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Tiivistelmä  
      

Tässä opinnäytetyössä perehdyttiin kansainvälisen paikallavalu-urakoinnin ennakkosuunnitteluun, toteutukseen 

sekä johtamiseen ja niissä esiintyviin haasteisiin. Tutkimus tehtiin Jousenpuiston pysäköinnin työmaalla, työnjoh-
totehtävissä työskenneltäessä. Kyseisellä työmaalla oli kaksi kansainvälistä paikallavalu-urakoitsijaa, joten työ-

maalta saatiin paljon informaatiota ja omakohtaista kokemusta kansainvälisen paikallavalu-urakan ennakkosuunni-
telusta ja toteutuksesta. Tutkimus on ajankohtainen, sillä kansainvälinen paikallavalu-urakointi lisääntyy Suomessa 

jatkuvasti. 
 

Tutkimukseen koottiin kansainväliseen paikallavalu-urakointiin liittyviä ongelmia Jousenpuiston pysäköinnin työ-

maalta, sekä aikaisemmilta YIT:n työmailta. Lisäksi työhön koottiin myös työmailla tai urakan ennakkosuunnitte-
lussa erityisen hyvin hoidettuja ja huomioituja asioita. Tiedot kerättiin haastattelemalla YIT:n työmaahenkilöstöä, 

tutkimalla Jousenpuiston pysäköinnin sekä aikaisempien urakoiden urakka-asiakirjoja ja seuraamalla Jousenpuis-
ton pysäköinnin työmaan työnsuunnittelua ja toteutusta urakan edetessä. 

 

Opinnäytetyön tuotoksena laadittiin selkeä ja kattava asiateksti, jossa on käsitelty kv-urakoinnin toteutuksen aikai-
sia ongelmia ja niiden ratkaisumalleja. Lisäksi saatiin selville, mitä kv-urakan ennakkosuunnittelussa on otettava 

nykyistä paremmin huomioon ja mitä urakan toteutuksen aikana tulee seurata paremmin ja tarkemmin. Työn ai-
kana saatiin tietoa siitä, mitä kv-urakoitsijan valinnassa on tulevaisuudessa otettava paremmin huomioon ja kehi-

tettiin myös keinoja parantaa kv-urakoitsijoiden työturvallisuuden hallintaa. Työn toteutuksen aikana tuli selväksi, 
että ennakkosuunnittelulla on suuri vaikutus kansainvälisen paikallavalu-urakan toteutukseen, johtamiseen ja on-

nistumiseen. Tärkein asia onnistuneessa kv-urakassa on hyvin laadittu urakkasopimus YIT:n ja aliurakoitsijan vä-

lillä. Tutkimuksen aikana ja haastatteluissa ilmeni, että suurin osa ongelmista urakan toteutuksen aikana johtuu 
urakkasopimuksen tulkintojen epäselvyydestä. 

 
YIT:n projekti- ja työnjohdon merkitys kv-urakan onnistumisen kannalta nousee suureksi toteutuksen aikana. Työ-

maahenkilöstön on oltava aktiivista ja hyvin urakkaan ja kv. toimioihin sitoutunutta, jotta suurimmat ongelmat voi-

daan välttää, ennenkuin niitä edes pääsee syntymään. Kansainvälisten urakoitsijoiden kanssa on osattava myös 
huomioida kulttuurierot, joihin ei suomalaisessa työyhteiskunnassa ole välttämättä totuttu. Liian usein kulttuurierot 

ja urakoitsijan tietämättömyys suomalaisista laista ja säädöksistä näkyy etenkin työturvallisuudessa. 
 

 

 
 

 

Avainsanat 
Ennakkosuunnittelu, kansainvälinen, paikallavalu-urakointi, toteutus 
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Abstract 
 

The purpose of this thesis was to get acquainted with the impacts of pre-planning, execution and leading of in-

ternational cast-in-situ concreting contract projects. This is important, because the international cast-in-situ con-
creting contract projects are getting more common every year.  

