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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata NCC Rakennus Oy:n työnjohtajan teh-

täviä toimitilakiinteistön peruskorjauksessa. Opinnäytetyö käsittelee tehtävä-

suunnittelun, ajallisen suunnittelun ja valvonnan, aliurakkasopimukset, työ- ja 

ympäristöturvallisuuden, hankinnat, logistiikan ja työmaalla pidettävät kokoukset 

sekä palaverit.  

NCC Rakennus Oy:llä on jo monen kymmenen vuoden kokemus rakentamises-

ta. Sen toimialoihin kuuluu talon-, korjaus- ja asuntorakentaminen. Opinnäytetyö 

kohdistuu NCC Rakennus Oy korjausrakentamiseen. NCC:n korjausrakentami-

sessa tehdään julkisten ja toimitilarakennusten korjauksia sekä asuntoyhtiöiden 

linjasaneerauksia. Toimialaan kuuluvat myös tilamuutos- ja elinkaaripalvelut. 

Opinnäytteessä esitetään, miten Vantaalla sijaitseva toimitilakiinteistö peruskor-

jataan. Kiinteistössä on 4 kerrosta ja parkkihalli. Opinnäytteessä keskitytään 

kolmen kerroksen peruskorjaukseen. Kerroksissa on aiemmin ollut toimistotilo-

ja, joiden tilalle rakennetaan avotoimistot ja uudet neuvottelutilat. Kerroksien 

käyttötarkoitus oli aiemmin toimistohuoneita ja tilalle rakennettiin avotoimistot ja 

uudet neuvottelutilat. 

Kohteesta uusittiin lähes kaikki muut paitsi runko, vesikatto ja julkisivu. Raken-

nusteknisten töiden lisäksi peruskorjaukseen sisältyi sähkö, lvi- ja automaatio-

työt. Kerrokset purettiin sisäpuolelta täysin luurangoksi, jonka jälkeen uusien 

tilojen rakentaminen aloitettiin. 

Peruskorjauksen toteutus oli kohteessa haastavaa, sillä toiminta jatkui muissa 

kerroksissa. Kiinteistön samanaikainen toiminta lisäsi paljon logistiikan ja aika-

taulun suunnittelutyötä. Haastavinta oli rakentaa uudet viemäriverkostot 4. ker-

roksen uusille wc-ryhmille, jotka porattiin 3. kerroksen yläpohjasta läpi. Koko 

kiinteistöön tehtävät peruskorjaukset aloitettiin vuoden 2013 joulukuussa, ja kor-

jaukset valmistuivat vuoden 2014 lokakuussa. 
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2 TUOTANNONSUUNNITTELUN JA OHJAUKSEN 

TEORIA 

2.1 Tehtäväsuunnittelu 

Tehtäväsuunnitelmat tehdään sitä varten, että työn johtaminen ja ohjaus olisi 

helpompaa. Tehtäväsuunnitelmassa otetaan huomioon työmaan ja olosuhtei-

den erityispiirteet. (Ratu S-1228, 2.) 

Tehtäväsuunnitelmat laaditaan aikataulun mukaisesti. Tehtäväsuunnitelman 

tarkoituksena on varmistaa, että työhön on tarvittavat käynnistysedellytykset. 

Työtä valvotaan ja ohjataan työn edetessä, ja suunnitelmiin tehdään tarvittavat 

lisämuutokset työn edetessä. (Ratu S-1231, 10.) 

2.1.1 Tehtäväsuunnitelma sisältö 

Tehtäväsuunnitelmaa tehtäessä on huomioitava kaikki erityispiirteet. Suunni-

telmassa tuodaan esiin kaikki oleellisimmat asiat. Työn laajuus ja osatehtävät 

on tuotava selkeästi ilmi suunnitelmista. Tehtäväsuunnitelma ei saa poiketa 

tehdyistä kauppa- ja aliurakkasopimuksista. (Ratu S-1231, 10.) 

Alkutila tulee määritellä suunnitelmassa. On sovittava, millaisena työntekijä ot-

taa työkohteen vastaan. Osatehtävät on luetteloitava, ja luettelosta käy ilmi 

kaikki työn osa-alueet, kuten siivoukset, siirrot ja suojaukset. Tehtäväsuunnitel-

masta on käytävä ilmi, millainen työtehtävän lopputilanteen on oltava. (Ratu S-

1231, 10�11.) 

2.1.2 Riskien tunnistaminen 

Tehtäväsuunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon mahdolliset riskit ja 

niiden välttäminen. Tehtäväsuunnitelma tehdään usein tietystä työtehtävästä, 
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jos aiemmin on huomattu, että tehtävä on riskialtis esimerkiksi työtapaturmille. 

Tehtäväsuunnitelman riskit voidaan jakaa kahteen ryhmän uhkiin ja ongelmiin 

sekä mahdollisuuksiin. (Ratu S-1231, 10�11.) 

Tehtäväsuunnitelman riskit voivat olla hyvin erilaisia, mm. ajalliset, laadulliset, 

taloudelliset tai turvallisuusriskit. Kaikkien riskien huomioimisen apuna käyte-

tään useasti suunnitelmia, sopimusasiakirjoja, työselosteita ja aiempia koke-

muksia. Riskien tunnistamisen lisäksi niiden todennäköisyys ja vaikutukset on 

hyvä arvioida. (Ratu S-1231, 10�11.) 

Riskien ennaltaehkäisemiseksi asiat tulee käsitellä tehtäväsuunnitelman lisäksi 

aloituspalaverissa. Ennaltaehkäisyn vaikutukset tulee ottaa huomioon aikatau-

lussa ja kustannussuunnitelmissa. (Ratu S-1228, 14.) 

2.1.3 Kustannusten suunnittelu ja valvonta 

Tehtäväsuunnitelmaa laadittaessa on huomioitava tehtävän kokonaiskustan-

nukset ja verrattava niitä hankkeen tavoitearviossa varattuun summaan. Suun-

nittelussa tarkastetaan, että arvioitu kustannusarvio on samankaltainen kuin 

tehtäväsuunnitelmassa arvioitu budjetti. (Ratu S-1231, 12.) 

Kokonaiskustannuksien mentyä kustannustavoitteen ylitse on syytä etsiä keino-

ja kustannusten alentamiseksi. Mahdollisia keinoja voivat olla työryhmämuutok-

set tai materiaalivaihdokset. (Ratu S-1231, 12.) 

Tehtävälle määritelty tavoitekustannusta on hyvä hyödyntää tarjousvertailussa. 

Vertailujen avulla voidaan todeta, onko saadut tarjoukset hyviä. Kustannusarvi-

oita ja tarjousvertailua tarkastellessa on hyvä turvautua jo päättyneiden onnis-

tuneiden projektien kustannushistoriaan. (Ratu S-1231, 12.) 
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2.1.4 Tehtävän aloitusedellytykset 

Tehtäväsuunnitelmassa on käytävä läpi työn aloitusedellytykset. Tehtäväsuun-

nitelmassa on sovittava vastuualueet eri osakohteille ja niiden aloitusedellytyk-

sille, jotta laadunhallinta voidaan varmistaa. (Ratu 1231, 11.) 

Aloitusedellytyksien toteutumiseksi on käytävä läpi kaikkien osapuolten kanssa, 

että kaikilla on sama käsitys tapahtuvista töistä ja niiden vastuualueista. Ennen 

työn aloittamista on varmistettava, että kaikilla osapuolilla on edellytykset tehtä-

vän suorittamiseen. (Ratu 1231, 11.) 

2.1.5 Laatuvaatimukset 

Tehtäväsuunnitelmassa on käytävä ilmi työssä vaadittavat laatuvaatimukset. 

Laatumääritykset on oltava helposti tarkastettavissa työn edetessä. Tehtävä-

suunnitelman avulla varmistetaan, että työnsuorittaja on tietoinen laatuluokista, 

ja hänelle on hyvä antaa laadunvarmistuslomake, josta voidaan seurata työn 

edistymistä työn edetessä. (Ratu S-1231, 11.) 

Tehtäväsuunnitelmassa on hyvä sopia mallityöstä, joka tehdään ennen koko 

työprosessin aloittamista. Mallityö tehdään laatumääräyksien, mukaan ja sen 

jälkeen tarkastetaan sen asianmukaisuus, minkä jälkeen työt voidaan aloittaa. 

(Ratu S-1231, 11.) 

2.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 

Aikataulun laadinnalla pyritään selvittämään todellinen rakennustöiden kesto. 

Aikataulu pilkotaan eri työvaiheisiin ja tuotantotehtäviin. Työt tahdistetaan ja 

ryhmitetään niin, että ne ovat mahdollista toteuttaa. Aikataulun toteutuskelpoi-

suus tarkastetaan, kun kaikki työvaiheet ovat saatu sovitettua aikataulupohjaan. 

