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Opinnäytetyön tarkoitus on kuvailla ja analysoida työnjohtajan työskentelyä lin-

jasaneeraus työmaalla As.Oy Saton Kahdeksikossa. Työssä tarkastellaan työn-

johdollisen työskentelyn laajuutta, monimuotoisuutta, haasteellisuutta ja koko-

naisuutta. 

Opinnäytetyö aloitettiin perehtymällä tuotannonohjauksen kirjallisuuteen. Kirjal-

lisuuskatsauksen tavoitteena oli selvittää yleisesti tehtäväsuunnittelua, ajallista 

suunnittelua ja valvontaa, aliurakkasopimuksia, työ- ja ympäristöturvallisuutta, 

työnjohtoa ja esimiestoimintaa sekä asiakaspalvelua ja markkinointia. Seuraa-

vassa osiossa analysoitiin käytännön työnjohtotehtäviä linjasaneeraustyömaalla 

Saton Kahdeksikossa tuotannonohjauksen teorian näkökulmasta sekä omaa 

työskentelyä työnjohtotehtävissä. 

Tehtäviin kuuluu töiden etenemisen valvominen sekä aliurakoitsijoiden töiden 

jaksottamisesta ja yhteensovittamisesta huolehtiminen niin, että työt etenevät 

aikataulussaan. Työnjohtotehtävissä koetaan haasteelliseksi toimimisen eri ali-

hankkijoiden ja asukkaiden kanssa, koska asiakastyytyväisyys ja töiden ajalli-

nen jaksottaminen kuuluvat olennaisena osana työnkuvaan. 
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Työn tavoite on ollut oman ammatillisen osaamisen vahvistaminen ja työnjohta-

jana kehittyminen tarkastelemalla omia vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Toi-

vottavasti työstä on hyötyä muille aloitteleville mestareille sekä työn tilaajalle 

NCC Rakennus Oy:lle. 
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The purpose of the thesis was to describe and analyze the work of foreman in 
the renovation a pipeline in As.Oy Saton Kahdeksikko. The thesis examines the 
scope, diversity, challenges and entirety of the managerial work.  

The work was started by studying production management literature. The 
purpose of the literature review was to study task planning, chronological 
planning and supervision, subcontract agreements, industrial safety and 
environmental safety, as well as management and leadership activities, 
customer service and marketing. The literature review was followed by an 
analysis on practical supervision tasks in the renovation of the pipeline in As.Oy 
Saton Kahdeksikko in view of the production control theory and the author´s 
personal work in the supervision tasks. 

The author`s tasks included the supervision of the work flow and managing the 
division and coordination of the work of subcontractors so that the work 
proceeded to the schedule. Due to the fact that customer satisfaction and the 
chronological dividing of work into sections were an essential part of the job 
description, operating with different subcontractors and inhabitants was found 
challenging. 

The objective of the work was to strengthen the author`s professional expertise 
and development as a foreman by examining strengths and areas of 
development. Furthermore this thesis is useful to other site foremen that are at 
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the beginning of their careers as well as NCC Construction Ltd that 
commissioned the thesis. 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyöni käsittelee linjasaneerausta asuinkerrostaloissa. Linjasaneerauk-

set ovat korjausrakentamista, jolla tarkoitetaan laajasti ottaen kaikkea sitä toi-

mintaa, jolla pyritään parantamaan tai ylläpitämään olemassa olevan rakennuk-

sen tai sen osien kuntoa (Tilastokeskus 2014). Linjasaneeraus on kiinteistön tai 

taloyhtiön putki- ja sähköremontti, jonka yhteydessä voidaan suorittaa muitakin 

korjaushankkeita, esimerkiksi kylpyhuone-, WC- ja keittiösaneerauksia.  

Suomen kerrostalokannat on rakennettu pääasiassa 1960–1980-luvuilla, joten 

linjasaneeraukset ovat ajankohtaisia saneerauskohteita. Noin viidennes (18 %) 

suomalaisista kerrostaloista on rakennettu jo ennen vuotta 1960. Valtaosa ra-

kennuskannasta on tehty 1970-luvulla (28 %) tai 1960-luvulla (19 %) (ks. kuva 

1). (Tilastokeskus 2008.)  

 

Kuva 1. Suomen eri vuosikymmenillä rakennettu kerrostalokanta v. 2008 (Tilas-
tokeskus 2008). 
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Linjasaneerauksia tehdään tällä hetkellä 1960- ja 1970-luvuilla rakennettuihin 

kerrostaloihin. Korjausrakentaminen tulee kasvamaan merkittävästi, kun seu-

raavan vuosikymmenen aikana rakennetut kerrostalot tulevat korjaustarpee-

seen. 

Korjaustarpeet alkoivat kasvaa 1990-luvun puolivälissä 1960-luvuilla rakennet-

tuihin kerrostaloihin. Tilastokeskuksen ennusteen (ks. kuva 2) mukaan korjaus-

tarve tulee kaksinkertaistumaan vuodesta 2010 vuoteen 2020. (RIL 252-1-

2009.) 

 

Kuva 2. Ennuste putkiremonttitarpeen kehitykselle (Tilastokeskus & VVT 2009). 

 

Opinnäytetyöni kohde on As.Oy Saton Kahdeksikko, joka käsittää kahdeksan 

kerrostaloa, joissa on kellarikerros ja viisi asuinkerrosta. Talot ovat valmistuneet 

vuonna 1968. Niissä on  200 huoneistoa, ja huoneistojen pinta-ala on  yhteensä     

12 061 m². 

Rakennukset ovat huoneistoiltaan samanlaisia ja jokaisessa talossa on 25 

huoneistoa. Jokaisessa rakennuksessa on hissi. Väestönsuoja on 

rakennuksissa C, D, F ja G. Taloyhtiössä on E-talon yhteydessä erillinen 

huoltorakennus, jossa sijaitsevat saunaosasto, pesula ja muut huoltotilat. 
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Pääurakoitsijana saneeraustöissa toimi NCC Rakennus Oy. Kiinteistössä tehtiin 

vesijohtojen ja vesijohtokalusteiden uusiminen sekä vesijohtotöihin liittyvät 

väliaikaiskytkennät, ryhmäkeskukset asuintiloihin sekä nousulinjat. Kellari- ja 

asuinkerrosten sekä huoltorakennuksen tarvittavat läpimenot porattiin ja 

rakenteet aukaistiin. Asbestipurkutyöt tehtiin vanhoihin putkiin, joissa oli 

asbestia sisältäviä eristeitä. Kylpyhuoneiden alaslaskettujen kattojen ja 

eteistilojen kotelorakenteet sekä kellaritilojen ja porrashuoneiden kotelot ja 

hormit rakennettiin. Piha-alueella tehtiin vesijohtolinjoihin ja sähkökaapelitöihin 

liittyvät työt sekä tarvittavat kaivu- ja täyttötyöt varaputkituksineen ja 

lämmöneristeineen. 

Työt tehtiin rakennuksittain siten, että korkeintaan kaksi rakennusta oli yhtä 

aikaa työn alla huoneistojen osalta (ks. työtapaselostus). Opinnäytetyöni 

käsittelee työnjohdon toimenkuvia, toimia, monimuotoisuutta, vaativuutta ja 

haasteellisuutta kyseisen urakoinnin yhteydessä.  

Opinnäytetyössä käsiteltävät toimet suoritin NCC Rakennus Oy:ssä. 

Harjoittelujaksoni toimenkuvaan kuuluivat työnjohdolliset tehtävät. Työmaalla 

sain ohjausta vastaavalta mestarilta. Työnkuvaani kuuluivat muun muassa 

palaverit ja kokoukset, uusien työntekijöiden perehdytys, tiedottaminen 

asukkaille, viikkoaikataulujen laadinta sekä viikottaisten TR-mittausten 

tekeminen. Lisäksi osallistuin asuntojen kartoitukseen vastaavan mestarin  

kanssa. Ennen huoneistojen loppukatselmuksia tehtiin myös niin sanottu 

itselleluovutus, missä kirjattiin huoneistojen puutteet ja virheet.  

