työt, joita ei ole vielä aloitettu, mitoitetaan yrityskohtaisten 

tai yleisten tuotantotiedostojen perusteella. Työnjohtajat arvioivat aika- ja mää-

rätavoitteiden perusteella tarvittavat resurssit ja vertaavat niitä käytettävissä 
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oleviin. Yhteistyö työryhmän ja aliurakoitsijan kanssa on tärkeä osa viikkosuun-

nittelua. (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 58–59.) 

4.3 Aliurakkasopimukset 

Aliurakat sisältävät usein työn lisäksi myös materiaalit. Aliurakat solmitaan 

yleensä rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja noudattaen, niin että pääura-

koitsija on tilaaja ja aliurakoitsija on urakoitsija. Suomen lain mukaan aliurakka 

syntyy, kun toinen osapuoli antaa tarjouksen ja toinen hyväksyy sen. Tämä on 

molemmin puolin sitovaa. (Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta 

ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 1233/2006.) 

Aliurakkasopimukset kannattaa aina tehdä kirjallisena, vaikka suullinen sopimus 

on yhtä pätevä, mutta toteennäyttö riitatilanteissa suullisella sopimuksella on 

vaikeaa. Sopimukset ovat yleensä vuosisopimuksia tai projektikohtaisia. (Jun-

nonen & Kankainen 2012, 8.) 

Aliurakoitsijan pitää toimittaa pääurakoitsijalle tilaajavastuulain edellyttämät sel-

vitykset ja todistukset. Seuraavat dokumentit saavat olla enintään kolme kuu-

kautta vanhoja 

 selvitys ennakkoperintä-, työnantaja- ja arvolisärekisteriin kuulumisesta 

 kaupparekisteriote 

 verovelkatodistus tai todistus verojen maksamisesta 

 todistus eläkevakuutusten ottamisesta ja niiden maksamisesta 

 selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta. (Laki tilaajan selvi-

tysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 

1233/2006.) 

4.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 

Kyseessä on yhteinen rakennustyömaa, kun tehdään rakennustyötä ja työmaal-

la samanaikaisesti tai peräkkäin toimii useampi kuin yksi työnantaja tai korvaus-
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ta vastaan työskentelevä itsenäinen työnsuorittaja. Rakennustyö alkaa silloin, 

kun työmaalla tehdään ensimmäistä työtehtävää, vaikka lupia tai ilmoituksia ei 

olisikaan vielä tehty. (rakennusalan valvonnan koordinaatioryhmä.) 

4.4.1 Ennakkoilmoitus 

Päätoteuttajan tulee ennen rakennustyön alkua tehdä työsuojeluviranomaiselle 

ennakkoilmoitus rakennustyömaasta, joka kestää kauemmin kuin kuukauden, ja 

jolla itsenäiset työnsuorittajat mukaan lukien työskentelee yhteensä vähintään 

10 työntekijää, sekä työmaasta, jolla työn määräksi arvioidaan yli 500 henkilö-

työpäivää. Päätoteuttajan on annettava ennakkoilmoitus tiedoksi myös raken-

nuttajalle. (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 1. 

luvun 4. §.) 

4.4.2 Rakennustöiden turvallisuussuunnittelu 

Rakennustyön ja rakennustyömaan turvallisuuden suunnitelmallinen ylläpito on 

keskeistä työtapaturmien ja terveyden haittojen ehkäisyssä. Rakennustyön tur-

vallisuussuunnittelun toimenpiteitä ovat ennakkosuunnittelu, työmaalla tehtävät 

tarkastukset ja turvallisuusseuranta. 

Turvallisuuden ylläpito koostuu 

 rakennustöiden turvallisuussuunnittelusta 

 työhön opastamisesta ja perehdyttämisestä 

 yhteistoiminnasta työsuojeluasioissa. (Lehtinen 2013, 92.) 

 

Hyvä turvallisuusjohtaminen on riskien hallintaa. Olosuhteet, työntekijät ja työ-

menetelmät vaihtuvat toisin kuin vakituisessa työkohteessa. Riskien toteutumis-

ta voidaan ehkäistä arvioimalla riskit yritystasolla ja rakennushankekohtaisesti. 

Viranomaismääräykset edellyttävät työnantajalta järjestelmällisyyttä ja määrätty-
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jen työsuojelutoimenpiteiden tekemistä, kuten ilmoituksia, työmaasuunnitelmia, 

tarkastuksia ja turvallisuusseurantaa, pätevyyksiä ja lupakirjoja, lupia ja poik-

keuslupia, varastointilupia sekä työterveyteen liittyvää organisointia. (Lehtinen 

2013, 92.) 