(Ratu S-1231, 5.) 
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Korjausrakentamisen aikataulumenetelmiä ovat mm. kokonaistilajärjestely, käyt-

täjän ajoittama korjauskohde, toistuva tilakorjaus tai pieni korjauskohde. Mene-

telmän valintaan vaikuttaa kohteen korjausaste, koko ja käyttötarkoitus. (Ratu 

S-1231, 5.) 

Aikataulutus alkaa, kun rakennuttaja päättää hankkeen ajalliset reunaehdot ja 

tavoitteet. Saatujen reunaehtojen sisään rakennetaan toteutusaikataulua ja osa-

tavoitteita. Kuvasta 1 käy ilmi aikataulutilanteiden lähtötiedot. (Ratu R6012, 40-

41.) 

 

Kuva 1. Rakennushankkeen aikataulusuunnittelu (Ratu R7031, 38). 
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Yleisimmin aikataulut toteutetaan jana-aikatauluina ja vinoviina-aikatauluina. 

Suosituimmat käytössä olevat vinoviiva-aikataulut ovat paikka-aikakaavio ja 

tuotantokaavio. (Ratu R-6023, 25-27.) 

�Jana-aikataulussa tehtävien kestot esitetään aikatauluun piirrettyinä janoina. 

Tyypillisesti tehtävät luetellaan aikataulun vasemmassa nurkassa ja ylärivillä 

kulkee aika. Aikataulussa voidaan esittää myös välitavoitteet, riippuvuudet ja 

ositella tehtäviä suorituspaikan mukaan valvonnan helpottamiseksi.� (Ratu R-

6023, 25.)  

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-

kan ja ajan suhteen piirretyillä vinoviivoilla kuvataan paitsi tehtävien kestot myös 

niiden suoritusjärjestykset ja toteutuksen aikavälit. (Ratu R-6023, 25-27.) 

Tuotantoaikakaavio kuvaa tuotannon etenemistä ajan ja tuotannon määrän suh-

teessa. Työn edistymistä kuvataan suoritemäärän tai valmiusasteprosenttien 

avulla. (Ratu R-6023, 27.) 

 

Kuva 2 (Ratu R-6023, 25.) 
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2.3 Aliurakkasopimukset 

Usein eri työvaiheet kilpailutetaan aliurakoiksi. Aliurakointiin sisältyy myös mah-

dollisesti työsuorituksen lisäksi materiaalit ja palvelut. Aliurakkaa valvotaan ali-

urakkasopimusta apuna käyttäen. Aliurakoitsijalle kuuluu valvoa oman työn 

edistymistä, mutta pääurakoitsijalla on vastuu, että työn aloitusedellytykset ovat 

kunnossa. Pääurakoitsijan vastuulla on luovuttaa aliurakoitsijalle tehtävästä 

työstä tehtäväsuunnitelma ja muut tarvittavat suunnitelmat. (Junnonen 2010, 

101-102.) 

Aliurakkasopimusprosessi alkaa siitä, kun työmaa ottaa hankintaan yhteyttä ja 

ilmoittaa aliurakoitsijatarpeensa. Työmaa toimittaa hankinnalle tarvittavat doku-

mentit, mm. työselostuksen ja piirustukset. Hankinta lähettää tarjouspyyntöjä eri 

aliurakoitsijoille. Saatujen tarjousten perusteella tehdään tarjousvertailu. Kun 

tarjousvertailut on tehty, hankinta ja työmaa yhdessä päättävät aliurakoitsija 

valinnasta. Kun hankinta ja työmaa ovat valinneet aliurakoitsijan, käyvät he ali-

urakkaneuvottelun yhdessä valitun aliurakoitsijan kanssa. (Junnonen 2009, 61�

64.) 

Pääurakoitsijalla on oikeus vaatia aliurakoitsijalta tilaajavastuuselvitykset ja -

todistukset Aliurakoitsijalta vaaditaan toimitettavaksi seuraavat tiedot: 

- ennakkoperintä, työnantajarekisteri ja arvolisävero  

- kaupparekisteriote ja verovelkatodistus 

- todistus eläkevakuutusten suorittamisesta 

- selvitys suoritettavan työn työehtosopimuksesta. 

Tarjouspyyntö on aliurakkasopimuksen ensimmäinen askel. Aliurakkasopimuk-

sen laatimiseen tarvitaan seuraavia asiakirjoja: 

- tarjouspyyntö 

- työselostus 

- urakkarajaliite 

- yksikköhintaluettelo 
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- piirustukset 

- tehtäväsuunnitelma. (Junnonen 2009, 61�64.) 

Itse aliurakkasopimus muodostuu, kun urakkasopimus on allekirjoitettu ja siinä 

on kaikki tarvittavat liiteasiakirjat. Asiakirjoja on yleisiä ja kohdekohtaisia. Eten-

kin korjausrakentamisen parissa urakkasopimuksiin liitettävät asiakirjat saatta-

vat olla normaalista poikkeavia. (Junnonen 2009, 71�72.) 

Asiakirjat tulee laatia YSE:n vaatimilla tavoilla kokonaan, ja niissä ei saa olla 

virheitä tai ristiriitoja. Asiakirjojen pätevyysjärjestyksessä ensimmäisenä tulevat 

kaupalliset asiakirjat: 

- urakkasopimus 

- neuvottelupöytäkirja 

- YSE 

- tarjouspyyntö 

- urakkaohjelma 

- urakkarajaliite 

- tarjous 

- määrä- ja mittausluettelot 

- lisätöiden yksikköhintaluettelot. 

Urakkasopimus toimii pätevimpänä kiistatilanteessa. Kaupallisten asiakirjojen 

jälkeen ovat tekniset asiakirjat: 

- työselostus 

- laatuvaatimukset 

- sopimuspiirustukset. (RT 16-10660 , 13.) 

�Urakkasopimukset määrittävät urakoitsijan ja rakennuttajan vastuut ja velvolli-

suudet, työnjohdon ja valvonnan järjestämisen, vakuuksien asettamisen ja so-

pimuksen noudattamisesta aiheutuvien erimielisyyksien ratkaisemisen� (Ratu S-

1231, 3). 
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2.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 

Työturvallisuus korostuu erityisesti korjausrakennustyömaalla, jossa tilanteet 

muuttuvat jatkuvasti. Työturvallisuuden tarkoituksena on varmistaa työmaan 

turvallisuutta ja huomioida ympäristönsuojelua. Korjaustyömaan haasteita ovat 

seuraavat: 

- työhygieeniset ongelmat, kuten pöly, melu, tärinä, terveydelle haitalliset ja vaa-
ralliset aineet 

- väärät työmenetelmät ja töiden fyysinen raskaus: purkutyöt, siirrot ja telinetyöt 

- työn järjestelyt ja ahtauden tuomat rajoitteet 

- epävarmuus rakennuksen kunnosta 

- asukkaat, käyttäjät kohteessa. 

 

Työturvallisuutta suunnitellessa kiinnitetään erityisesti huomiota 

- purkutöihin 

- kaivutöihin 

- maapohjan kantavuuteen ja kaivantojen tuentatöihin 

- työnaikaiseen sähköistykseen ja asennusten valaistukseen 

- koneiden ja laitteiden käyttöön 

- nostoihin ja siirtoihin 

- putoamissuojauksiin 

- tuentojen, elementtien ja muiden suurten rakenteiden asennukseen. (Ratu S-
1231, 15-17) 

 

Pääurakoitsija ottaa riskit huomioon jo tarjous- ja sopimusvaiheessa. Pääura-

koitsijan lähtötietoina ovat rakennuttajan turvallisuusasiakirjat, alustavat tuotan-

tosuunnitelmat ja piirustukset. (Ratu S-1231, 15-17.) 
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Turvallisuuskoordinaattori tulee nimetä korjaus- ja kunnossapitotöissä. Lisäksi 

näissä töissä tulee laatia kirjallisena turvallisuusasiakirja, turvallisuus-säännöt 

sekä menettelyohjeet. (Ratu S-1231, 15-17.) 

Turvallisuusasiakirjassa tuodaan ilmi kaikki rakennustyömaan mahdolliset riski-

tekijät. On huomioitava riskialttiimmat työvaiheet ja mahdolliset vaaralliset ai-

neet, kuten asbesti. (Ratu S-1231, 15-17.) 