Opinnäytetyössäni sain kattavaa kokemusta valmistuessani tuleviin 

työnjohtotehtäviini. Sain harjaannusta muun muassa aikataulujen laadinnasta, 

Excel-taulukkolaskentaohjelman hyödyntämisestä, tiedon välittämisestä, 

tehtäväsuunnittelusta ja asiakaslähtöisyydestä. 
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2 TUOTANNONSUUNNITTELUN JA –OHJAUKSEN 

TEORIA 

2.1 Tehtäväsuunnittelu 

Tehtäväsuunnittelu on toteutuksen suunnittelua, ohjausta ja valvontaa. Tehtä-

väsuunnittelu on työkauppa, aliurakka tai muu yhden työryhmän toteuttama työ-

kokonaisuus rakennustyömaalla ja kohdistuu yhteen tehtäväkokonaisuuteen. 

(Ratu S-1228, 2.) 

Tehtäväsuunnitelman laatii työmaalla vastaava työnjohto tai erikseen nimetty 

vastuuhenkilö. Myös aliurakoitsijan työnjohto voi laatia tehtäväsuunnitelman. 

Mahdollisuuksien mukaan työntekijät voivat osallistua tehtäväsuunnitelman laa-

dintaan esimerkiksi mietittäessä parasta mahdollista toteutustapaa tai mahdolli-

sia työssä esiintyviä ongelmia. Jokainen tehtäväsuunnitelma tulee aina laatia 

kyseisen kohteen lähtökohdista ja sen erityispiirteet huomioon ottaen.  Suunni-

telma laaditaan hyvissä ajoin ennen tehtävän aloitusta. Tehtäväsuunnitelma 

käydään läpi työntekijöiden kanssa ennen töiden aloittamista aloituspalaverissa. 

Laadittaessa suunnitelmaa selvitetään muun muassa 

 työn sisältö 

 resurssit ja niiden saanti 

 ajalliset ja taloudelliset tavoitteet 

 laatuvaatimukset 

 aloitusedellytykset 

 mahdolliset ongelmat 

 laadunvarmistustoimenpiteet 

 työmenetelmät 

 työturvallisuustiedot. (Mäki & Koskenvesa 2008, 33.) 

. 
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Tehtäväsuunnitelma on väline, jonka avulla hallitaan kokonaisuutta sekä hank-

keen kustannuksia ja laatua. Se auttaa selkeyttämään tehtävälle asetetut tavoit-

teet, jotka laaditaan hyödynnettäväksi työmaan jokapäiväisessä toiminnassa. 

Tehtäväsuunnitelmaa päivitetään ja ylläpidetään työn edetessä. (Mäki & Kos-

kenvesa 2008, 33–34.) 

Työmaan laatusuunnitelma määrittelee laadunvarmistusmatriisissa työmaalla 

tehtäväsuunnittelulla laadittavat tehtävät. Valintakriteerinä voidaan käyttää 

 ajallista kriittisyyttä 

 tahdistavuutta 

 taloudellista merkitystä 

 korkeita laatuvaatimuksia 

 tuntemattomia työtehtäviä 

 eniten olleita takuukorjauksia. (Mäki & Koskenvesa 2008, 34.) 

Tehtävää koskevat lähtötiedot kootaan hankekohtaisista tai yleisistä asiakirjois-

ta, joissa on määritetty työn toteutus, laatuvaatimukset sekä taloudelliset ja ajal-

liset tavoitteet. Näitä asiakirjoja ovat esimerkiksi urakkasopimus, laatusuunni-

telma, rakennusselostus, työselostus, piirustukset, tavoitearvio, yleisaikataulu 

sekä yleiset ohjeet, kuten yleiset laatuvaatimukset (2000), Ratun menetelmä- ja 

menekkikortit, Rakennustöiden laatu 2002 sekä Ratun tehtäväsuunnitteluohjeet.  

Työn sisältö suunnitellaan suhteessa aikatauluun ja kustannuksiin. Näin työsi-

sältöä voidaan muokata siten, että työn eteneminen saadaan sujuvaksi muihin 

töihin nähden. (Mäki & Koskenvesa 2008, 34.) 

Tehtävän kustannus- ja aikataulutavoitteet kootaan hankkeen tavoitearvoista, 

yleisaikataulusta ja hankintasuunnitelmasta. Arvio lasketaan tehtäväkokonai-

suudesta ja kustannuksista työn ja materiaalin osalta. (Mäki & Koskenvesa 

2008, 35.) 

Tehtävän suunniteltu ajankohta, kesto ja valmistusajankohta määritellään yleis-

aikataulusta. Työmenekki lasketaan käyttäen joko yrityksen omia tai Ratu-

työmenekkitietoja. Työmenekki lasketaan työntekijätunteina (tth). Työmenekin ja 

keston perusteella lasketaan tarvittavan työryhmän koko. Tehtävän sisältöä tai 
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työryhmän kokoa voidaan muuttaa siten, että saadaan mitoitetuksi työryhmälle 

täydet työpäivät ja tahdistettua tehtävä muihin työtehtäviin. (Mäki & Koskenvesa 

2008, 35.)  

Kustannustietojen tietojen avulla hinnoitellaan lasketut materiamäärät, kaluston-

tarve ja työmenekki. Kokonaiskustannusta verrataan tavoitearviosta saatuun 

summaan, jolloin voidaan päätellä onko tehtävä toteutettavissa kustannustavoit-

teen mukaan. (Mäki & Koskenvesa 2008, 35.)  

Tehtävälle suunnitellaan ajalliset välitavoitteet, joissa tavoite on jaettu työkoh-

teiden mukaisiksi tavoitteiksi. Eteneminen voidaan esittää esimerkiksi paikka-

aikakaaviona tai vinjettikuvana. Paikka-aikakaavioon voidaan merkitä pidettävi-

en aloituspalaverien, mallitöiden ja muiden tarkistusten ajankohdat. Vinjettiku-

vaan voidaan merkitä suunniteltu valmistusajankohta. Tehtäväsuunnitelmaan 

voidaan liittää maksuerätaulukko, jossa maksuerät sidotaan suoritemääriin tai 

aikaan. (Mäki & Koskenvesa 2008, 35.)  

Laatuvaatimukset kootaan työselostuksesta ja muista hankeasiakirjoista. Viitta-

ukset yleisiin laatuvaatimuksiin kirjoitetaan auki, jolloin laatuvaatimus välittyy 

työntekijöille saakka. Tehtävän laatuvaatimukset koskevat muun muassa mate-

riaaleja, työn tekemistä, valmiin rakenteen mittatarkkuutta ja valmiiden pintojen 

ulkonäköä. Laatuvaatimuksissa kartoitetaan mahdolliset ongelmat, jotka voivat 

olla teknisiä, toiminnallisia tai hankinnallisia. (Mäki & Koskenvesa 2008, 35-36.) 

Tehtäväsuunnitelmassa esitetään myös, miten työtä seurataan ja ohjataan. 

Työtä ohjataan työmaalla muun muassa tehtävän ohjaus- tai viikkopalavereissa 

sekä erilaisten tarkastuksien yhteydessä. Näitä ovat 

 aloituspalaveri 

 kustannusten ja aikataulun seuranta 

 mallityö 

 laaturaportti ja tarkastuslista 

 palautepalaveri. (Mäki & Koskenvesa 2008, 36–37.)  
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2.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 

Jotta rakennuskohde valmistuu ajallaan, on pääurakoitsijan laadittava työmaan 

aikataulu. Urakkasopimuksen laatimisen jälkeen ja ennen töiden aloitusta on 

 laadittava suunnitelma- ja työaikataulu 

 tiedotettava korjaustöistä 

 pidettävä katselmukset ja kokoukset 

 selkeytettävä tilaajan valvontaorganisaatio. (Kankainen & Junnonen 2002, 54.) 

Aikataulu laaditaan yhteistyössä tilaajan ja muiden urakoitsijoiden kanssa. Ra-

kennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 1998) asettavat aikataululle seuraa-

vat vaatimukset: 

 Aikataulussa on työvaiheet, hankintojen keskinäinen suoritusjärjestys ja tahdis-

tava työjärjestys. 

 Aikataulussa on otettava huomioon toimintakokeiden ja koekäytön vaatima aika 

sekä urakoitsijoiden omien töiden järjestely. (Kankainen & Junnonen 2002, 54.)  

Rakennuttajan edun mukaista on edellyttää työaikataulun laadintavelvoite. Il-

man aikataulua rakennuttajalta puuttuu mahdollisuus valvoa urakan etenemistä. 

(Kankainen & Junnonen 2002, 55.) 