4.4.3 Perehdyttäminen  

Perehdyttämisellä tarkoitetaan työntekijän saamaa opetusta ennen itsenäisen-

työskentelyn aloittamista kyseisellä työmaalla. Perehdyttämisessä käydään läpi 

 työmaa ja sen organisaatio 

 työn ja ympäristön vaarat 

 turvallisuusmääräykset ja -ohjeet 

 henkilökohtaisten suojainten käyttö 

 ilmoitusvelvollisuus turvallisuuspuutteista 

 toimet vaaratilanteiden varalta. (Koski & Mäkelä 2010, 8.) 

Pääurakoitsija vastaa siitä, että jokainen urakoitsija ja työntekijä perehdytetään 

työmaan turvallisuussääntöihin ja -ohjeisiin (Koski & Mäkelä 2010, 8). 

4.4.4 Henkilökohtaiset suojaimet 

Työnantaja hankkii ja antaa työntekijöidensä käyttöön asianmukaiset suojaimet, 

jotka soveltuvat työhön ja suojaavat riittävästi. Työmaan suojaintarpeen määri-

tys perustuu työmaan vaarojen arviointiin ja kokemukseen. 

Rakennustyössä käytettäviä yleisimpiä suojaimia ovat 

 Suojakypärää käytetään aina liikuttaessa työmaa-alueella. Suojakypärää 

käytetään sellaisissa töissä, joissa putoavat esineet saattavat aiheuttaa 

päävammoja tai pään voi lyödä johonkin. Kypärän on oltava sellainen, et-

tä se soveltuu myös pää alaspäin työskentelyyn. 
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 Kuulonsuojaimien käyttö on pakollista, kun työpaikan melutaso ylittää 85 

desibeliä, mutta työntekijällä pitää olla kuulosuojaimet saatavilla jo kun 

melu ylittää 80 desibeliä. Kuulonsuojainten päätyypit ovat tulppasuojain 

ja kupusuojain.  

 Suojalaseja on käytettävä, kun työstä aiheutuu merkittävää silmätapa-

turman vaaraa. 

 Hengityksensuojaimia on käytettävä, kun työstä aiheutuu pölyä, höyryjä 

tai kaasuja.  

 Putoamissuojaimina voidaan käyttää putoamisen pysäyttäviä järjestel-

miä, putoamista estäviä suojaimia tai vaara-alueelle pääsemisen estäviä 

suojaimia. Putoamissuojaimia on käytettävä aina, kun työskentelykor-

keus ylittää 2 metriä. 

 Huomiovaatetusta tulee käyttää aina rakennustyömaalla liikuttaessa. 

 Suojavaatetus tulee valita olosuhteiden ja työn mukaan. 

 Suojakäsineitä käytetään suojaamaan käsiä tapaturmilta, kuten viilloilta, 

kemiallisilta altistumisilta ja termisiltä vaikutuksilta. 

 Turvajalkineiden käyttö on pakollista. Ne suojaavat mekaanisilta, kemial-

lisilta ja termisiltä vaaroilta. (Koski & Mäkelä 2010, 20–24.) 

4.5 Työmaalla pidettävät palaverit ja kokoukset 

4.5.1 Työmaan aloituspalaveri 

Työmaan alkaessa pidetään työmaan aloituspalaveri, jossa on paikalla yleensä 

työpäällikkö, vastaava työnjohtaja, kustannuslaskija, hankinnoista vastaava se-

kä mahdollisesti työmaainsinööri ja työmaamestareita. Työmaan aloituspalave-

rissa käsiteltävien asioiden sisältö ja laajuus määräytyvät kohteen koon, moni-

muotoisuuden ja rakentamismuodon mukaan. Työmaan aloituspalaverista teh-

dään muistio kohteen pääasioista: 

 kohteen perustiedot 
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 rakennuttajan tavoitteet ja aikataulu 

 ennakkosuunnitelmat ja hankinnat 

 kustannuslaskelmat 

 hankinta- ja urakkarajat 

 alihankkijoiden tarve 

 työmaaorganisaation yhteystiedot 

 viranomaisille tehtävien ilmoitusten, hakemusten ja anomusten hoidosta 

sopiminen. (RATU S-1229, 3.) 