Turvallisuussäännöissä rakennuttaja tuo ilmi heidän asettamansa työturvalli-

suustavoitteensa, joita urakoitsijan tulee noudattaa ja valvoa koko projektin 

ajan. Turvallisuussäännöissä esitetään käytössä olevan korjausrakentamiskoh-

teen käyttäjän edellyttämät turvallisuusvaatimukset, ilmoitusmenettelyt, toiminta 

sähkön ja veden jakeluhäiriöiden suhteen tai työn aikarajoitukset. Työnjohto 

laatii työmaalle työturvallisuusoppaan, joka jaetaan työntekijöille perehdytyksen 

yhteydessä ja joka toimitetaan työntekijöiden sosiaalitiloihin. (Ratu S-1231, 15-

17.) 

Korjausrakennustyömaihin sisältyy lähes aina purkutöitä. Purkutöistä on laadit-

tava aina erillinen purkutyösuunnitelma, jossa on kartoitettava työstä aiheutuvat 

riskit. Purkusuunnitelmassa on tultava ilmi purettava materiaali ja purkutyön to-

teutustapa. (Ratu 1221-S, 1-5.) 

Työmaalla sijaitseville koneille, nostimille, telineille ja erilaisille teknisille laitteille 

tulee tehdä kunnossapitotarkastus viikoittain, jotta työturvallisuusriskit voidaan 

minimoida. Yrityksillä on valmiita koneiden ja telineiden tarkastus- ja pystytys-

asiakirjoja. (Ratu 1221-S, 1-5.) 

�Ennen korjausrakentamisen aloittamista tulee kiinteistön vesi- ja viemärijärjes-

telmä kartoittaa. Erityisesti tulee merkitä pääsulut sekä tarkistaa, että ne ovat 

kunnossa. Kohteen sulkuventtiilit tulee korjaustyön ajaksi varustaa kilvellä, mis-

sä kielletään ulkopuolista avaamasta sulkuventtiiliä. Myös sadevesi on huomioi-

tava esimerkiksi kattojenaukaisussa� (Ratu 1231, 17). 

Jos korjauskohteessa on asukkaita tai muuta toimintaa korjauksen yhteydessä, 

tulee heille ilmoittaa mahdollisista vesikatkoksista. Asukkaiden tai ulkopuolisten 
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työntekijöiden tulee olla tietoisia työmaan tapahtumista, joten heitä on syytä in-

formoida töiden edetessä. (Ratu 1221-S, 1-5.) 

Pölyntorjunta on yksi suurimmista riskeistä korjausrakennustyömaalla. Purku-

työt ja asbestityöt vaativat pölyntorjuntaa. Asbestipurkutyöt tehdään aina erilisi-

nä töinä viranomaismääräysten mukaisesti. Pölyntorjunta toteutetaan useasti 

alipaineistuksella esimerkiksi märkätilakorjauksissa. (Ratu 1221-S, 1-5.) 

Korjauskohteissa saattaa olla samanaikaisesti muuta asutusta tai käyttäjä, joka 

tekee pölyntorjunnasta entistä tärkeämpää ja haastavaa. Työskentelytilat on 

rajattava ja tilkittävä huolellisesti, jotta estetään pölyn leviäminen vääriin tiloihin. 

(Ratu 1231, 17-19.) 

Pölyntorjunnassa 

- minimoidaan purkutyöt 

- käytetään pölyämättömiä työmenetelmiä 

- ajoitetaan pölyävät työvaiheet eri aikaan muiden töiden kanssa 

- hyödynnetään osastointia 

- käytetään kohdepoistolla varustettuja koneita ja laitteita 

- suoritetaan välisiivous pölyävien töiden jälkeen 

- järjestetään yleisilmanvaihto 

- suunnitellaan siirrot huolella 

- huolehditaan henkilökohtaisista suojaimista. (Ratu 1231, 17-19.) 

 

Paloturvallisuudesta on huolehdittava tarkoin rakennustyömaan aikana. Työ-

maan paloturvallisuus luokan täytyy vastata samaa kuin sen alkuperäinen luo-

kitus. Palontorjunta suunnitellaan vaiheittain. Aluesuunnitelma täydennettynä 

palontorjuntatoimenpiteillä ja -asioilla muodostaa palontorjuntasuunnitelman. 

(Ratu 1231, 17-19.) 

Tulipalojen torjumiseksi korjausrakentamisessa tulee huomioida 

- palovaarallisten töiden suojaustoimenpiteet 
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- palovaarallisten työvaiheiden ja kohteiden selvittäminen 

- palovaarallisten materiaalien suojaustoimenpiteiden suunnittelu 

- työmaavalaisimien ja -lämmittimien sähköpaloturvallisuus 

- itsesyttymis- ja pölyräjähdysvaara 

- mahdollisten tuhopolttojen torjuminen (työmaa-aitaus, lukitus, jätehuolto) 

- tulisijojen ja hormien jälkiasennuksen palovaaran torjuminen 

- vaarallisten aineiden ja räjähteiden turvallinen säilytys 

- tulityöturvallisuus 

- katto- ja vedeneristystöiden turvallisuus 

- vanhan katteen aiheuttaman palovaaran torjuminen 

- toimintaohjelma tulipalon varalta 

- sammutus- ja pelastustoiminta 

- rakennuksen huputuksen aiheuttamat turvariskit. (Ratu 1231, 17-19.) 

 

Tulitöitä tehdään rakennustyömailla päivittäin. Kuitenkin tulitöitä pyritään useasti 

välttämään ja toteuttamaan työvaihe korvaavalla tavalla. Tulitöitä saavat tehdä 

vain henkilöt, joilla on siihen työhön vaadittava tulityökortti ja koulutus. Tulityö-

pisteet tulee määritellä työmaalle, ja sinne on järjestettävä tarvittava alkusam-

mutuskalusto. Kun tulityöt on tehty, tulee paikkaa vielä valvoa mahdollisten jäl-

kisyttymisten tai kytemisten takia. (Ratu 1231, 17-19.) 

Tulitöiden paloturvallisuus: 

- jokaisella tulityötä tekevällä tulee olla tulityökortti 

- jokaisella tulityötä tekevällä tulee olla työnjohdon kirjoittama tulityölupa 

- tulityöpaikka tulee olla määritelty ja siellä pitää olla tarvittava alkusammutuska-
lusto 

- kattotulityöt tarvitsevat erillisen tulityökortin ja luvan. 

Korjaustyömaalla on oltava riittävä alkusammutuskalusto, joka määritellään kor-

jaustyömaasuunnitelmassa. Alkusammutuskalusto tulee olla kaikkien saatavilla 
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ja sammuttimen luokse on oltava esteetön pääsy. Työntekijöillä tulee olla al-

kusammutustaidot. (Ratu 1231, 17-19.) 

�Uudisrakentamisesta poiketen korjattava rakennus voi olla käytössä korjaus-

työn aikana. Käytössä olevissa korjauskohteissa haasteita toteuttajalle tuovat 

käyttäjien turvallisuuden takaaminen, käyttöhäiriöiden minimointi ja korjaustoi-

mien nopea suorittaminen.� (Ratu 1231, 18.) 

Suurissa sisätilakorjauskohteissa tulee asukkaille ja käyttäjille järjestää saniteet-

ti- ja peseytymistilat. Korjauskohteen suuruudesta riippuen, joskus myös keittiö 

tilat järjestää käyttäjille. Väliaikaiset kulkureitit ja suojarakenteet varmistetaan, 

että kohteen käyttäjät kulkevat oikeissa paikoissa eivätkä eksy työmaan puolel-

le. Pölyntorjunta on muistettava myös kulkureittejä suunnitellessa ja rakentaes-

sa. On varmistettava, ettei pöly pääse kulkeutumaan julkisille tiloille. (Ratu 

1231, 17-19.) 

Korjauskohteissa avainturvallisuus on todella tärkeää, sillä työmaan ovi voi 

myös olla osittain ulkopuolisen käyttäjän kulkuovi. Työmaalla on hyvä nimetä 

avainvastuuhenkilö, joka varmistaa että työmaan ovet ja luukut tulevat kiinni. 

Luovutetuista avaimista on pidettävä kirjaa, ja avainten palautuksesta on huo-

lehdittava varsinkin kohteen korjaustyön päättyessä. Korjaustyön valmistuttua 

suositellaan lukkojen uudelleen sarjoittamista. (Ratu 1231, 17-19.) 

 

Kuva 3 Alkusammutuskaluston pitopaikka on hyvä merkitä selkeästi. (Ratu 

1231, 19.) 
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2.5 Hankinnat ja logistiikka 

2.5.1 Hankintojen suunnittelu ja toteutus 

Hankintojen toteutus alkaa niiden suunnittelulla. Korjausrakentamisessa on tär-

keää huomioida myös logistiset puolet toimituksien yhteydessä. Hankinnat tulee 

sitoa yleisaikatauluun ja toimituksia tulee ohjailla muutosten mukaan. (Ratu S-

1231, 13-14.) 

Hankintojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon korjauskohteiden erityispiir-

teet: 

- lasketuissa määrissä saattaa olla epätarkkuuksia ja odotettavia muutoksia 

- mitat on usein tarkistettava paikan päällä 

- vaikeudet löytää oikean mittaisia korvaavia materiaaleja 

- materiaalierien pienuus lisää materiaalihukkaa 

- työn aikana tapahtuvien yllätysten vuoksi tehtävien lisähankintojen toimitusajat 
ovat pitkiä. (Ratu S-1231, 13-14.) 

Kun projektin alustava aikataulu on saatu valmiiksi, sen pohjalta tehdään han-

kinta-aikataulu. Hankintojen aikataulutuksiin vaikuttavat rakennushankkeen työ-

vaiheet, toimitusajat ja kilpailutuksen määrän tarve. (Ratu S-1231, 13-14.) 

2.5.2 Materiaalien hankinnat korjauskohteessa 

Hankintasopimuksessa on syytä huomioida logistiikasta riippuvaiset tekijät mm, 

toimitustavat ja varastoinnit. Toimitukset saattavat tarvita korkeita nostoja, jotka 

on hyvä huomioida jo tilaus- ja sopimusvaiheessa seuraavasti: 

- Tilataan materiaalit määrämittaisina. 

- Kirjataan sopimuksiin toimittajakohtainen toimitusaikataulu. 

- Määritetään toimitukset määräluettelon ja paikka-aikakaavion avulla. 

- Merkitään pakkaukset kerros-, huoneisto- tai huonekohtaisesti. 
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- Materiaalit lastataan suoraan kohteeseen. 

- Materiaalit toimitetaan työkohteeseen tuotantonopeuden mukaisesti siten, että 
materiaaleja ei tarvitse välivarastoida työmaalla. 

- Välivarastoidaan materiaalit tarvittaessa logistiikkakeskukseen, josta ne toimi-
tetaan työmaalle kohdekohtaisissa erissä sopivasti ennen osakohteen työn 
aloittamista. (Ratu S-1231, 13-14.) 

2.5.3 Toimitusten ohjaus ja valvonta 

�Rakentamisaikana hankinta-aikataulua käytetään seurantatyökaluna, johon 

merkitään suoritetut aikataulussa olevat toiminnot. Hankinta-aikataulua käyte-

tään yhdessä muiden aikataulujen, erityisesti työaikataulun kanssa siten, että 

hankinta-ajankohtien poikkeamat otetaan ajoissa huomioon.� (Ratu S-1231, 13.) 

2.5.4 Tiedonkulku 

�Työmaan eri osapuolet tulee pitää tietoisina siitä mitä työmaalla tehdään, mil-

loin tehdään ja kuka tekee. Kun edelliset asiat ovat kaikilla osapuolilla tiedossa, 

on mahdollista ohjata materiaalivirtoja siten, että oikea materiaali on oikeassa 

paikassa oikeaan aikaan.� (Ratu S-1231, 13-14.) 

2.5.5 Hankintojen valvonta ja ohjaus 

Työmaan hankinnoista vastaava henkilö huolehtii, että toimitukset ovat työnjoh-

tajien vastuulla. Työnjohtajat hoitavat omien vastuualueidensa toimitukset niin, 

että ne tapahtuvat sulavasti. Toimitusmuutoksien sattuessa on reagoitava välit-

tömästi aikataulullisiin muutoksiin. Aliurakoitsijoiden kanssa tulee jo sopimus-

vaiheessa käydä läpi heidän toimituksensa ja niiden purkupaikat. (Ratu S-1231, 

13-14.) 
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2.5.6 Materiaalihankintojen valvonta ja ohjaus 

Materiaalien hankinnassa on monta vaihetta, jotka on otettava huomioon. On 

osattava ennakoida, tarkastella ja tiedustella. On pidettävä itsensä ja työmaa 

ajan tasalla hankintojen ja toimitusten etenemisestä esimerkiksi seuraavasti: 

- tilauksien ja sopimusten tekeminen ajoissa 

- tilaus- ja toimitusajankohdan välillä suoritettu toimituksen varmistus 

- toimitukseen liittyvien epätarkkuuksien selvittäminen 

- toimitusajankohdan muutosten ennakointi ja tiedottaminen toimittajille 

- määrämuutosten ennakointi ja tiedottaminen toimittajalle. (Ratu S-1231, 13-
14.) 

2.5.7 Toimitus työmaalle 

Työnjohdon tulee tiedustella toimittajilta toimituksien ajankohdat, ettei toimituk-

seen ole tullut viivästyksiä tai muita muuttujia. On hyvä selvittää ennen toimituk-

sen saapumista, miten toimitus on pakattu ja miten se aiotaan purkaa. (Ratu S-

1231, 13-14.) 

2.5.8 Logistiikan suunnittelu 

Työmaalla on laadittava logistiikkasuunnitelma, jossa käy ilmi materiaalin fyysi-

seen käsittelyyn liittyvät työvaiheet, kuorman purku, varastointi, siirrot, siivous, 

suojaus ja teiden ja purkutavaran käsittely ja poistaminen työmaalta. Logistista 

suunnittelua tehdessä on huomioitava koko työmaa kokonaisuutena ja työmaan 

ulkopuolinen liikenne. Työmaa voidaan tarvittaessa jakaa osiin, jolloin logistinen 

toteutus voi toimia paremmin. Korjausrakennuskohteissa materiaalitoimitukset 

suunnitellaan usein tarkemmin kuin uudisrakentamisen puolella. 

Logistisesta suunnittelusta on seuraavia hyötyjä: 

- Vähäinen varastointitila ja ahtaat kulkutiet saadaan paremmin hyödynnettyä 
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- Siirtojen määrä vähenee ja materiaalihukat vähenevät 

- Materiaalit eivät vaurioidu välivarastoinnin aikana. (Ratu S-1231, 13-14.) 

2.5.9 Kuorman purku 

Kun materiaalit saapuvat työmaalle, ne pyritään siirtämään välittömästä työkoh-

teelle tai välivarastointipaikalle. Materiaalit varastoidaan materiaalien mukaan, 

osa voi olla sään armoilla ja jotkin tuotteet on vietävä heti säältä suojaan. Työ-

maan tilat on otettava huomioon sijoitteluissa, ettei kulku- tai poistumisreittejä 

tukita. (Ratu S-1231, 13-14.) 

2.5.10 Varastointi 

�Kohteen purkujätteiden ja rakennusmateriaalien pysty- ja vaakasiirrot tulee 

suunnitella ottaen huomioon varastointimahdollisuudet sekä tilatarpeet ja -

rajoitukset. Usein korjauskohteessa varastointitilat ovat rajalliset, jolloin materi-

aalit siirretään työkohteisiin pienissä erissä sitä mukaan, kun niitä tarvitaan� 

(Ratu S-1231, 14). 

2.5.11 Siirrot 

Materiaalien siirtelyä pyritään minimoimaan, jotta vältyttäisiin turhilta materiaali-

vaurioilta. Materiaalit siirretään asennuspaikalle vasta juuri ennen asennusta. 

Korjauskohteissa tulee välttää turhia siirtoja, sillä kohde on jo olemassa oleva 

rakennus, jossa tehdään korjausta ja kulkureitit tulee olla avoimina. Useimmiten 

siirrot tehdään korjauskohteissa miesvoimin, jolloin tulee huomioida siirtotyön 

menekit työsuunnittelussa. (Ratu S-1231, 13-14.) 
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Kuva 4. Rakennustuotannon erityyppiset materiaalitoimitusketjut (RT- RK98, 

677). 

2.6 Työmaalla pidettävät palaverit ja kokoukset 

Työmaakokoukset ja -palaverit ovat osa työmaan toiminnan edistämistä. Koko-

uksilla pyritään varmistamaan työmaan eteneminen aikataulussa ja sovittujen 

laatukriteerien puitteissa. Kokouksissa ratkotaan ongelmat ja tuodaan mahdolli-

set kompromissit ja muutokset esiin. Työmaakokouksia pidetään työmaan alus-

ta aina työmaan loppuun asti. Työmaakokouksista ja palavereista kirjataan aina 

pöytäkirja, joka laitetaan jakeluun kaikille projektiin kuuluville henkilöille. Koko-

uksiin voi osallistua esimerkiksi työntekijöitä, suunnittelijoita, rakennuttaja, käyt-
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täjä, tarkastajat, valvoja, aliurakoitsijat ja tavarantoimittajat riippuen siitä, mitä 

kokous käsittelee. Kokousten tärkein tehtävä on päästä kasvotusten sopimaan 

asioista, kun kaikki ovat paikalla. 