Yleiset sopimusehdot edellyttävät, että aikataulu hyväksytään yhteisesti noudet-

tavaksi. Tilaajan hyväksyessä aikataulun sitoutuu tilaaja tekemään suunnitelmat 

tuotannon tarpeisiin ja on velvollinen laatimaan yhteistyössä urakoitsijan kanssa 

suunnitelma-aikataulun. Aikataulun toteutumisen lähtökohtana  

 urakoitsija saa käyttöönsä tarvittavat suunnitelmat sovittuna ajankohtana 

 tilaaja toimittaa tilaajan vastuulla olevat rakennustarvikkeet sovittuna ajankoh-

tana 

 tilaajan teettämät tai tekemät muut työt eivät häiritse urakoitsijaa 

 lisä- ja muutostyöt tilataan ajoissa 

 tilaajan teettämät selvitykset ja tutkimukset ovat niin oikeat, etteivät ne aiheuta 

häiriöitä. (Kankainen & Junnonen 2002, 55.) 

Urakoitsijaan kohdistuvia vaatimuksia aikataulun laadinnan toteuttamiseen 
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 aikataulu on laadittu siten, ettei se ole herkkä työsuorituksen vaihteluille 

 resurssien ja materiaalien riittävyys ja oikea-aikainen saanti varmistetaan 

 urakoitsija puuttuu aikataulupoikkeamiin 

 urakoitsija varmistaa suunnitelmien valmistumisen. (Kankainen & Junnonen 

2002, 56.) 

Urakointiin liittyy aina häiriötekijöitä. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 

mahdollistavat aikataulun tarkentamisen ja muuttamisen yhteisesti sopimalla. 

(Kankainen & Junnonen 2002, 54–57.) 

Lyhyemmällä aikavälillä voidaan laatia erikseen viikkoaikataulu viikoittain 1–3 

viikoksi eteenpäin. Viikkoaikataulun tärkeimmät lähtötiedot ovat 

 yleisaikataulu ja edellinen viikkoaikataulu 

 henkilöresurssit ja tuntimäärät 

 kaluston ja materiaalien tilaukset ja toimitusajankohdat 

 työtehtävien valmius 

 toteutuneet työmenekki- ja työsaavutustiedot sekä yrityskohtaiset tuotantotie-

dostot ja Ratu-aikataulukirja. (Mäki & Koskenvesa 2008, 34.) 

Vaativimpiin työvaiheisiin voidaan erikseen laatia aikataulut ja resurssit. Toi-

menpiteillä voidaan seurata ja tarkentaa työvaiheen etenemistä, jotta varmiste-

taan kohteen määräaikaan valmistuminen. (Mäki & Koskenvesa 2008, 31.)  

Hankkeeseen ryhtyvän on sovittava rakennusvalvontaviranomaisen kanssa 

aloituskokouksen ajankohdasta. Aloituskokouksessa tulee olla läsnä rakennus-

hankkeeseen ryhtyvä tai tämän valtuutettu edustaja, pääsuunnittelija ja vastaa-

va työnjohtaja. Kokouksessa todetaan ja merkitään pöytäkirjaan hankkeelle 

määrätyt velvoitteet, suunnittelun ja rakennustöiden keskeiset osapuolet, vas-

tuuhenkilöt ja työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt.  (Pietikäinen & 

Strand 2008, 16.)  

Luvanvaraisessa rakennushankkeessa pidetään erillistä tarkastusasiakirjaa. 

Päävalvoja vastaa, että kaikki työvaiheet tulevat tarkastetuiksi ja merkityiksi tar-

kastusasiakirjaan. Urakoitsija täyttää tarkastusasiakirjaa, jonka tarkastusviran-
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omainen tarkastaa ja allekirjoittaa. Tarkastusasiakirja on osa suunnitelmallista 

valvontaa. (Pietikäinen & Strand 2008, 16.) 

2.3 Aliurakkasopimukset 

Aliurakkasopimus on pääurakoitsijan ja toisen yrityksen välinen sopimus, jossa 

toinen yritys on sitoutunut toteuttamaan urakkasopimuksen mukaisen työn, ma-

teriaalin tai muun sopimukseen sisälletyn asian. Urakoitsija ei ole tehnyt sopi-

musta suoraan tilaajan kanssa vaan yhden tai useamman välikäden kautta. Ti-

laajan ja alihankkijan välikätenä voi olla pääurakoitsijan lisäksi yksi tai useampi 

muu alihankkija. Aliurakoitsija on vastaavasti pääurakoitsijan tai toisen aliura-

koitsijan eteenpäin myymä työ-, materiaali-, tai muu sopimuksen mukainen työ. 

(Tekes 2012, 1.) 

Aliurakkasopimuksen laatimisessa käytetään pääsääntöisesti rakennusurakan 

yleisiä sopimus ehtoja (YSE 1998). Rakennusurakkasopimuksena voidaan käyt-

tää RT-lomaketta Urakkasopimus (RT 80260) tai pienurakkasopimusta (RT 

80265). Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 ja sopimuslomake 

liittyvät toisiinsa. (Kankainen & Junnonen 2002, 49.) 

Useat etujärjestöt ovat laatineet omia sopimuslomakkeitaan omine ehtoineen. 

Niiden käyttö edellyttää huolellista paneutumista ja varovaisuutta, jotta mahdol-

liset yksipuolisuudet sopimusehdoista voidaan ennalta muuttaa. Usein riitatapa-

uksissa tällaiset omat sopimusasiakirjat tulkitaan laatijansa vahingoksi. Liite-

asiakirjat ovat aikojen kuluessa kehittyneet asiakirjajärjestelmäksi, jotka käsittä-

vät asiakokonaisuuksia. Kaupallisia asiakirjoja ovat esimerkiksi 

 rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 1998) 

 urakkasopimus 

 urakkaneuvottelupöytäkirja 

 urakkaohjelma tai muut urakkaehdot 

 urakkarajaliite 

 määrä- ja mittaluettelot 

 muutostöiden yksikköhintaluettelo 
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 tarjous. (Kankainen & Junnonen 2002, 49–50.)  

Rakennustyön sisältöä, laatua ja suoritusta kuvaavat tekniset asiakirjat, jotka 

ryhmitellään työkohtaisiin laatuvaatimuksiin ja selostuksiin, sopimuspiirustuksiin 

sekö yleisiin laatuvaatimuksiin ja työselostuksiin (Kankainen & Junnonen 2002, 

49–50). 

2.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 

Työ ja työympäristö muuttuvat jatkuvasti. Yritykset parantavat kilpailukykyään 

muun muassa töiden organisoinnin ja sisältöjen muutoksilla sekä uuden teknii-

kan käyttöönotolla. Henkisten toimintojen merkitys työn hallinnassa ja työsuori-

tuksissa korostuu. Uuden tiedon omaksuminen edellyttää jatkuvaa koulutusta, 

työssä oppimista ja perehtymistä. Työyhteisöissä tarvitaan vastuunottoa ja yh-

teistyötaitoja, kun töitä tehdään ryhmissä, tiimeissä ja verkoissa. (Kämäräinen, 

Lappalainen, Oksa, Pääkkönen, Rantanen, Saarela, Sillanpää & Soini 2003, 3.) 

Työtapaturmat, ammattitaudit ja muut työperäiset sairaudet eivät ole merkittä-

västi vähentyneet parin viime vuosikymmenen aikana. Ammattitautien määrä 

todennäköisesti kasvaa töiden ja altisteiden muuttuessa ja siksi, että ammatti-

tauteihin laskettaneen laajeneva joukko tuki- ja liikuntaelimistön sairauksia. Al-

lergia ja syövät kasvattavat myös ammattitautien määrää. (Kämäräinen, Lappa-

lainen, Oksa, Pääkkönen, Rantanen, Saarela, Sillanpää & Soini 2003, 3–4.) 

Työympäristöön ja työn terveellisyyteen sekä turvallisuuteen vaikutetaan lain-

säädännön, sopimusten sekä työala- ja yrityskohtaisten toimenpiteiden avulla. 