 
Information for this thesis was collected by interviewing the construction site personnel of the company YIT, by 

examining project documents and following the pre-planning and executing of work on the work site of Jousen-
puisto parking. This thesis includes a list of problems that occurred when building the Jousenpuisto parking and 

on other YIT´s construction sites, which are related to cast-in-situ concreting contract projects. In addition to 

that, the thesis also shows issues that were especially successfully planned and executed in cast-in-situ concret-
ing projects. 

 
As a result of the study, a clear and comprehensive text was made, which discusses the problems and the solu-

tions to them that occured during the international cast-in-situ concreting contract projects. Information about 

such things that should be done of better during the pre-planning and executing the project was gathered as 
well. During the study, information about what should be taken into account in the future better when choosing 

the subcontractor was collected. Ways to improve the control of subcontractor´s own work safety issues were 
also developed. This study showed that the most important thing to succeed in international cast-in-situ concret-

ing contract projects is to make a good contract between the main contractor and an international cast-in-situ 

concreting company. 
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Tausta ja tavoitteet 

 

Tämä opinnäytetyö tehdään maaliskuussa 2015 alkaneen Jousenpuiston pysäköinnin työmaalla, jolla 

opinnäytetyön tekohetkellä työskentelee kaksi kansainvälistä paikallavalu-urakoitsijaa. Jousenpuiston 

alue Espoossa tulee sisältämään metroaseman, jonka päälle rakentuu parkkihalli ja parkkihallin 

päälle pieni asuinalue. Alue on logistisesti ja suunnitelmallisesti haastava, sillä metroaseman raken-

taa toinen pääurakoitsija, joten samalla työmaa-alueella tehdään kahta suurta rakennushanketta 

kahden eri rakennusyrityksen toimesta. 

  

Jousenpuiston pysäköinnin pääurakoitsija on YIT Rakennus Oy, joka on myös tämän työn toimeksi-

antaja. Työssä tutkitaan kansainvälisten paikallavalu-urakoiden ennakkosuunnittelua ja toteutusta, 

sekä epäkohtia ja mahdollisia ongelmia, joihin etsitään syitä ja mahdollisia keinoja välttää niitä tule-

vaisuudessa. Työssä kerron ennakkosuunnittelun vaiheista, työn aloituksen haasteista, toteutuksen 

aikana ilmenneistä ongelmista, sopimustekniikasta, sekä työturvallisuudesta ja urakoitsijoiden väli-

sistä kulttuurieroista. 

 

Samanlaista tutkimusta ei ole ennen YIT Rakennus Oy:lle tehty, joten tämä työ tehdään ohjeeksi 

työmaille, joilla tulee olemaan yksi tai useampi kansainvälinen paikallavalu-urakoitsija. Lisäksi työn 

tuloksia voidaan käyttää hankinnassa, jotta tiedetään, mitkä osa-alueet kansainvälisessä urakoin-

nissa ovat olleet haasteellisimpia. Työ tehdään pääosin haastattelututkimuksena. Tiedot ja tulokset 

työn toteutuksen osalta saadaan pääasiassa työmaalta ja YIT Rakennus OY:n ja kansainvälisten pai-

kallavalu-urakoitsijoiden välisistä sopimuksista. Työssä haastatellaan YIT Rakennus Oy:n toimihenki-

löitä, joilla on kokemusta kansainvälisestä paikallavalu-urakoinnista. Tutkimusaineistona käytetään 

Jousenpuiston pysäköinnin sekä aikaisempien työmaiden urakkasopimuksia, YIT:n omia dokument-

teja ja tietopalveluita. 

 

Työn tavoitteena on tuottaa tuleville samankaltaisille työmaille ohje, josta käy ilmi, mitä on tehty 

tutkimukseen osallistuneilla työmailla hyvin ja mitä huonosti. Työssä haastatellaan muutaman aikai-

semman ja nykyisen työmaan toimihenkilöstöä ja kirjataan ylös näillä työmailla olleita ongelmia tai 

hyvin suunniteltuja asioita. Lisäksi tutkitaan Jousenpuiston pysäköinnin ja muutaman aikaisemman 

työmaan paikallavalu-urakoiden urakkasopimuksia. Ohjeen on tarkoitus auttaa tulevia työmaita en-

nakoimaan mahdollisia epäkohtia tai ongelmia kansainvälisen paikallavalu-urakoinnin sopimusten 

teossa sekä urakan aloitus- ja toteutusvaiheessa. 
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1.2 Työn tilaaja 

 

Työn toimeksiantaja on YIT Rakennus Oy, joka on rakennusalan edelläkävijä ja joka luo kestä-

vää kaupunkiympäristöä rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. 