Kun kaikki asianomaiset istuvat saman pöydän ääressä kasvotusten, säästy-

tään väärinkäsityksiltä ja asiat on helpompi käydä läpi. Työmaakokoukset ja -

palaverit pidetään yleensä työmaalla, joten se mahdollistaa työmaalla käynnin 

katsomassa sen etenemistä ja mahdollisia ongelmakohtia.  

Näin säästyy monilta väärinymmärryksiltä ja vaivalta yrittää sopia ja tiedottaa 

asioita eteenpäin. Työmaakokouksiin ja -palavereihin onkin syytä osallistua, jos 

siihen on tarvetta ja on saanut kutsun. Kokoukset järjestetään nimenomaan sen 

takia, että osallistujat voivat järjestää asiat, niin että ne sopivat muillekin ja kaik-

ki tarvittavat seikat otetaan huomioon. Kokoukset ovat paikka, jossa päätöksiä 

voidaan tehdä, koska kaikki asiaan kuuluvat ovat paikalla yhtäaikaisesti.  

Kokousten tavoitteet: 

- rakennusprojektin aikataulussa pysyminen 

- taloudellisten tavoitteiden tarkastelu 

- laadunvarmistelu 

- työnkulun ja työvaiheiden suunnittelu 

- yhteisten asioiden sopiminen 

- työn etenemisen seuraaminen ja valvonta 

- tulevaisuuden tarkkailu ja ennakointi. 

 

(http://www.rakentaja.fi/tuoteinfo/TM_187_tyomaakokoukset.htm) 
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3 TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN 

TYÖMAALLA 

3.1 Tehtäväsuunnittelu 

NCC Rakennus Oy:llä on käytössä tehtäväsuunnitelmat, ja niitä tulee tehdä eri 

työvaiheista. Kuitenkin korjauskohteessamme tehtäväsuunnittelu jäi vähem-

mälle tiettyjen työvaiheitten osalta kireän aikataulun ja puutteellisten työselos-

teiden takia. Kohteemme on vanha kiinteistö, kun jouduimme purkamaan tilat 

luurangoiksi ennen uusien pintojen tekemistä oli vaikea arvioida tarkalleen vas-

taan tulevia töitä. Kaikki työvaiheet suunniteltiin niin pitkälle kuin oli mahdollista, 

mutta kaikista työvaiheista oli mahdoton toteuttaa kunnollista tehtäväsuunnitel-

maa. 

Tehtäväsuunnittelun vähäisyydestä huolimatta tein tehtäväsuunnitelmat 4. ker-

roksen A-rapun mattotöistä, koska niiden työvaiheet oli helppo määritellä, kun 

purkutyöt olivat saatu valmiiksi. Apuna käytin NCC:n omaa tehtäväsuunnitelma-

pohjaa (liite 1). 

Normaalisti NCC:n toimenkuvaan kuluu tehtäväsuunnitelmien laatiminen kai-

kista työvaiheista, mutta korjausrakentamisen puolella poikkeuksia tulee joskus, 

kun tehtäväsuunnittelu on vaikea toteuttaa työn hektisyyden takia. 

3.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 

Laadimme yhdessä vastaavan työnjohtajan kanssa 4.kerroksen A-rapun yleis-

aikataulun (liite 2). Aikatauluohjelmana käytimme Control 2009 SP4 -ohjelmaa, 

joka on tullut NCC:llä tutuksi minulle. Aikataulun toteutustapana käytimme paik-

ka-aikakaaviota, joka on toiminut hyvin projektimallissamme. 

Aluksi laadimme oman yleisaikataulun rakennusteknisistä töistä. Saatuamme 

LVI- ja sähköurakoitsijan alustavat aikataulusuunnitelmat lähdimme sovittamaan 
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kaikkia työvaiheita yhteen ja huomioimaan riippuvuudet. Pidimme aikataulupala-

verin yhdessä LVI- ja sähköurakoitsijoiden kanssa, jossa kävimme kaikki työ-

vaiheet vaihe vaiheelta läpi.  

Alustavan aikataulun valmistuttua sisältäen LVI- ja sähkötyöt lähetimme sen 

tilaajalle hyväksyttäväksi. Hyväksytyn aikataulun pohjalta lähdimme tekemään 

hankintoja ja kilpailuttamaan aliurakoitsijoita. 

Viikkoaikataulua emme toteuttaneet säännöllisesti, koska aikataulu oli hyvin 

kireä ja työ ennalta arvaamaton niin kuin korjausrakentaminen yleensäkin. Ura-

koitsijapalavereissa kävimme läpi yhdessä urakoitsijoiden kanssa tulevien viik-

kojen työvaiheet, jotka kirjattiin palaverimuistioon.  

Rakentamisaikatauluumme osui heinäkuu, jolloin suurin osa tehtaista ja toimit-

tajista on lomilla. Tästä syystä osa toimituksista hieman viivästyi, minkä takia 

jouduimme muokkaamaan aikataulua. Pysyimme kuitenkin lopullisessa aikatau-

lussa tehtyämme muutoksia aikatauluun ja työjärjestyksiin.  

Puulasiseinäelementtitoimitus myöhästyi parilla viikolla, mikä tuotti meille on-

gelmia. Ongelman ratkaisemiseksi teimme lattianpinnoitustyöt ennen elementti-

en asennusta, jolloin aikataulumme eivät kärsineet. 

3.3 Aliurakkasopimukset 

Kohteemme aliurakkasopimukset olivat pääosin keskitetyn hankinnan vastuulla, 

mutta pienemmät urakat laadimme työmaalla vastaavan mestarin kanssa. Teh-

tävämme oli valvoa, että työt suoritettiin sopimusten mukaisesti ja että ali-

urakoitsijat noudattivat määrättyjä laatu- ja työturvallisuusmääräyksiä. Urakka-

sopimuksien mukaan liitetään NCC:n omat työturvallisuusvaatimukset (liite 3), 

jotka velvoittavat mm. kypärän, huomiovaatetuksen, suojalasien ja turvakenkien 

käytön.  

Urakkasopimuksessa (liite 4) urakoitsija ilmoittaa työn aloitus- ja valmistumi-

sajankohdan ja sitoutuu noudattamaan sitä. Urakkasopimuksessa käydään ura-

koitsijan kanssa läpi kaikki vaadittavat laatuvaatimukset. Jotta kaikki osapuolet 
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ovat samalla aaltopituudella, on hyvä pitää ennen töiden aloittamista aloituspa-

laveri, jossa käydään kaikki työlle oleellinen läpi ja laaditaan muistio. Pääura-

koitsija on velvollinen luovuttamaan kaikki tarvittavat suunnitelmat aliurakoitsijal-

le. Kun suunnitelmia päivitetään, on välittömästi informoitava aliurakoitsijaa. 

Tehtävämme oli seurata päivittäin urakoitsijoiden työskentelyä ja työnopeutta. 

Mikäli työnopeus alkoi vaikuttaa siltä, ettei urakoitsija pysy sovituissa aika-

tauluissa, otettiin asia puheeksi välittömästi ja etsittiin ratkaisu, jotta aikataulu ja 

laatu eivät kärsisi. 

Pidimme kahden viikon välein urakoitsijapalavereita, johon kutsuimme kaikki 

työmaalla työskentelevät urakoitsijoiden työnjohtajat paikalle. Kävimme yhdessä 

läpi aikataulutilanteen ja mahdolliset ongelmat. Jos ongelmia ilmeni, niille pyrit-

tiin keksimään ratkaisu välittömästi yhdessä. Näin vältyttiin aikataulun karkaa-

misilta ja laadullisilta ongelmilta. 

3.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 

Laadimme työmaalla erilaisia kaavakkeita ja suunnitelmia työturvallisuuden ja 

ympäristön suojelemiseksi. Kohteessamme oli muita käyttäjiä samanaikaisesti 

alemmissa kerroksissa, mikä piti ottaa huomioon suunnitelmia laatiessa. Laa-

dimme mm. työmaan vaarojen arvioinnin, materiaalisiirtosuunnitelman, tulitöi-

den valvontasuunnitelman, pölyntorjuntasuunnitelman, nostotyösuunnitelman 

sekä aluesuunnitelman. Kohteen turvallisuuden ja järjestyksen ylläpitämiseksi 

pidimme TR-mittauksia (liite 6) kerran viikossa. Kun havainnot kävivät vähäi-

semmiksi, siirryimme TR-mittauksesta kunnossapitotarkastuksiin (liite 5). 