Työterveyshuollossa terveyden ja työkyvyn edistäminen koetaan entistä enem-

män työyhteisön ja työympäristön kehittämisenä. Työturvallisuuslaki nostaa fyy-

sisen ja henkisen työsuojelun tapaturmien torjunnan rinnalle sekä antaa välinei-

tä puuttua työssä jaksamisen ongelmiin ja väkivallan uhkaan työssä. (Kämäräi-

nen, Lappalainen, Oksa, Pääkkönen, Rantanen, Saarela, Sillanpää & Soini 

2003, 4.)  
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Lainsäädäntö antaa puitteet yritysten työsuojelutoiminnalle. Hyvä työympäristö 

ja työ syntyvät kuitenkin yrityksen omin voimin. (Kämäräinen, Lappalainen, Ok-

sa, Pääkkönen, Rantanen, Saarela, Sillanpää & Soini 2003, 3-4.)  

Työturvallisuuslain 738/2002 velvoitteet koskevat kaikkia rakennushankeen 

osapuolia riippumatta heidän asemastaan rakennustyömaalla. Lain lähtökohta-

na on, että kukin työnantaja vastaa oman henkilöstönsä työturvallisuudesta. 

Keskeiset rakennuttajan tehtäviin vaikuttavat määräykset on esitetty valtioneu-

voston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta 205/2009. Valtioneuvoston 

asetuksessa esitetään, miten työ tehdään turvallisesti ja miten otetaan huomi-

oon erilaisia toimintatapoja ja käyttäytymissääntöjä. Rakennuttajalle ei siirretä 

asetuksella päätoteuttajan velvoitteita ja vastuita eikä niitä myöskään vähenne-

tä. (RT 10 – 10982.)  

Rakennushankkeessa kaikkien osapuolten, suunnittelijan, rakennuttajan, työn-

antajan ja itsenäisen työntekijän, tulee yhdessä ja jokaisen omalta osaltaan 

huolehtia, ettei työstä aiheudu vaaraa työntekijöille tai muille työn vaikutuspiiris-

sä oleville. Rakennuttajilla on taloudellisten perusteiden lisäksi myös eettiset 

perustelut hyvälle työturvallisuusjohtamiselle. (RT 10–10982.) 

Työturvallisuuden periaatteita ovat 

 päävastuu työnantajalla 

 työympäristön kehittäminen 

 työntekijöiden työsuojelutarpeet otettava tasapuolisesti huomioon 

 ennalta ehkäisevää 

 jatkuva tarve 

 kokonaisvaltaista henkisen, ruumiillisen ja sosiaalisen terveyden huomioon ot-

tamista 

 kaikkien osallistumista 

 jokapäiväistä työsuojelua: johtamista, esimiestyötä, työsuoritusta ja suunnittelua 

(RT 10 – 10982.)  
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2.5 Työnjohto ja esimiestoiminta 

Rakennusalan työnjohtotehtävillä tarkoitetaan työnjohdon ja työmaan johtoteh-

täviä sekä rakennuskohteiden työsuunnittelu-, laskenta-, työturvallisuus-, ra-

kennuttamis- ja kunnossapitotehtäviä. Laatuvaatimukset ja työnjohdolliset teh-

tävät ovat monipuolistuneet työmaajohtamisessa, mikä vaatii entistä enemmän 

työnjohdolta. Työnjohtajalta vaaditaan paineensietokykyä, suunnitelmallisuutta, 

kykyä tehdä itsenäisiä ratkaisuja, kykyä ryhmätyöskentelyyn sekä uusien asioi-

den omaksumista.  (Opetusministeriö 2006, 37.)  

Kun johtamista ajatellaan ammattina, niin sille asetetaan samat vaatimukset, 

kuin muillekin ammateille eli ammattimaisuus. Jokaiselle ammatille on ominaista 

neljä osatekijää: tehtävät, välineet, periaatteet ja vastuun ottaminen (Malik 

2000, 60).  

Ammattien tehtäviä voidaan kuvata ja analysoida riippumatta eri alojen amma-

teista. Tehtävien oppiminen vaatii tietojen hankkimista. Jokaisen ammatin tär-

keä tekijä on myös välineet, millä ja miten työskennellään. Hallinta edellyttää 

harjoittelua, jonka avulla voidaan parantaa työskentelyä. Lisäksi saadaan var-

muutta suoriutua työtehtävistä. (Malik 2000, 61.) 

Periaatteet määrittelevät tehtävien täyttämisen ja työvälineiden käytön laatua. 

Periaatteisiin tarvitaan niin sanottua omaa näkemystä ammatillisesta merkityk-

sestä sekä riskeistä, mitkä siihen liittyvät. Periaatteiden noudattamiseen tarvi-

taan lisäksi tiettyä kurinalaisuutta. Kaikkia näitä kolmea edellä mainittuja osate-

kijöitä voidaan opettaa ja ne voidaan oppia. (Malik 2000, 61.) 

Neljäs osatekijä on vastuun ottaminen tekemästään työtehtävästä tai työsuori-

tuksesta. Vastuu on sitä suurempi, mitä tärkeämpi ammatti on tai mitä suurem-

mat riskit työnkuvaan kuuluvat.  Vastuu koostuu siitä, että kantaa vastuun te-

kemisistään ja myös siitä, että kantaa vastuun tekemättä jättämisestä. Vastuuta 

ei käytännössä kyetä opettamaan, vaan lähtee tekijästä itsestään. Vastuuseen 

voidaan vedota, vaatia ja joskus pakottaa lain keinoin. (Malik 2000, 62.)  
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Esimiehiä on monenlaisia ja jokainen esimies tuo johtamistyyliinsä ja kommuni-

kointiinsa vivahteita omasta luonteenpiirteestään. Uuden aloittelevan esimiehen 

olisi hyvä pysähtyä hetkeksi miettimään omia käyttäytymisnormeja ja mielikuvaa 

hyvästä ja huonosta esimiestoiminnasta. Negatiivisuus ruokkii itseään, kuten 

myös positiivisuus. (Pentikäinen 2009.) 

Esimiehen työ keskittyy faktoihin perustuvaan asiajohtamiseen sekä ihmisten 

ohjaamiseen ja kehittämiseen eli ihmisjohtamiseen. Asiajohtaminen tuli tarpees-

ta jakaa johtamistyötä muille, koska organisaatiot kasvoivat niin suuriksi, ettei 

yksi esimies kyennyt valvomaan ja ohjeistamaan kaikkia työtehtäviä. Pääpiirteit-

täin asiajohtaminen sisältää 

 työn johtamista 

 työnopastamista 

 työnohjeistusta 

 työturvallisuutta 

 tehtävä- ja henkilöjärjestelyitä 

 tuntien seurantaa ja hyväksyntää 

 tarviketilauksia 

 laskujen tarkastamista ja hyväksyntää 

 toteuman mittaamista ja tavoitteiden asettamista 

 raportoimista (Pentikäinen 2009, 14–15). 

Ihmisten johtamiseen alettiin kiinnittää huomiota työvoiman suuren vaihtuvuu-

den vuoksi. Ymmärrettiin, että olisi taloudellisesti kannattavaa kiinnittää huomio-

ta työyhteisöön ja työhyvinvointiin, jolloin vaihtuvuus pienenisi. Rahalla ei aina 

voitu tai kyetty kiinnittämään työntekijöitä, koska oli yrityksiä, jotka kykenivät 

maksamaan ja tarjoamaan parempaa palkkaa. Palkan ohella kehitettiin työsuo-

ritteiden perusteella erilaisia palkitsevia kannustusjärjestelmiä. Ihmisten johta-

minen vaatii 

 alaisten vahvuuksien ja kehityskohteiden kehittämistä 

 koulutusta ja valmentamista 

 kannustusta 

 ryhmien johtamista 
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 motivaation luomista 

 palautteen antamista 

 palkitsemista 

 ristiriitojen selvittämistä (Pentikäinen 2009, 11–15).  

Esimiehelle onkin jatkuvasti uudistuva haaste ihmisten ohjaaminen ja kehittämi-

nen yksilöinä (Pentikäinen 2009, 11–15). 

Rakennustyömaan johtaminen on nykyään muuttunut haasteellisemmaksi, kos-

ka aliurakoitsijana voi olla ulkomaalainen yritys. Työntekijöiden kirjo työmailla 

voi olla monikansallinen, mikä aiheuttaa omat haasteensa työnjohtamiselle. 