4.5.2 Työvaiheen aloituspalaveri 

Ennen jokaisen työvaiheen aloitusta järjestetään aloituspalaveri, johon osallis-

tuvat työntekijät ja työnjohto. Aloituspalaverissa käydään läpi mm. työn aikatau-

lu, suunnitelmat, laadunvarmistus, turvallisuusasiat ja mallityökäytäntö. (RATU 

71-0307.) 

4.5.3 Viikkopalaveri 

Viikkopalavereissa käydään läpi suunnitelmat, resurssit, työn yhteensovitus, 

laatu sekä turvallisuus asiat. Palaverit pidetään noin viikon välein. Palaveriin 

osallistuvat tavallisesti vastaavamestari, työnjohtajat ja mahdollisesti muut vas-

tuussa olevat henkilöt. (RATU 1180-S). 

4.5.4 Työmaakokous 

Työmaakokouksen tarkoituksena on saattaa eri sopijapuolet ja asiantuntijat sa-

man pöydän ääreen. Työmaakokousta varten pääurakoitsija laatii ilmoituksen 

työmaan tilanteesta ja valmistelee kokouksessa käsiteltävät asiat kirjallisesti. 

Työmaakokouksien valmistelusta vastaa tyypillisesti kohteen vastaava työnjoh-

taja. (RATU S-1229, 5.) 
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4.6 Laadunvarmistus 

Rakennusselostuksessa kuvataan työn laajuus ja laatuvaatimukset. Purku- ja 

kunnostustyöt määritellään toimenpiteiden kautta. Korjaustöiden sijainnit esite-

tään piirustuksissa tai tilakorteissa ja työselostuksessa esitetään työohjeet. Ra-

kennuksen rakenteisiin ja järjestelmiin kohdistuvien tehtävien sijainnit ja määrät 

kuvataan piirustuksissa. Korjausrakennushankkeen luonteeseen kuuluu myös, 

että osa laatuasioista tarkentuu työn edetessä. Tämän vuoksi työmaakokoukset 

ovat tärkeä osa korjaushankkeen laadunvarmistusta. (Palomäki, Olenius & Nis-

sinen 2011, 13). 

4.6.1 Laatuvaatimusten soveltaminen korjauskohteissa 

Korjaushankkeen rakennusosien ja pintojen tekniset ja ulkonäölliset laatuvaati-

mukset esitetään suunnitelma-asiakirjoissa. Uudisrakentamisen laatuvaatimus-

ten määrittelyssä käytettävää Rakennustöiden yleiset laatuvaatimuksetjulkaisua 

(RYL) ei voida suoraan soveltaa kaikissa korjaustöissä. Käytännön ongelmaksi 

voi myös muodostua suunnitelmissa esitetyn korjausmenetelmän ja laatutavoit-

teiden ristiriitaisuus. Ristiriidat tulisi selvittää jo korjausten suunnitteluvaiheessa 

suunnittelijan ja tilaajan kesken. (Palomäki, Olenius & Nissinen 2011, 13). 

4.6.2 Toteutuksen laatu 

Työnaikainen laadunvarmistus on korjauskohteissa erityisen tärkeä. Korjaus-

työn lopputulos edellyttää, että kaikissa työvaiheissa noudatetaan suunniteltua 

korjaustapaa, ja että työ tehdään siihen liittyvien suunnitelmien ja materiaali-

valmistajien ohjeiden mukaisesti. (Palomäki, Olenius & Nissinen 2011, 16). 

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että rakennustyömaalla pidetään raken-

nustyön tarkastusasiakirjaa, johon kootaan viranomaisten vaatimat laadunval-

vontatoimenpiteet. Tarkastusasiakirja käydään läpi rakennusvalvontaviran-

omaisten kanssa viimeistään työmaan aloituskokouksessa. Tarkastusasiakirja 
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voi toimia osana työmaan laatusuunnitelmaa. (Palomäki, Olenius & Nissinen 

2011, 16). 

4.6.3 Laatusuunnitelma 

Työmaan laadun toteutuminen varmistetaan työmaan laatusuunnitelman avulla. 

Laatusuunnitelmaan kootaan kaikki suunnitelmat, toimenpiteet, apuvälineet ja 

keinot, joilla asiakkaan tilaama lopputulos saavutetaan hyvän rakennustavan 

mukaisesti. Suunnitelmassa esitetään yrityksen laatujärjestelmä ja apuvälineet, 

millä päästään ennalta sovittuun lopputulokseen. Laatusuunnitelman sisältö 

riippuu kohteen koosta, luonteesta, aikataulusta ja tehtävistä. (Palomäki, Ole-

nius & Nissinen 2011, 16). 