Työmaavaarojen arvioinnissa (liite 7) käsittelimme seuraavia asioita: 

- toimisto- ja henkilöstötilojen määrä ja sijainti 

- koneiden ja laitteiden sijoitus 

- rakennustarvikkeiden ja -aineiden lastaus-, purkaus- ja varastointipaikkojen 
sijoitus 

- työmaaliikenne sekä sen ja viereisen parkkialueen liittymiskohdat 
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- kulku-, nousu- ja kuljetustiet sekä niiden kunnossapito 

- tikkaiden käytön vaarojen arviointi ja opastus työmaalla 

- työmaan järjestys ja siisteys, pölyjen hallinta työmaalla 

- jätehuolto 

- palontorjunta 

- ympäristö, naapurit ja työmaan aitaus. 

Tulitöiden valvontasuunnitelmassa käsitellään toimintatavat, työskentelypaikat, 

sammutuskalustot ja vastuut (liite 8). Laadimme tulityösuunnitelmat, joista käy 

ilmi työskentelypisteet ja sammuttimet. 

Jouduimme työmaalla tekemään muutamia haastavia nostoja tavaroiden kuljet-

tamisen ja asentamisen takia. Tästä syystä laadimme nostotyösuunnitelmat 

nostojen helpottamiseksi ja varmistaaksemme työ- ja ympäristön turvallisuuden. 

Jouduimme nostamaan kiinteistön katolle jäähdytysjärjestelmän, jonka paino oli 

noin 3000kg (liite 9). 

Aluesuunnitelmaan merkitsimme työmaan sammutuskalustot, nostopaikat, pois-

tumistiet, jätelavat, valaistukset, ensiapupisteen, sähkökeskuksen ja varasto-

kontit (liite 10). 

TR-mittauksia pidimme kerran viikossa. Jaoimme työmaan pohjakuvan avulla 

lohkoiksi, jotta mittaus olisi helpompi toteuttaa ja ongelmakohdat rajata. Mitta-

uksien avulla pystyi kehittämään mainiosti työmaan eri ongelmia. 

Laadimme myös pölyntorjuntasuunnitelma (liite 11). Pääosin pölyntorjuntamme 

toteutettiin työmaasiivoojalla. Pölyisissä töissä, kuten seinien tai lattioiden hion-

nassa, käytimme apuna imuria, joka kytkettiin suoraan hiontalaitteeseen. 

3.5 Hankinnat ja logistiikka 

Työmaamme hankintojen valmisteluista vastasi minun lisäksi vastaava työn-

johtaja. Keräsimme tarvittavat tiedot hankintoja varten, jotka välitimme keskite-

tylle hankinnalle tarjouspyyntöjen tekemiseksi. Keskitetty hankinta toteutti tarjo-
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uksista tarjousvertailun ja informoi meitä vertailujen pohjalta. Yhdessä hankin-

nan kanssa vertailimme tarjouksia. Valintoihin vaikuttavimpia tekijöitä olivat hin-

ta ja toimitusaika. Aikataulumme oli hyvin kireä, joten toimitusaikojen ripeydellä 

oli suuri merkitys kilpailutuksessa. Lopullisen valinnan teki vastaava työnjohtaja 

yhdessä hankinnan ja työpäällikön kanssa. 

Työmaan logistiikka toimi työmaan aluesuunnitelman mukaisesti. Roskalavat 

pidettiin aina niille merkityissä ja sovituissa paikoissa. Jätteet kuljetettiin kerrok-

sesta �suloilla� alas piha-alueelle, jossa jätelavat sijaitsivat. Materiaalitoimitukset 

purettiin yleensä kohteen varastointialueelle, josta informoimme toimittajaa jo 

tilausta tehdessä. Työmaan ympäristössä oli paljon liikennettä päivisin, joten 

pyrimme toteuttamaan toimitukset aina aikaiseen aamuun tai iltapäivään. Suu-

ret kuormat nostimme kurottajalla ylös neljänteen kerrokseen, josta otimme ne 

vastaan ikkuna-aukkoon tehdystä haalausaukosta. 

3.6 Työmaalla pidettävät palaverit ja kokoukset 

Työmaakokoukset ja palaverit olivat osa työviikkoamme. Pidimme työmaakoko-

uksia ja urakoitsijapalavereita aina kahden viikon välein. Muita palavereita, ku-

ten aikataulu- ja kustannusseurantapalavereja, pidimme hieman harvemmin.  

Kutsuimme työmaakokouksiin tilaajan edustajan, käyttäjän, suunnittelijat, ali-

urakoitsijoiden työnjohdon ja mahdollisesti tavaratoimittajan edustajia. Yleensä 

työmaakokousten ajankohta oli jo sovittu edeltävässä kokouksessa. Tilaajamme 

toimi puheenjohtajana ja minä hänen kirjurinaan. Työmaakokouksessa käsitte-

limme aina kahden viikon takaiset tapahtumat ja seuraavien viikkojen tapahtu-

mat. Työmaakokouksissa ratkoimme yhdessä mahdolliset ongelmat ja käsitte-

limme suunnitelmamuutokset ja kaikkien osapuolien tilanteet projektin tiimoilta. 

Laadin työmaakokouksista pöytäkirjan, jonka laitoin kokouksen jälkeen kaikille 

osapuolille jakeluun sähköpostitse (liite 12).  

Urakoitsijapalavereita pidimme myös kahden viikon välein. Paikalle kutsuimme 

urakoitsijoiden työnjohdon ja mahdollisesti työntekijöitä. Käsittelimme pääasias-

sa suoritettavia töitä. Kävimme läpi menneet ja tulevat työvaiheet. Aikataulut 
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käsiteltiin läpi jokaisen työvaiheen osalta ja tarkastelimme, onko jossakin havait-

tu laahaavuutta tai ennenaikaista valmistumista.  

Palaverit ja kokoukset olivat hyvä tapa saada kaikki kasvotusten työmaalle kes-

kustelemaan työmaan tilanteesta ja sen etenemisestä. Näin saimme ratkottu 

monet ongelmakohdat ja ristiriidat, joita puhelimitse olisi ollut hyvin hankala ha-

vainnollistaa. 
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4 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 

4.1 Tehtäväsuunnittelu 

Tehtäväsuunnitelmien toteutus onnistui minulta hyvin. Kohteessa ei kuitenkaan 

tehty kaikista työvaiheista tehtäväsuunnitelmia nopean aikataulun takia, mutta 

tällöin tehtäväsuunnitelma käytiin läpi suullisesti urakoitsijoiden kanssa piirus-

tuksia apuna käyttäen. Niistä työvaiheista, joista toteutin tehtäväsuunnitelman, 

oli hyötyä työn toteutukseen. Työn suorittajien ei tarvinnut tulla aina kyselemään 

seuraavia vaiheita, kun heillä oli laatimani suunnitelmat, joista asian pystyi tar-

kastamaan. Uskon pystyväni toteuttamaan tehtäväsuunnitelman kaikista työvai-

heista, joihin löytyy alustavat työselostukset ja piirustukset. Aikaisemmista ra-

kennusalan kokemuksista on ollut minulle hyötyä tehtäväsuunnittelussa ja -

ohjauksessa. On ollut helppo havainnollistaa suorittavalle työntekijälle erinäisiä 

asioita ja vaiheita työtehtävistä. 

Kehittämistä minulla kyllä vielä paljon on. Tehtäväsuunnitelmien laadinnassa 

minun tulisi ottaa huomioon enemmän suorittavaa työntekijää ja tehdä suunni-

telmat helpommin luettaviksi ja ymmärrettävimmiksi, sillä suuri osa aliurakoitsi-

joista saattaa olla ulkomaankielisiä, ja heidän suomen kielen osaaminen saattaa 

olla todella heikkoa. Panostettavaa on myös tehtäväsuunnitelman läpikäynnissä 

yhdessä työnsuorittajan kanssa. Minun tulisi enemmän ohjastaa ja varmistaa, 

että tehtävät työt ovat ymmärretty niin suunnitelmallisesti kuin laadullisten vaa-

timusten osalta. 

4.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 

Tällä työmaalla ajallinen suunnittelu on tullut minulle entistä tutummaksi. Olen 

päässyt seuraamaan vastaavan mestarin tapoja toteuttaa aikataulua ja sen val-

vontaa. Olen oppinut häneltä paljon aikataulusuunnittelun osalta ja siitä, mitä 

kaikkea tulee sitä laatiessa ottaa huomioon. Olen päässyt toteuttamaan 4. ker-
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roksen aikataulusuunnittelun alusta loppuun yhdessä vastaavan työnjohtajan 

kanssa. Olen oppinut reagoimaan aikataulullisiin viivästyksiin ja ratkaisemaan 

ongelmat niiden osalta.  

Parannettavaa minulla vielä on aikataulun suunnittelun ja valvonnan suhteen. 