Työnjohdolta vaaditaan kielitaitoa ja tuntemusta kulttuuristen erojen ymmärtä-

miseksi. Asenteet ja työn tekemisen laatu voivat poiketa meidän totuttuun vaa-

timustasoomme nähden. Väärinkäsitysten mahdollisuus kasvaa ja virheitä saat-

taa tapahtua työmailla. Ne voivat viivästyttää, teettää ylimääräistä työtä ja nos-

taa kustannuksia rakennustyömaalla. (Opetusministeriö 2006, 37.)  

2.6 Asiakaspalvelu ja markkinointi 

Asiakaspalvelun merkitys yrityksille tai muulle organisaatiolle vaikuttaa palvelun 

tarkoitukseen. Asiakaspalvelu on asiakkaan tarpeiden tyydyttämistä ja toiveiden 

huomioimista. Palvelu on vuorovaikutusta. Asiakas luo mielikuvansa palvelun 

tasosta, ihmisistä, ihmisten työskentelystä, suhtautumisista asiakkaisiin ja työn 

lopputuloksesta, ulkoisessa markkinoinnissa annettuihin lupauksiin ja niiden 

toteutumisiin. Asiakkaalle syntyneisiin odotuksiin vastataan, jolloin hän saa os-

tamansa palvelun tai työsuorituksen. Asiakkaan mielikuvissa yrityksen tulee olla 

ensimmäinen, parempi kuin kilpailijansa. Asiakkaalla on yleensä mielikuva yri-

tyksen toiminnasta, joka on muodostunut markkinoinnista, vastaavien yritysten 

palveluista ja muiden asiakkaiden kuulopuheista tai kertomuksista. Päästäk-

seen tähän yrityksen on saavutettava ja ylitettäväkin asiakkaan odotukset pal-

velun aikana. Asiakkaan odotukset palvelusta ovat 

 luotettavuus 

 konkreettiset tekijät 
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 avuliaisuus 

 vakuuttavuus 

 yksilöllinen huomioon ottaminen. (Korkeamäki & Pulkkinen, Selinheimo 2000, 9, 

11.)  

Haasteellisin ja edullisin tapa ylittää asiakkaan odotukset on erinomainen asia-

kaspalvelu. Palvelun laatu syntyy ihmisistä, heidän osaamisistaan ja materiaalin 

tai tuotteen laadusta. (Korkeamäki & Pulkkinen, Selinheimo 2000, 9, 11.) 

Asiakkaita palveltaessa yrityksillä on omat tavat toimia. Liikeideassa tulisi mää-

ritellä asiakaspalvelun peruslinjat. Käytännön toimintaan eli henkilökunnan työ-

hön perehdytyksiin, tuotteisiinsa, kohderyhmiinsä ja yrityksen imagoon, jonka 

yritys haluaa viestiä ulospäin.  

Yrityksen kannattaa huolehtia tavaran toimittamisesta ja työsuorituksista sovi-

tusti asiakkaan kanssa. Tällä tavoin yritys voi tuottaa asiakkaalle mielihyvää ja 

samalla yritys ja yrityksen toimintatapa jää positiivisena kokemuksena asiak-

kaan mieleen. Hyvien kokemusten ansiosta asiakas todennäköisesti käyttää 

kyseisen yrityksen palveluja uudelleen. Samalla yritys saa positiivista mainon-

taa, kun asiakas suosittelee yritystä muille kokemuksiensa perusteella. Jos 

asiakas on merkittävä, voi yritys halutessaan muistaa asiakasta vaikka postikor-

tein tai vastaavalla pysyäkseen asiakkaan mielessä paremmin. (Korkeamäki, 

Pulkkinen & Selinheimo 2000, 16, 21, 22.)  

Ennen markkinoinnin tavoitteena pidettiin asiakashankintaa ja myynnin saamis-

ta. Nykyään on myös kiinnitetty huomioita asiakassuhteen pitempikestoiseen 

jatkuvuuteen eli suhdemarkkinointiin. Markkinoinnissa pitäisi keskittyä asia-

kashankintaan, solmittujen asiakassuhteiden säilyttämiseen ja niiden kehittämi-

seen. Yritykset laativat markkinointisuunnitelmia strategisesti usealle vuodelle, 

vuositasolle ja yksityiskohtaisia kuukausi- ja viikkotasolle. (Grönroos 2009, 317.) 

Asiakkaita hankkiessa pyritään siihen, että asiakkaat valitsevan yrityksen palve-

lujen, tuotteiden ja yrityksen imagon vuoksi. Saatuaan asiakkaat ostamaan yri-

tyksen tuotteita tai palveluja täytyy yrityksen saada asiakkaat tyytyväiseksi, jol-

loin he ostaisivat toistekin yrityksen palveluja ja tuotteita. Asiakkaiden ostaessa 
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toistamiseen täytyisi yrityksen pyrkiä luomaan luottamuksellinen suhde ja side 

asiakkaisiin, jolloin asiakkaat kokevat sitoutuvansa yritykseen ja ostavansa siel-

tä jatkuvasti myöhemminkin. (Grönroos 2009, 317–318.) 

Mediamainonta on tunnistettavan yrityksen maksamaa, pääasiassa joukkotiedo-

tusvälineissä toteutettua viestintää. Viestinnän tavoitteena on tiedottaa, lisätä 

yrityksen tunnettavuutta, myönteistä imagoa ja asiakaskuntaa ja myyntiä. Me-

diamainonta on yrityksen näkyvin viestintäkeino. Yrityksen tärkeimpiä mainon-

nan muotoja 

 sanomalehdet 

 radiomainonta 

 televisiomainonta 

 elokuvamainonta 

 ulko- ja liikemainonta 

 messut 

 mobiilimainonta 

 verkkomainonta. (Grönroos 2009, 339.) 

Yhä enemmän yleistyy internetin ja mobiiliteknologian käyttö mediamainonnas-

sa. Monet palvelutilanteet voidaan käynnistää ja hoitaa verkossa. Voidaan siis 

olettaa, että internet on vuorovaikutteisen markkinoinnin keino. (Grönroos 2009, 

339.) 
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3 TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN 

3.1 Tehtäväsuunnittelu 

AsuntoOy Saton Kahdeksikon linjasaneerauskohteessa laadin kolme erillistä 

tehtäväsuunnitelmaa. Yksi tehtäväsuunnitelma koski aliurakoitsijan tekemää 

kaivu- ja täyttötyötä (liite 1). Kaivutyö tehtiin talojen välisten vanhojen betonika-

naalien viereen, missä vanhat lämpö- ja vesiputket sijaitsivat. Kaivantoihin 

asennettiin uudet vesijohdot ja sähkökaapelit sekä varausputkitukset. Talojen 

välisiä kaivantoja kaivettiin useampi kerrallaan. Kaivannot olivat keskeisellä alu-

eella taloyhtiön piha-alueella, joten asukkaille oli turvattava turvallinen ja estee-

tön kulku. Laadin siitä tehtäväsuunnitelman, jotta asukkaiden turvallisuus ja 

työntekijöiden työturvallisuusvaatimukset täyttyisivät. Tehtäväsuunnittelussa 

kartoitin työturvallisuusriskit ja putoamissuojaussuunnitelman. Tehtäväsuunnit-

telun yksi osio käsittelikin työturvallisuutta ja putoamisen riskien ehkäisemistä. 

 

Kuva 3. Talojen välinen kaivanto. 
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Suojaussuunnitelma tehtiin porraskäytävien ja asuintilojen urakka-alueisiin, jois-

sa tehtiin putkistojen muutostöitä, kuten eteinen, WC-tilat, kylpyhuone ja keittiö. 

Muut alueet eivät kuuluneet urakka-alueeseen. Erityisen tärkeää suojauksessa 

oli huomioida rakennusaikaisen pölyn ja sen kulkeutumisen rajoittaminen urak-

ka-alueeseen niin, ettei pölyä kulkeutuisi huoneiston muihin osa-alueisiin. 

Tarkemman tehtäväsuunnitelman tein alaslasketuista kylpyhuoneen katoista 

(liite 2 ja 3) laskien työ- ja materiaalikustannukset sekä tekemällä PlaNet +6.3-

aikatauluohjelmalla talokohtaisen aikataulun. Tämä työ tehtiin myös aliurakka-

na.  

  

Kuva 4. Alaslasketun katon runko. 