Laatusuunnitelma sisältää mm. 

 kuvauksen kohteesta ja osapuolien yhteystiedot vastuualueineen 

 työmaan aikataulujen laadinnan  

 työmaan todennäköiset ongelmat ja niihin varautumisen 

 suunnitelmien, hankintojen ja tuotannon laadun varmistamisen 

 laatupoikkeamien selvityksen ja korjauksen 

 mallityökäytännön 

 työturvallisuuden ja ympäristön suojelun 

 työmaan kokouskäytännön. 

Laatusuunnitelman laatii urakoitsija (Palomäki, Olenius & Nissinen 2011, 16). 

Työmaan laadunvarmistamisen vaiheet ovat 

 laatutason määrittäminen 

 projektisuunnitelman laatiminen 

 riskien arvioiminen ja torjuntatoimenpiteet 

 tehtäväsuunnitelma 

 aloituspalaveri 

 työkohteen vastaanotto edellisen työvaiheen jälkeen 
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 tehtävän seuranta 

 mallikatselmus  

 tehtävän tarkastukset, testit ja mittaukset 

 laadunvalvonta ja -ohjaus 

 tehtävän vastaanotto. (Palomäki, Olenius & Nissinen 2011, 16). 
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5 TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN 

TYÖMAALLA 

5.1 Tehtäväsuunnittelu 

Työmaan aluksi käytiin projektipäällikön kanssa läpi työmaan keskeiset tehtä-

vät. Kaikkiin vaativimpiin ja eniten kuormitusta vieviin työvaiheisiin oli valittu työ-

ryhmät tai alihankkijat. Vastaavia kohteita urakoitsija olivat toteuttanut niin mon-

ta, että jokaisen työvaiheen erillissuunnitelmalle ei ollut tarvetta. Työn edetessä 

tein suunnitelmia vaativimmista ja työturvallisuuden kannalta kriittisistä tehtävis-

tä (liite 1 ja 2). Työmaalla toteutimme omana työnä ohutlevyrappauksen, sokke-

lien huoltomaalauksen ja pihatyöt. Erikoisosaamista vaativiin töihin oli valittu 

alihankkijoita, joilla oli pitkäaikainen kokemus kyseisestä työstä. Tällaisia töitä 

oli esimerkiksi parvekkeiden purku, elementtien asennus ja kattotyöt. Ennen 

työvaiheiden alkua kävimme projektipäällikön kanssa läpi asiat, mitä erityisesti 

pitää ottaa huomioon työn edetessä. Osa tehtäväsuunnitelmista tehtiin yhteis-

työssä alihankkijoiden kanssa. Tehtävä ja resurssisuunnittelu käytiin läpi joka 

torstain tiimipalaverissä. Korjausrakentamisen luonteeseen kuuluu, että lähes 

jokaisesta työvaiheesta tehdään malli, mikä hyväksytetään arkkitehdillä, valvo-

jalla tai suunnittelijalla.  

5.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 

Ajallinen suunnittelu pohjautui pitkälti projektipäällikön tekemään yleisaikatau-

luun (liite 3). Aikataulusuunnittelussa ohjelmistona meillä oli käytössä Planet 6.4 

sekä viikkoaikataulut (liite 4) päivitin Excel pohjalle laadittuun taulukkoon. Aika-

taulun suunnittelu kohteessa, joka tehdään avotyönä, on erityisen haastavaa, 

koska vallitseva säätila tuo yhden muuttujan lisää. Tästä johtuen viikkoaikatau-

lujen tekeminen on tärkeää. Viikkoaikatauluja ei kuitenkaan kannata tehdä liian 

tarkoiksi, vaan suuntaa antaviksi apuvälineiksi, koska säätilaa ei koskaan tiedä 

etukäteen. Säätiedotusten ja ennusteiden tutkiminen on suuri osa aikataulutusta 
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tämäntyyppisissä kohteissa. Työmaan aikataulujen toteutumisen valvontaa suo-

ritettiin viikoittain viikkopalaverissa. 