Minulla on vielä paljon opittavaa aikatauluohjelman monipuolisuudesta ja sen 

eri toiminnoista. Lisäksi minun tulisi oppia havaitsemaan mahdolliset tulevat 

aikatauluviivästykset ja ongelmat aikaisemmassa vaiheessa. 

4.3 Aliurakkasopimukset 

Pääsin mukaan laatimaan aliurakkasopimuksia yhdessä vastaavan työnjohtajan 

ja aliurakoitsijan kanssa. Pääsin näkemään, mitä kaikkea tulee ottaa huomioon 

sopimuksia tehdessä. Mielestäni olen suoriutunut hyvin erilaisissa sopimustilan-

teissa. Tulen hyvin kaikkien ihmisten kanssa toimeen, mistä on ollut minulle 

hyötyä urakkaneuvotteluissa. Sopimusasioissa minulla on vielä paljon opittavaa, 

mutta kokemuksen karttuessa opin nopeasti lisää. Haluisin oppia myös lisää eri 

sopimusehto asioista, jotka ovat minulle vielä vieraita. 

4.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 

Työmaalla työskentelin paljon työ- ja ympäristöturvallisuuden parissa. Ulko-

puolinen varastointi ja työmaa-alueet olivat ahtaat ja työmaaliikenne tapahtui 

ison yleisen parkkipaikan lävitse jossa liikennettä riitti päiväsaikaan. Mielestäni 

onnistuin hyvin työmaan turvallisuuden ylläpitämisessä ja olen mielestäni kehit-

tynyt havainnoimaan eri vaaratekijöitä ja korjaamaan niitä. Rakennusalalla tulee 

työnjohtajan olla ajan tasalla jatkuvien muuttuvien määräysten suhteen. Korja-

usrakentamisen puolella työturvallisuus on mielestäni haastavaa, koska työteh-

tävän suoritus paikat saattavat olla ympäri työmaata irrallaan toisistaan, jolloin 

niiden valvonta on hankalaa ja ne muuttuvat nopeasti. 



33 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Sampsa Heinonen 

4.5 Hankinnat ja logistiikka 

Olen mielestäni onnistunut hyvin hankintojen ja logististen töiden suhteen. Olen 

saanut olla mukana kilpailuttamassa eri materiaalitoimittajia ja näkemässä han-

kintaprosessin useasti alusta loppuun. Olen saanut työskennellä yhdessä han-

kintainsinöörien kanssa ja alustamaan heille hankintoja. Työmaan logistinen 

toiminta on toiminut moitteettomasti, vaikka purkualueet ovat olleet ahtaita. Pa-

rannettavaa tietysti on hankinta- ja logistiikkasuunnittelussa. Minun tulee oppia 

enemmän ennakoimaan tulevia hankintoja ja niiden toimituksia. 

4.6 Työmaalla pidettävät palaverit ja kokoukset 

Olen saanut tutustua hyvin rakennusalan kokous- ja palaveritoimintatapoihin. 

Sain toimia kirjurina kaikissa työmaakokouksissa ja palavereissa, joihin osallis-

tuin, ja laatia pöytäkirjat. Opin hyvin, miten kokoukset ja palaverit etenevät ja 

miten kokouksiin tulee valmistautua. 
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5 YHTEENVETO 

Opinnäytetyön sisältö koostuu toimitilakiinteistön peruskorjaustyömaalla tehdys-

tä työharjoittelustani. Työni koostuu teoria osiltaan korjausrakentamisen kirjalli-

suudesta. Mielestäni onnistuin tuomaan työssäni hyvin eri korjausrakentamisen 

työnjohdon tehtäviä esille. Kaikkea työnjohdon tehtäviä ei tietenkään pystynyt 

tuomaan esille, mutta niiltä osa-alueilta, jotka työhöni valitsin, onnistuin kerto-

maan tehtävistä hyvin.  

Työn tekemisestä on ollut minulle hyötyä omaa kehittymistäni ajatellen. Olen 

huomannut työn edetessä asioita, joissa olen kehittynyt ja missä on vielä paljon 

kehitettävää. Mielestäni tämä opinnäytetyömalli on hyvä toteutustapa opinnäy-

tetyölle. Se saa opiskelijan miettimään omaa ammatillista kasvuaan. 

Suurimmaksi ongelmaksi opinnäytetyön tekemisessä minulle tuli kiire. Pyrin 

käymään töissä samaan aikaan, kun tein opinnäytetyötäni. Huomattuani, ettei 

aikani riitä opinnäytetyölle samalla, kun käyn töissä, jouduin pyytämään töistä 

vapaata. Esimieheni olivat hyvin ymmärtäväisiä ja antoivat minun käyttää kerty-

neet pekkaspäivät opinnäytetyön tekoa varten. 
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1. Työmaa-alueen käytön suunnitteluun liittyvien vaarojen tunnistaminen. 

 

Rakennuttajan turvallisuusasiakirja: Asiakirjassa esitetyt asiat huomioitu        

Asia Asiaan liittyvät vaara 

ja haittatekijät 

Rakennuttajan, 

viranomaisten ja 

päätoteuttajan 

vaatimukset 

Jatkotoimenpiteet 

Toimisto- ja henkilöstö 

tilojen määrä ja sijainti 

tilojen pölyisyys, 

kompastuminen 

portaissa, ohiastumiset 

tms. 

siivous, katsotaan 

minne astutaan 

      

Koneiden ja laitteiden 

sijoitus 

ulkopuolisten pääsy 

koneitten läheisyyteen 

sirkkelit yms. ei jätetä 

työmaan ulkopuolelle, 

johdot irrotetaan 

senistä, suojista 

huolehditaan 

      

Rakennustarvikkeiden 

ja -aineiden lastaus-, 

purkaus-, ja 

varastointipaikkojen 

sijoitus 

pihalla/sisällä tapahtuva 

liukastuminen, 

kompurointi, nyrjähdys, 

esineiden kaatuminen 

päälle 

pihalla hiekoitus, 

työmaa-alueen 

siistiminen viikoittain, 

esineet/tavarat tuetaan 

kaatumisen estämiseksi 

      

Työmaaliikenne sekä 

sen ja viereisen 

parkkialueen 

liittymiskohdat 

autonjen liikkuminen, 

kuormien purku, 

henkilöliikenne autojen 

seassa 

työmaan aitaaminen, 

kuormien vastaanotto ja 

peruutusmerkkien 

antaminen 

      

Kulku-, nousu- ja 

kuljetustiet sekä niiden 

kunnossapito 

nostot, tavaroiden 

tippuminen 

kuormien sidonta, 

nostoalustan 

kestävyyden 

varmistaminen, 

nostokoneen ja sen 

asennon tarkistaminen 

      

Tikkaiden käytön 

vaarojen arviointi ja 

opastus työmaalla 

kaatuminen, 

ohiastumiset, 

kompurointi 

tarkistetaan tikkaiden 

kunto ja ncc:n ohjeiden 

mukaisuus, opastus 

tikkaiden sijoitteluun (ei 

jätetä miten sattuu, 

minne sattuu 

      

Työmaan järjestys ja 

siisteys, pölyjen hallinta 

työmaalla 

liukastumiset, 

kompuroinnit tms. 

työmaan siivous ja 

raivaus säännöllisesti, 

pidetään tr-mittauksia 

      

Jätehuolto roskien kuljetus, 

tippumiset, 

kompatumiset jne. 

täynnä olevat astiat, 

jolloin jätteet 

dumpataan minne sattuu 

purku-urakoitsija 

toimittaa asianmukaiset 

roskankuljetus välineet, 

samoin siivousliike, 

jätehuollon tarkkailu ja 

lavojen tyhjennys 

      

Palontorjunta tulipalot, ihon 

palohaavat, 

sammuttimia on 

sijoitettu 

remontoitavaan 

kerrokseen, kaasupullot 

merkityssä paikassa 
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Ympäristö, naapurit ja 

työmaan aitaus 

 Työmaa on aidattu  

 

2. Tehtäviin liittyvien 

vaarojen 

tunnistaminen 

 

Yleisaikataulutehtävä  Menetelmä, 

kalusto ja 

suorittaja 

Tehtävän sisältämät vaarat 

ja vaaralliset työt 

Jatkotoimenpiteet 
(Vaikutukset yleisaikatauluun ja 

aluesuunnitelmaan sekä muut 

laadittavat suunnitelmat) 

Purkaminen       
 

Omana työnä  

Alihankintana 

      

 
Tavanomaisia työlajikohtaisia vaaroja 

      

 
Edellyttää tehtäväkohtaista arviointia  

Alakatot-väliseinätyöt       
 

Omana työnä  

Alihankintana 

      

 
Tavanomaisia työlajikohtaisia vaaroja 

      