Työhön kuului alaslaskettujen kattojen runkotyöt, ilmanvaihtoventtiilien asennus, 

panelointi, varjolistojen- ja tarkastusluukkujen asennus. Hankaluutena runko-

työssä ja paneloinnissa oli seinien vinous, mikä täytyi ottaa huomioon asennuk-

sessa. Työ viivästyi aluksi, koska jouduimme pohtimaan ilmastointiventtiilin 

asennustapaa ja mallia. Päätöksen tekoon vaikuttivat omalta osaltaan asukkai-

den omat mieltymykset ja asenteet. Kattoja laskettiin noin 15 senttimetristä kah-

teenkymmeneen senttimetriin. Asukkaiden mielestä huonetilan korkeus laskikin 

huomattavasti, vaikka huonetilan korkeus oli lain sallimissa puitteissa. Asukkai-



26 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Danny Gynther 

den mieltymykset ja mielipiteet kuitenkin muuttuivat myönteisiksi, kun he näkivät 

valmiin lopputuloksen. Työn lopputuloksesta tuli kiitosta työntekijöille sekä työn-

johdolle hyvin suoritetusta työstä.  

Ajallisesti työ suoriutui sille asetetun aikataulun puitteissa, vaikka työ viivästyi 

miettiessämme suunnittelijoiden kanssa ilmanvaihtoventtiilien asennustapaa. 

Kiriäksemme aikataulua kiinni lisäsimme työryhmän määrää hetkellisesti saa-

vuttaaksemme aikataululliset tavoitteemme. 

3.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 

As.Oy Saton Kahdeksikon työmaa aloitettiin alkuvuonna 2013, jolloin rakennus-

hankeen keston laskettiin olevan noin puolitoista vuotta. Työt aloitettiin heti ra-

kennusluvan saannin jälkeen. Työmaalle laadittiin koko rakennushankkeen kes-

toinen yleisaikataulu, johon oli merkitty talokohtainen aloitusajankohta ja työn 

ajallinen kesto.   

Ennen rakennushankkeen aloitusta pääurakoitsija ja sivu-urakoitsijat laativat 

työaikataulun, johon merkittiin työvaiheet viikoittain. Talokohtaisen rakennus-

urakan kesto oli laskennallisesti viisikymmentä arkipäivää. Töitä tehtiin talokoh-

taisesti siten, että kahta rakennusta saneerattiin samanaikaisesti. Työt jaksotet-

tiin niin, että kun toista rakennusta oli saneerattu kuukauden verran, saneeraus-

työt aloitettiin samanaikaisesti toisesta rakennuksesta. Talojen porrastaminen 

täytyi huomioida aikataulutuksessa, jotta työryhmät saivat tehtyä omat osuuten-

sa saneeraustöistä ennen siirtymistä toiseen kohteeseen. 

Asukkaita tiedotettiin töiden alkamisesta kaksi viikkoa ennen. Rakennushank-

keen koko työmaa-aikataulu oli asukkaiden nähtävillä talokohtaisesti tiedotus-

taululla, mihin kiinnitettiin myös muut tiedotettavat asiat.  

Työaikataulun edistymistä seurattiin työmaa- ja urakoitsijapalavereissa. Yleisai-

kataulu pilkottiin kahden talon pituisiksi jaksoiksi, mistä seurattiin töiden etene-

mistä (liite 4) ja voitiin tiedottaa asukkaita sähkö- ja vesikatkoista ja muista toi-

menpiteistä (liite 5). 
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Työmaalla pidettiin työmaapäiväkirjaa, mihin merkittiin tavanomaisten merkintö-

jen lisäksi päivittäiset työtapahtumat, lisä- ja muutostöiden työsuoritukset ja nii-

hin käytetty työaika. Työmaapäiväkirjasta voitiin katsoa jälkikäteen työryhmien 

ja työntekijöiden määrät sekä vallitsevat sääolosuhteet, jos epäilyksenä oli näis-

tä tekijöistä johtuvat viivästykset tai laadullisesti heikommat työ- ja materiaali-

suoritukset. 

Itse laadin viikkoaikatauluja (liite 6), joista valvoin ja seurasin töiden etenemistä 

ja samalla sain harjoitusta PlaNet +6.3-aikatauluohjelman käytöstä. Viikkoaika-

taulut tein talokohtaisesti kerroksittain. Viikkoaikataulun laadinnassa en laittanut 

aivan kaikkia työvaiheita näkyviin, koska käytin seurantaan myös yleisaikatau-

lua. Yleisaikatauluissa oli mukana ajallinen toteumaviiva, mikä helpotti työsken-

telyäni. Pystyin valvomaan omien ja alihankkijoiden töiden etenemistä ja huo-

lehtimaan töiden joustavasta jaksottamisesta. 

Töiden alkaessa tehtiin ensiksi mallityöt, jotka valvoja ja tilaajan edustaja hy-

väksyivät. Käytännön mukaan vastaavia töitä verrattiin mallitöihin, jolloin saatiin 

varmuus työn laadun ja materiaalin samankaltaisuudesta ja yhtenäisyydestä. 

 

Kuva 5. Mallityö. 

 



28 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Danny Gynther 

3.3 Aliurakkasopimukset 

Erillisurakkana tilaaja teetti viemäreiden sukkasujutuksen. Alihankkijoina toimi-

vat sähkö-, lvi-, kaivu, asbestipurku-, maalaus- ja tasoiteurakoitsijat. Pääura-

koitsijalta velvoitettiin urakkasopimuksessa käyttämään ammattitaitoista työvoi-

maa. Saapuessani saneerauskohteeseen oli aliurakoitsijasopimukset laadittu 

valmiiksi (liite 7). 

Aliurakoitsijoita oli entuudestaan käytetty muilla työmailla joten todettiin sopi-

musten ja yhteistyön toimivan hyvin keskinäisessä työskentelyssä. Aliurakoitsi-

joihin luotettiin myönteisen kokemuksen ja firmojen hyvän maineen vuoksi. Kai-

kilta aliurakoitsijoilta vaadittiin tilaajavastuu palvelun vaatimukset. Aliurakkaso-

pimusten laatimisessa oli noudatettu rakennusalan yleisiä sopimusehtoja.  

3.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 

Saneeraustyömaalla noudatettiin voimassa olevaa työturvallisuuslakia STM 

205/2009). Pääurakoitsija toimi päätoteuttajana ja huolehti niiden noudattami-

sesta. Tilaajan velvollisuutena oli nimetä työturvallisuuskoordinaattori. Työmaal-

la tehtiin viikoittain tarkastusraportit, jotka liitettiin kokouspöytäkirjoihin. TR-

mittauksen tavoiteluku oli 95, mikä toteutuikin. 

NCC on kiinnittänyt erityistä huomiota työturvallisuuteen järjestämällä turvapäi-

viä Ämmässuon turvapuistoon niin vakituisille työntekijöille kuin myös harjoitteli-

joille. Turvapäivä olikin mielenkiintoinen ja opettavainen kokemus. Siellä käytiin 

läpi lavastettuja tapaturmia, joissa työntekijät olivat loukkaantuneet ja sitä miten 

tapaturmat olisivat olleet vältettävissä. Päivän aikana tutustuttiin erilaisiin työ-

suorituksiin ja niiden oikeaan suorittamiseen vammojen ja tapaturmien välttämi-

seksi. 

Kiinnitimme huomiota työturvallisuuteen varsinkin työalueen laajuuden ja asuk-

kaiden läsnäolon vuoksi. Siksi olikin tärkeää huolehtia työalueen kulkureiteistä, 
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siisteydestä ja kaivantojen suojauksesta. Kaivannot kierrettiin lippusiimoin puo-

lentoista metrin etäisyydeltä ja osin myös aitaamalla tapaturmien välttämiseksi.  

Kellaritilojen vanhoissa vesiputkieristyksissä oli käytetty asbestia, mikä täytyi 

huomioida työvaiheessa niitä purkaessa. Työ tehtiin asbestipurkutyönä. Purku-

työ tehtiin alipaineistetussa tilassa rakentamalla tiivis työskentelytila niin, ettei 

asbestia päässyt leviämään muualle huonetilaan. 

 

Kuva 6. Asbestipurkua kellarissa. 

Vanhojen laatoituksien purkutyö tehtiin samalla työmenetelmällä, koska epäiltiin 

vanhojen vesieristyksien sisältävän haitallisia PAH-yhdisteitä.  Samalla saatiin 

hallittua pölyn kulkeutuminen huoneiston puolelle. Purkutyöt sai teettää vain 

luvat omaavalla asbestipurkuliikkeellä. Piti huolehtia ja tarkastaa, että laitteiston 

tarvittavat huoltotoimenpiteet oli tehty.  