5.3 Aliurakkasopimukset 

Kaikista aliurakoista tehtiin aliurakkasopimukset ennen työn alkua (liite 5). Pro-

jektipäällikkö teki sopimukset pääasiassa itse tai yhdessä työnjohtajan kanssa. 

Sopimuksissa käytiin läpi urakkarajat, urakka-aika, tarjous, urakan sisältö, mak-

suehdot, mallityövelvollisuus ja vakuudet. Lisäksi sopimusehdoissa oli mainittu 

asiakirjajärjestys, erityisehdot, työajat ja laadun varmistaminen. Aliurakoitsijoilta 

edellytettiin kuulumista joko tilaajavastuu rekisteriin tai lähettämään lakisäätei-

set asiakirjat koskien yritystä. Kaikista urakkatöistä piti alihankkijan myös toimit-

taa maksuerätaulukko ennen työn alkua. Aliurakoinnin valvonnassa kiinnitettiin 

huomiota työturvallisuuteen, laatuun ja aikataulussa pysymiseen. 

5.4 Työ- ja ympäristösuunnittelu 

Ennen työmaan alkua päivitin työmaalle työmaan turvallisuussuunnitelman (liite 

6), jonka tilaaja, työturvallisuuskoordinaattori ja vastaava mestari hyväksyivät. 

Työmaalla suoritettiin lakisääteinen työmaan viikoittainen kunnossapitotarkastus 

(liite 7). Tämä tarkastus kuului pääurakoitsijan työnjohtajan ominaisuudessa 

minulle ja yleensä kierroksella oli myös projektipäällikkö. 

Työmaalla oli käytössä kulunvalvontaan tarkoitettu e1 Manager- ohjelma, johon 

työnjohtaja, joka toimi perehdyttäjänä, syötti yllä mainittujen korttien ja lupien 

voimassaolopäivämäärät. Mikäli alihankkijalla oli käytössään Valtti-kortti, lei-

maus tapahtui Valtti-kortilla, mitä kulunvalvonta järjestelmä tuki. Mikäli Valtti-

korttia ei ollut, niin leimaus tapahtui erillisellä lätkällä, jonka pääurakoitsija antoi 

perehdytyksen yhteydessä. 

Perehdytyksessä käytiin läpi työmaan turvallisuussuunnitelma, työmaan turvalli-

suusohje, työmaasuunnitelma (liite 8), aikataulu, sosiaalitilat, ensiapu ja sam-

mutusvälineiden sijainti, henkilökohtaisten suojainten käytön tärkeys, sekä teh-



36 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Ari Järvinen 

tiin työmaan esittely kierros. Henkilökohtaisten suojainten ja valjaiden käytöstä 

joutui mainitsemaan aika usein.   

Työmaan turvallisuuskoordinaattorina toimi valvoja, joka oli nimetty tehtävään 

rakennuttajan toimesta. Pääurakoitsijan puolelta työsuojelupäällikkönä toimi 

vastaava mestari. 

5.5 Työmaalla pidettävät palaverit ja kokoukset 

Työmaalla pidettiin työmaakokous kerran kuukaudessa. Työmaakokouksiin 

osallistui yleensä valvoja, arkkitehti, isännöitsijä, taloyhtiön hallituksen edusta-

jat, projektipäällikkö ja työnjohtaja. Myös alihankkijoiden edustajia kutsuttiin pai-

kalle tarpeen mukaan. Työmaakokouksissa käytiin läpi mm. työmaan tilanne ja 

kirjattiin pidetyt katselmukset, lisätöiden ja maksupostin hyväksyminen sekä 

tietenkin urakoitsijan, tilaajan ja valvojan asiat (liite 9). 

Aloituspalaverit pidettiin ennen työvaiheiden aloitusta. Palaverissa käsiteltiin 

aikataulut, resurssitarpeet ja työn suorittamiseen ja laatuun liittyvät asiat. Aloi-

tuspalavereihin osallistui projektipäällikkö, työnjohtaja ja työryhmä. Seurantapa-

laverit pidettiin tarpeen mukaan, mikäli tarvetta ilmeni. 

Viikkopalavereissa käytiin läpi koko tiimin työmaat. Näissä palavereissa sai tie-

toa muiden mahdollisista ongelmista, esimerkiksi alihankkijoiden resurssitilan-

teista.    