 
Noudatetaan työlajikohtaista ohjeistusta 

Tasoite-, vesieristys-, 

laatoitustyöt 

      
 

Omana työnä  

Alihankintana 

      

 
Tavanomaisia työlajikohtaisia vaaroja 

      

 
Noudatetaan työlajikohtaista ohjeistusta 

Tasoite- ja maalaustyöt       
 

Omana työnä  

Alihankintana 

      

 
Tavanomaisia työlajikohtaisia vaaroja 

      

 
Noudatetaan työlajikohtaista ohjeistusta 

Lattiapinnoitteiden 

asennus 

      
 

Omana työnä  

Alihankintana 

      

 
Tavanomaisia työlajikohtaisia vaaroja 

      

 
Noudatetaan työlajikohtaista ohjeistusta 

LVISJA-työt       
 

Omana työnä  

Alihankintana 

      

 
Sisältää erityisvaaroja 

      

 
Noudatetaan työlajikohtaista ohjeistusta 

Viimestelytyöt       
 

Omana työnä  

Alihankintana 

      

 
Tavanomaisia työlajikohtaisia vaaroja 

      

 
Noudatetaan työlajikohtaista ohjeistusta 

Siiivous-raivaus       
 

Omana työnä  

Alihankintana 

      

 
Tavanomaisia työlajikohtaisia vaaroja 

      

 
Noudatetaan työlajikohtaista ohjeistusta 

            
 

Omana työnä  

Alihankintana 

      

 
VALITSE 

      

 
VALITSE 

            
 

Omana työnä  

Alihankintana 

      

 
VALITSE 

      

 
VALITSE 

            
 

Omana työnä  

Alihankintana 

      

 
VALITSE 

      

 
VALITSE 
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NOSTOTYÖSUUNNITELMA 

 

Rakennustoimenpide: Tilamuutos 

Kielotie 12- 14, VANTAA 01300 

 

Nostettava taakka: 

Lauhdutin järjestelmä 

Suunnitelman laatijat: 

Sampsa Heinonen 

Pvm: 

03.04.2014 

 

 

Suunnitelmaan liitetään piirustuksia tarpeen mukaan. 

 

Nostettavan taakan paino ja koko 

 

- 2900kg /2900mm x 2300mm 

Nostokohdat 

 

- Nostovaijerein tai –liinoin. 

Nostopaikat ja -suunnat 

 

- Lauhdutin nostetaan kielotien 

puolelta kiinteistön katolle. Katolle 

on tehty lauhduttimelle perustu 

paikka (liitteenä kuva) 

Käytettävät nostomenetelmät, -laitteet 

ja -apuvälineet 

 

- Nostokalustona toimii autonostin, 

joka ajetaan kielotien puolelle. 

(sijainti selviään liitteen kuvasta) 

Tarvittavat maapohjan tai eri 

rakenteiden vahvistukset 

 

- Kiinteistön kellarissa sijaitseva 

parkkihalli ei ulotu nostokohdalle 

asti, joten vahvistuksia ei tarvitse. 

Nostotyön vaiheet ja ajoitukset 

 

 

 

- Lauhdutin toimitetaan nostoa 

edeltävänä iltana tai aikaisin nosto 

aamuna. 

- Nostokalusto saapuu aikaisin nosto 

aamuna kohteelle. (työt aloitetaan 

n.klo 5-6) 

Henkilöstön opastuksen ja ohjeiden 

tarve 

 

- Tarvittava miehitys perehdytetään 

tapahtuman kulkuun, riskeihin ja 

noston aikana seurattaviin asioihin. 

Tarvittavat turvallisuustoimenpiteet 

esim. suojavyöhykkeet, varottavat 

sähköjohdot ym. 

 

- Nostoalue rajataan jotta ulkopuolinen 

liikenne saadaan pysymään poissa 

nostoalueelta. 

- Katolla vastaanottavilla työntekijöillä 

on oltava suojavaljaat. 

Vastuuhenkilöt 

 

- Vastaavamestari:  

- Työnjohtoharjoittelija: Sampsa 

Heinonen 
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NOSTOALUE 
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LAUHDUTTIMEN PERUSTUS 
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Laadittu: 8.1.2014 

Päivitetty: 

Työmaan pölyntorjuntasuunnitelma 

1 Yleistä 

Tilaaja: VTK Oy  

  

NCC:n edustaja sopimusasioissa:  

Tilaajan edustaja:   

  

 

2 Kohdetiedot 

Rakennuksen käyttötarkoitus: Liike- ja toimistokiinteistö 

Kaupunki, kaupunginosa, tontti: 61, 61110, 6 

  

Työmaan osoite: Kielotie 12-14, 

01300 Vantaa 

 

  

 

3 Työmaan organisaatio 

  

Työpäällikkö:   

Vastaava työnjohtaja:   

Työmaainsinööri:   

Pölyntorjunnan yhteyshenkilö:   

  

 

4 Pölyntorjunnan päämäärät ja tavoitteet 

Työmaan aikaiset puhtausvaatimukset rakennustöiden ja 

ilmanvaihtojärjestelmien osalta: 

P-luokitus on P2 

Pölyaltistuksen ennaltaehkäisyn periaatteet rakennustyön aikana: 

• Työmaalla käytetään alipaineistusta ja osastoimista 

 

Työmaata ympäröivien tilojen vaatimukset pölyntorjunnan osalta: 

• Normaali sisäilma P2 

 

Mittaukset ja tarkastukset pölyn osalta (työhygieeniset mittaukset): 

• Ei ole 
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Materiaalien varastointi ja - suojaus:  

• Sisällä lämmitetyissä tiloissa taipihalla varastokontissa 

 

Pölyjätteen keräys ja siirrot: 

• imuroimalla 

 

Muut työmaan puhtauteen liittyvät vaatimukset: 

• Ei ole 

 

5 Riskianalyysi pölyhaitoista 

Työmaalta on laadittu NCC – riskianalyysi pölyhaittojen osalta pvm/laaditaan 

pvm. Tämä suunnittelma/ympäristösuunnitelma 

Tehtäväkohtaiset vaarojen arvioinnit on laaditaan tehtäväsuunnitelmien mukana 

 

Pölyntorjunnan kannalta merkittävimmät työvaiheet (tehtävät), joista on 

pölyhaittoja ovat: 

• Purkaminen, kipsilevytyöt, hionta- ja tasoitetyöt, tasoite- ja maalaustyöt  

 

6 Pölyntorjunnan menetelmät 

Toimenpiteet pölyn syntymisen estämiseksi (materiaalit/ käytettävät koneet ja 

laitteet ja työmenetelmät): 

• Siivotaan säännöllisesti, käytetään koneissa kohdepoisto suuttimia. 

 

Toimenpiteet pölyn leviämisen estämiseksi (osastoinnit / alipaineisuus, 

ilmanpuhdistajat, kohdepoistolaitteet työstökoneille, suojaseinät, 

keskuspölynimurit asianmukaisilla suodattimilla (mukaan lukien HEPA- 

suodatin): 

• Käytetään yllä mainittuja tuotteita. 

 

Henkilökohtaiset suojaimet pölyn altistumisen estämiseksi (opastus): 

• Tarvittaessa käytetään pölymaskeja tai suodattimilla varustettua naamaria, 

sekä suojavaatetusta. 

 

Toimenpiteet, jos pölyongelmia ennaltaehkäisystä huolimatta ilmaantuu (siivous, 

pesu, uuden suojauksen / osastoinnin tekeminen, ensiapu): 

• Tunnistetaan pölyn aiheuttama aukko, laite, rikkinäinen osaston seinä jne. 

Hankitaan uusi  vastaava tuote tai korjataan vanha. 
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Paloturvallisuuden varmistaminen pölyn kannalta (esim. iv-kanavat, puupöly tv.) 

• IV-kanavat tulpataan esim. muovipusseilla tai hatuilla pölyn leviämisen 

estämiseksi. 

 

Pölyjätteen keräys ja siirrot: 

• Imurit/korkeapaineimurilla, tai alipaineistaja+ sukka 

 

7 Työmaan pölyntorjuntasuunnitelman toimeenpano ja toteutumisen vastuu 

 

Pölyntorjuntasuunnitelman toimeenpanemisesta työmaalla vastaa: 

•  

 

Työmaahan kohdistetut pölyntorjuntaan liittyvät asiat käsitellään, 

dokumentoidaan ja arkistoidaan seuraavasti: 

• PRO 3- ohjelmalla 

 

 

Pölyntorjuntasuunnitelman laati  

  

  

  

  

Pölyntorjuntasuunnitelman hyväksyi  

  

  

  
 

 

Jakelu  

Tilaaja 

työpäällikkö 

työmaahenkilöstö 
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