Huolehdin uusien työntekijöiden perehdytyksestä ja tarkastin henkilökohtaisen 

suojavarustuksen ja voimassa olevat työturvallisuus- ja tulityökortin sekä vero-

numeron ja käytettävien työvälineiden toimintakunnon. Näytin heille sosiaalitilat, 

varastointialueet, ensiapu- ja alkusammutusvälineet, työmaa- sekä pysäköinti-

alueen ja kerroin pääurakoitsijan työturvallisuuskäytännön.  
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3.5 Työnjohto ja esimiestoiminta 

Urakkasopimuksessa vaadittiin vastaavan mestarin läsnäoloa päivittäin. Vas-

taavan kanssa toimin työnjohtajana linjasaneerauksessa. Vastaava mestari 

Niskanen perehdytti minut linjasaneerauksen työnjohdollisiin tehtäviin ja haas-

teellisuuteen. Hänen mottonsa oli, että ei ole typeriä kysymyksiä, on vain typeriä 

vastauksia. Työpäällikkö Autio opasti ja neuvoi yleisesti työmaan eri vaiheista ja 

käytännöistä, mistä sain hyvän yleiskuvan työmaaprojektin laajuudesta. Olen 

työpäällikkö Autiolle ja vastaavalle mestarille Niskaselle kiitollinen heidän moti-

vaatiostaan, kärsivällisyydestään ja opettavaisesta asenteestaan ohjata minua 

tulevaan ammattiini.  Työmaakierroksia tehdessä sain valvojalta ja isännöitsijäl-

tä tietoa, millaisiin asioihin pitäisi kiinnittää huomiota saneeraustyömailla. Ilma-

piiri oli positiivinen ja kannustava kaikin puolin. NCC:n henkilökunnan kanssa 

asioidessani sain hyvää ja perusteellista opastusta aiheesta riippumatta.  

Työnjohtotehtäväni saneeraustyömaalla olivat monipuolisia ja opettavaisia. Vas-

taava antoi minulle vastuullisia tehtäviä ja tarvittaessa opasti minua. Kommuni-

kointi työnjohtotehtävissä sujui hyvin kotimaisten työntekijöiden kanssa, mutta 

välillä oli vaikeuksia tulla ymmärretyksi ja ymmärtää ulkomaisia työntekijöitä 

kielimuurin vuoksi. 

Kartoitimme vastaavan kanssa asuntojen putkireititykset, koteloinnit ja lisätyöt. 

Asukkaille tiedotimme hyvissä ajoin kartoituksen ajankohdan niin, että asukkaat 

olivat paikalla meidän saapuessamme. Kerroimme suunnittelijan näkemyksen 

putkireitityksestä. Reititystä muutettiin, mikäli asukas niin tahtoi. Vastaava eh-

dotti myös oman näkemyksensä reitityksestä, mikäli rakenteellisia muutoksia oli 

tehty esimerkiksi keittiön kaapistojen uusimisen yhteydessä. Kartoitukset tehtiin 

aina yhdessä osakkaan kanssa. Huoneistokartoituskortit teipattiin ulko-oven 

sisäpuolelle, mistä kulloinenkin työryhmä pystyi katsomaan omiin töihinsä liitty-

vät toimenpiteet. 

Valvoin työntekijöitä heidän työssään ja tarkkailin työn laatua, jotta ne olivat 

mallityön mukaisia ja täyttivät kaikki laatuvaatimukset. Huolehdin työntekijöiden 

henkilökohtaisten suojavarustusten käytöstä. Viikoittain tein TR-mittauksia yh-
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dessä työsuojeluvaltuutetun kanssa. Yleensä ne tehtiin perjantaisin, ja tein mit-

tauksia itsekin. Huolehdin, että piha-alueen kaivantojen aitaukset olivat kunnos-

sa. Näytin työntekijöille uusia työkohteita ja tein selkoa työselostuksesta. Olin 

mukana työmaakokouksissa ja työmaapalavereissa. Palavereissa käytiin läpi 

ajankohtaisia ja tulevia työmaan asioita. Olin mukana työmaa- ja tarkistuskier-

roksilla. Vastaavan ja valvojan mukana tehtiin asuntojen loppukatselmuksia ja 

puutteet ja viat kirjattiin ylös. Myöhemmin kirjasin ja tein niistä Word-ohjelmalla 

asuntokohtaisen luettelon (liite 8), mistä työntekijät katsoivat asuntokohtaiset 

puutteet. Huolehdin, että puutteet tulivat korjatuiksi. Excel-taulukolla tein talo-

kohtaisia urakasta poikkeavia listoja (liite 9). 

Tein asukkaille viikkotiedotteen (liite 10) viikoittain muiden tiedotteiden lisäksi ja 

jaoin ne asukkaille. Kommunikoin päivittäin asukkaiden kanssa ja kävin heidän 

luonaan katsomassa ja vastailemassa heille heitä askarruttaviin kysymyksiin.  

3.6 Asiakaspalvelu ja markkinointi 

Työmaalla oli tärkeää suhtautua asukkaisiin ystävällisesti ja asiallisesti. Näin 

minua opastettiin heti aloittaessani. Kahdensadan asunnon taloyhtiössä asuk-

kaiden joukosta löytyy joskus hankaliakin tapauksia, mutta myös heitä täytyy 

kohdella asianmukaisesti.  

On tärkeää tiedottaa asukkaita riittävän ajoissa tulevista heihin vaikuttavista 

asioista. Tiedotteissa voidaan mainita esimerkiksi vesikatkoksista asukkaille, 

jotta he voivat varmistaa ennen vesikatkosta päivittäisen veden saannin varas-

toimalla vettä astioihin.  

Hyvään asiakaspalveluun kuului, että asiakkaiden kysymyksiin vastattiin mah-

dollisimman nopeasti ja käytiin paikan päällä tarkistamassa tilanne, vaikka työ-

maan päivittäiseen hoitoon kuului paljon muitakin juoksevia tehtäviä.  

Markkinointia on myös asukkaiden huomioiminen ja palveleminen, sillä he ker-

tovat lähipiirilleen, ystävilleen ja tutuilleen, miten ja millainen työn lopputulos 

remontissa oli sekä miten ja millä tavalla työt etenivät. On tärkeää antaa positii-
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vinen ja ammattimainen kuva yrityksestä, sillä se on myönteistä mainontaa ja 

kantaa laajalle suullisessa kanssakäymisessä.  

Ensimmäiseksi ennen rakennustyön aloittamista pystytettiin työmaakyltti sanee-

rauksen ajaksi. Työmaakyltti on hyvää mainontaa, ja se kiinnittää ohikulkijoiden 

huomion. Työmaakyltin tekstistä tulee ilmi työkohde, työn sisältö, työn kesto, 

pääurakoitsija, alihankkijat, suunnittelijat ja valvojat. Se on siis kaikille osapuolil-

le toimivaa mainontaa. 

Työntekijöiden asenne, käyttäytyminen ja vaatetus yrityksen logolla varustettu-

na huomioidaan. Se, miten työntekijät työmaalla toimivat ja käyttäytyvät, aiheut-

taa varmasti keskustelua ja poikii mielipiteitä asukkaiden keskuudessa. Tällöin 

se voi olla joko hyvää tai huonoa mainontaa yritykselle. 

Yrityksen mainontaa tapahtuu myös silloin, kun tiedotetaan asukkaita, sillä tie-

dotuksissa näkyy yrityksen nimi, logo, osoitetiedot ja kotisivut, joista asukas voi 

käydä selailemassa yrityksen muita kohteita ja palveluita. 
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4 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 

4.1 Tehtäväsuunnittelu 

Tehtäväsuunnitelmien teko sujuu mielestäni kohtalaisen hyvin. Osaan hyödyn-

tää aikaisempia työkokemuksiani suunnitellessani työkokonaisuuksia. Pystyn 

jaksottamaan työrupeamia siten, että ne sujuvat joustavasti ja ajallisesti hyvin. 