5.6 Laadunvarmistus 

Työnaikaista laadunvalvontaa suoritettiin silmämääräisesti päivittäin. Päivittäi-

sestä laadunvalvonnasta vastasi työnjohtaja. Lisäksi laatua valvoi rakennuttajan 

puolelta valvoja ja arkkitehti sekä urakoitsijan puolelta projektipäällikkö työmaa-

käynneillään. Työmaan laadunvarmistuskokeita tehtiin ennalta mainituista teh-

tävistä mm. parvekelaattasaranoiden kiinnikkeiden ja pesubetonielementtien 

pulttauksessa käytettyjen runkoankkurien ulosvetokokeet sekä rappauksen ver-
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kotuslaastin paksuusmittaukset. Ennen työmaan alkua tein tarkastusasiakirjan 

yhteenvetoraportin kaikista töistä, mistä tehtiin malli (liite 10). Malli hyväksytet-

tiin vastaavalla mestarilla, valvojalla, rakennesuunnittelijalla tai arkkitehdillä mal-

lityökatselmuksessa. Mallityön hyväksymisen jälkeen työvaihe kuitattiin hyväk-

sytyksi asiakirjaan. Rappaustyössä jokaisen vaiheen jälkeen työnjohtaja kuittasi 

työvaiheen tehdyksi.  



38 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Ari Järvinen 

6 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 

6.1 Tehtäväsuunnittelu 

Tehtäväsuunnittelun perusteet minulla on mielestäni melko hyvin hallussa. Teh-

täväsuunnitelmia ei tehty jokaisesta työvaiheesta, koska suurin osa tehtävistä 

oli tuttuja ja eri vaiheisiin osattiin varautua kokemuksen pohjalta. Muutaman 

tehtäväsuunnitelman tein tutustakin aiheesta, koska samalla tuli käytyä läpi työ-

hön liittyvät tarvikkeet ja materiaalit. Parannettavaa itselläni on kuitenkin tehtä-

väsuunnittelussa, varsinkin kustannus- ja talouspuolella. Pidän tehtäväsuunni-

telmia tärkeänä apuvälineenä työn jouhevan etenemisen kannalta. 

6.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 

Ajallisen suunnittelun perusteet minulla on mielestäni hyvin hallussa. Tämän 

tyyppisissä projekteissa, mitkä käytännössä toteutetaan lähes avotyönä, suurin 

haaste on juuri aikataulujen laatiminen. Viikkoaikatauluja päivitin viikoittain, jot-

ka olivat todella tarpeellisia silloin, kun tuli ennalta arvaamaton ongelma. Suu-

rimmaksi ongelmaksi muodostuu varamestojen suunnittelu, mikäli sää on epä-

vakaista pitkän aikaa, varamestojen suunnittelu. Korjausrakentamisessa muu-

tenkin on haastava tehdä tarkkoja aikatauluja, koska usein rakenteet eivät ole 

sellaisia mitä lähtötietojen mukaan pitäisi olla. Työntekijäpula tulee myös usein 

vastaan, koska julkisivusaneeraus on kuitenkin niin kausiluonteista. Varsinkin 

syksyisin on kiirettä, kun kaikki maalaukset ja märkätyöt pitää saada tehtyä en-

nen kylmien ilmojen tuloa. Yleisaikataulun laadinta tässä vaiheessa on vielä 

hieman haastavaa, mutta uskoisin siitä kohtalaisesti suoriutuvani. 

6.3 Aliurakkasopimukset 

Aliurakkasopimusten teosta minulla ei ole juurikaan kokemusta, koska kaikissa 

työmaissa, missä harjoitteluni ja kesätyöni suoritin, lähes kaikki aliurakkasopi-
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mukset oli tehty. Joitakin pienempiä sopimuksia olin mukana tekemässä, mutta 

projektipäällikkö on tehnyt ne pääsääntöisesti ennen projektin alkua. Aliurakka-

sopimuksiin jouduin kuitenkin tutustumaan huolella toimiessani työnjohtajana, 

koska sopimusten valvonta kuului minulle. Toistaiseksi aliurakoitsijoiden kanssa 

ei ole ollut erimielisyyksiä sopimuksista, johtuen suurimmaksi osaksi siitä, että 

sopimukset ovat olleet selkeitä ja rajaukset yksiselitteisiä. Sopimusten teoria-

puoleen olen perehtynyt niin, että pystyn tekemään sopimuksia, kunhan koke-

musta kertyy.  