Pystyn laskemaan tehtävän vaatimat kustannukset. Osaan hakea tarvittavia 

tietoja alan tietojärjestelmistä ja käyttää niitä hyödykseni. Valmiita tehtäväsuun-

nittelupohjia osaan soveltaa erilaisiin työkokonaisuuksiin ja hyödyntää niitä eri 

työtehtäviä suunnitellessani. 

Tarvitsen enemmän kokemusta tehtäväsuunnittelusta, koska tiedän sen jatkos-

sa helpottavan niiden tekemistä. Kokeneempana pystyy etukäteen arvioimaan 

työryhmät, kustannukset ja ajallisen keston. Tehtävien mahdolliset ongelma-

kohdat kykenen erottamaan helpommin, pystyn reagoimaan niihin riittävän 

ajoissa ja ennalta ehkäisemään niitä.  

4.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 

Osaan laatia rakennustyömaalle yleisaikataulun Planet + 6.3-

aikatauluohjelmalla ja Excel-taulukkolaskentaohjelmalla. Yleisaikataulusta 

osaan pilkkoa pienempiä työkokonaisuuksia, kuten viikkoaikatauluja. Töiden 

jaksottaminen ja työkokonaisuuksien huomioiminen yleisaikataulun laadinnassa 

sujuu mielestäni kohtuullisen hyvin. Pystyn reagoimaan aikataulupoikkeamiin ja 

puuttumaan niihin. Osaan hyödyntää aikatauluja valvoessani töiden etenemistä.  

Vaikka osaan käyttää Planet +6.3-aikatauluohjelmaa, tarvitsen sen käytöstä 

enemmän kokemusta. Kokemus auttaa löytämään toiminnot nopeammin, käyt-

tämään ohjelmaa monipuolisemmin ja siten tekemään paremmin aikatauluja.  
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4.3 Aliurakkasopimukset 

Tiedän aliurakkasopimuksen solmimisen periaatteet ja sen vaatimat asiakirjat ja 

sopimusehdot teoriassa. Tutustuin työmaalla aliurakkasopimuksiin, mutta pe-

rehtyminen tällä osa-alueella jäi pintapuoliseksi, koska aliurakkasopimukset oli 

tehty saapuessani töihin. Huomioin kuitenkin aliurakoitsijasopimuksista aliura-

koitsijoille kuuluvat työt, sovitut työmenetelmät ja urakkamuodot.  Sopimuksista 

sain selville aliurakoitsijoiden työkokonaisuuden. 

Tarvitsen käytännön kokemusta aliurakkasopimusten laatimiseen aina tarjous-

pyynnöstä lähtien sopimuksen solmimiseen saakka, sillä en ole koskaan ollut 

mukana laatimassa aliurakkasopimuksia.  

4.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 

Pystyn melko hyvin huomaamaan erilaiset työturvallisuusriskit työmaalla sekä 

parantamaan työturvallisuutta. Osaan perehdyttää uudet työntekijät ja kirjaa-

maan heidät järjestelmään sekä tehdä TR-mittauksia. Opin asbestipurkutyön 

työvaiheet ja menetelmän. Tiedostan ja osaan huomioida ulkopuoliset henkilöt 

saneeraustyömaalla. 

Tarvitsen kuitenkin vielä työn tuomaa kokemusta huomatakseni työturvallisuus-

riskejä entistä helpommin ja nopeammin. TR-mittauksissa kokemus toisi var-

muutta havainnointiin ja nopeuttaisi mittausta. Asbestipurun ja muidenkin haital-

listen aineiden purkamisessa haluan oppia työmenetelmät ja mahdollisten hai-

tallisten aineiden sijainnit saneeraustöissä, vaikka ne kartoitettaisiin. 

4.5 Työnjohto ja esimiestoiminta 

Tulen mielestäni hyvin toimeen työntekijöiden kanssa ja pystyn johtamaan ja 

valvomaan heitä asiallisesti. Kommunikointi ulkomaisten työntekijöiden kanssa 

parani huomattavasti ajansaatossa. Asennoituminen mielestäni on kohdallaan 

tehdessäni työnjohtajan työtä. Pyrin näyttämään esimerkilläni ja asenteellani 
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mallia työyhteisössä. Opin käyttämään tietokonetta ja työssäni vaadittuja tieto-

jenkäsittelyohjelmia. 

Pyrin kehittämään ja omaksumaan enemmän taitoja hyvään johtamistapaan. 

Pyrin parantamaan kielitaitoa kommunikoidessani ulkomaalaisten työntekijöiden 

kanssa. Tarvitsen enemmän kokemusta tietokoneista ja niiden käytöstä. Haluan 

kehittyä huomaamaan työyhteisön konfliktit ja ristiriidat sekä ratkaisemaan niihin 

johtaneet ongelmat ja korjaamaan ne myönteisemmiksi.  

Työskennellessäni opin huomaamaan, että asiakaspalvelu kuului olennaisena 

osana toimenkuvaani. Asukkaiden kanssa toimiminen päivittäin antoi omat 

haasteensa ja koin tulevani toimeen heidän kanssaan. Heitä kohtaan täytyi olla 

kohtelias ja ystävällinen, sillä se on tärkeä osa asiakaspalvelua. Työn laatuta-

son täytyi olla samanlainen kuin laatumääritelmässäkin, ja työnjohdollinen vas-

tuu oli varmistaa tämä. Vaikutamme käytöksellämme, tekemisillämme sekä työn 

laadulla ihmisten väliseen kanssakäymiseen ja siten mainontaan yrityksestä. 

Koen tarvitsevani vielä enemmän kokemusta asukkaiden kanssa toimimisesta. 

Pyrin harjaannuttamaan tarkkaavaisuuttani laadun varmistamiseksi. Haluan op-

pia motivoimaan työntekijöitä siten, että työn mielekkyys heijastuisi myös ulos-

päin ja asukkaat vaistoaisivat tämän. 



36 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Danny Gynther 

5 YHTEENVETO 

Opinnäytetyöni käsittelee linjasaneerauksen monimuotoisuutta työnjohdollises-

sa toiminnassa ja sen vaativuudessa. Linjasaneeraukset ovat ajankohtaisia sa-

neeraustoimenpiteitä tänä päivänä. Kerrostalokantamme on jo niin vanhentu-

nutta, että putki- ja sähköremontit ovat yleistyneet. Samanaikaisesti voidaan 

myös tehdä muitakin saneeraustöitä.  

On ennustettu linjasaneerausten kaksinkertaistuvan seuraavan vuosikymmenen 

aikana. Tämä vaikuttaa omalta osaltani kiinnostukseeni saneeraustöitä kohtaan. 

Linjasaneeraustyöt ovat haastavia, monipuolisia ja yllätyksellisiä työmaita. 

Opinnäytetyötäni tehdessäni huomasin linjasaneerauksen monimuotoisuuden ja 

haastavuuden.  

Teoriaosuudessa käytin erilaisia lähteitä, joista yritin poimia mielestäni tärkeim-

piä pääkohtia aiheista, syventymättä niihin kuitenkaan liian yksityiskohtaisesti. 

Tarkoitukseni oli kirjoittaa selkää ja helposti luettavaa tekstiä. Lähteitä yritin 

hyödyntää monipuolisesti ja laajalti.  

Käytännön työskentelystä kirjoitin työnjohdollisista töistäni ja toivoisin, että siitä 

saisi kuvan työn monipuolisuudesta ja haastavuudesta. Tavoitteenani oli, että 

opinnäytetyöstäni olisi hyötyä, ja että se toisi jonkinlaista kuvaa linjasaneerauk-

sesta opintojaan aloittelevalle tai valmistuvalle rakennusalan työnjohtajalle. 

Linjasaneeraustyöt eivät rajoittuneet pelkästään työnjohdollisiin tehtäviin, vaan 

olennaisena osana niihin kuului myös asiakaslähtöisyys. Päivittäinen toiminta 

asukkaiden kanssa sekä heille tiedottaminen ja heidän huomioiminen kuului 

työtehtäviini saneerauksen aikana. 

Opinnäytetyön tekemisen yhteydessä huomasin kehittyväni monin eri tavoin 

työnjohtajana. Tiedän tästä olevan minulle hyötyä myöhemmissä työkohteissani 

ja tehtävissäni. Saneeraustöissä tulee aina yllätyksellisiä ja uusia asioita eteen, 

ja työnjohtajan oppimisprosessi onkin koko työuran kestävää toimintaa.  
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