6.4 Työ- ja ympäristösuunnittelu 

Työturvallisuusasiat julkisivusaneerauskohteissa on haastavaa osittain siitä 

syystä, että asukkaat asuvat taloissa, joita korjataan. Myös vanhempien työnte-

kijöiden asenteissa kypärän ja muiden henkilökohtaisten suojainten käytöstä on 

vielä parannettavaa. Suojainten käyttö ennen julkisivusaneerauksissa on ollut 

puutteellista. Oman kokemukseni mukaan vasta viimeisten kolmen–neljän vuo-

den aikana henkilökohtaisten suojainten käyttöön on kiinnitetty huomiota. Tästä 

syystä on olemassa paljon ”ei tarvinnut ennenkään käyttää” -asennetta. Consti 

Julkisivut on mielestäni ottanut työturvallisuusasiat vakavasti, ja niihin on kiinni-

tetty erityisen paljon huomiota. Työturvallisuuden kehittäminen yrityksessä on 

myös asia, jota painotetaan palavereissa ja siihen satsataan, koska on ymmär-

retty, että turvallinen ja siisti työmaa on pitkässä juoksussa myös tuottavin. Työ-

turvallisuusasioissa ja niiden valvomisessa onnistuin mielestäni kohtuullisesti, 

mutta parannettavaa löytyy tällä osa-alueelta niin itseltäni kuin varmaan kaikilta 

muiltakin.  

6.5 Työmaalla pidettävät palaverit ja kokoukset 

Työmaan ja yrityksen kokous- ja palaverikäytäntö ovat tulleet itselleni tutuiksi 

harjoittelu ja kesätyöjaksoilla. Työmaa kokouksissa urakoitsijan puolelta itseni 

lisäksi oli aina myös projektipäällikkö. Näin isossa projektissa oli hyvä, että ura-
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koitsijan puolelta oli kokenut henkilö mukana. Uskoisin, että pienemmässä pro-

jektissa tällä kokemuksella pystyisin edustamaan yritystä yksinkin, mutta en 

näin isoissa. Joitakin pienempien työvaiheiden aloitus- ja seurantapalavereja 

olen pitänyt yksinkin.   

6.6 Laadunvarmistus 

Laadunvarmistukseen käytin paljon aikaa. Työmaalla tehtävistä laadunvarmis-

tuskokeista ja silmämääräisesti tarkastettavista kohdista tein työmaan alussa 

listan itselleni, mikä helpotti omaa laadunvalvontaa. Laadunvalvontaa suoritin 

päivittäin. Silmämääräistä valvontaa suoritti myös arkkitehti, valvoja ja projekti-

päällikkö lähes päivittäin. Tarkastimme yhdessä valvojan ja arkkitehdin työmaa-

käyntien yhteydessä sen hetken käynnissä olevien töiden laadun ja piiloon jää-

vät rakenteet. Mielestäni laadunvalvonta ja tarkkailu onnistui melko hyvin tällä 

työmaalla ja lopputulokseen olen tyytyväinen. Uskoisin, että kokemuksen myötä 

kehityn tälläkin osa-alueella. 
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7 YHTEENVETO 

Opinnäytetyössä käydään läpi työmaan kahden tehtävän vaiheet pääpiirteittäin. 

Teoriaosassa kävin mielestäni tärkeitä asioita läpi melko kattavasti. Toteutus-

osiossa jouduin karsimaan tehtäviä pois, jotta opinnäytetyö pysyisi annetuissa 

rajoissa.  

Oman työskentelyn arviointi on hankalin osuus, koska en työnjohtajana ole sillä 

tasolla, mitä haluaisin. Omat tavoitteet olen kuitenkin asettanut korkealle ja us-

koisin, että minulla jatkossa on huomattavasti parempi näkemys työmaan työn-

johtajana toimimisesta. Julkisivusaneeraustyömaat ovat vaativia ja haastavia 

kohteita. Työnjohtajalla on usein kohteita enemmän kuin yksi, ja työnjohtajan 

tehtävän kuva on varsin laaja. Tästä johtuen työn etukäteen suunnitteluun pitää 

jatkossa panostaa vielä enemmän.  

Mielestäni Opinnäytetyön tekeminen oli varsin haastavaa, mutta samalla se an-

toi toisenlaista näkökulmaa ammatilliseen kasvuun. Itsensä arvioinnissa joutuu 

miettimään paljon asioita, missä on tehnyt väärin ja missä onnistunut. Kokonai-

suutena olen tyytyväinen tähän opinnäytetyöhön ja uskon, että tästä on hyötyä 

jatkossakin. 
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