YIT:llä on vahva markkina-asema ja yli 100 vuoden kokemus rakentamisesta. Suomessa YIT Raken-

nus Oy on suurin asuntojen rakentaja ja Venäjällä suurin ulkomainen asuntorakentaja. YIT Raken-

nus Oy myös Suomen suurimpia toimitila- ja infrarakentajia. Toiminta-alue kattaa Suomen, Venäjän, 

Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. 

 

YIT Rakennus Oy:n tavoite on olla johtava eurooppalainen hankekehittäjä, rakentaja ja palveluntar-

joaja, joka luo arvoa vastuullisesti yhdessä sidosryhmiensä kanssa. YIT Rakennus Oy pyrkii entises-

tään parantamaan laatuaan ja asiakaskokemusta sekä tuomaan kuluttajille jatkuvasti uusia, innova-

tiivisia asumisen ratkaisuja. YIT Rakennus Oy kehittää myös innovatiivisia toimitilakonsepteja asiak-

kaiden muuttuvien liiketoimintojen tarpeisiin hyödyntäen kehittyvien kaupunkirakenteiden mahdolli-

suuksia. Menestys perustuu ennen kaikkea ammattitaitoiseen henkilöstöön ja osaamisen jatku-

vaan kehittämiseen. Vuonna 2014 liikevaihto oli noin 1,8 miljardia euroa ja YIT Rakennus Oy työllisti 

noin 6 000 henkilöä. (yit.fi). 
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2 BETONIN PAIKALLAVALU 

 

2.1 Paikallavalurakentaminen 

 

Suomessa käytetystä betonista on suurin osa teollisesti tuotettua valmisbetonia, jota toimitetaan 

etenkin paikallavalurakentamisen tarpeisiin. Joka vuosi maassamme käytetään noin kaksi miljoonaa 

kuutiometriä valmisbetonia. Erityyppiset rakennusten runkorakenteet, rakennusten välipohjat ja väli-

seinät sekä lattiat ovat suurin valmisbetonin käyttökohde. (betoni.com). 

 

Betonin paikallavalutyö sisältää kolme työvaihetta, jotka ovat: muottityö, raudoitustyö sekä itse be-

tonin valamistyö. Lisäksi työhön kuuluu myös muottien purku ja järjestelmämuottien putsaus valu-

työn jälkeen. Työn lopputuloksen onnistuminen edellyttää, että työn suunnittelu, laatu, tekniikka ja 

toteutus on sovitettu hyvin yhteen. Myös betonin jälkihoidon on oltava kunnossa, betoni ei saa jää-

tyä tai kuivua liian nopeasti. Jäätyminen aiheuttaa lujuuden heikkenemistä ja liian nopeasti kuivumi-

nen nopeaa kutistumista ja halkeilua. 

 

Paikallavalurakentamisen tuotantoteknisiä suunnitelmia ovat mm. 

 työmaan aluesuunnitelmat 

 mittaussuunnitelma 

 muotti- ja telinesuunnitelmat 

 raudoitustyösuunnitelma 

 betonointisuunnitelma ja -pöytäkirja. (valmisbetoni.fi). 

 

Myös olosuhteet valutyön aikana vaikuttavat lopputulokseen. Betonirakenteen käyttökohde määrit-

tää betonin laatuvaatimukset. Jousenpuiston pysäköinnin työmaalla betonirakenteet on suunniteltu 

sata (100) vuotiaiksi. Säälle alttiit betonirakenteet suunnitellaan säänkestäviksi. (Betonitekniikan op-

pikirja, BY201 2004, 191-192.) 

 

Betonin pumppaus on paikallavalutyössä nopein ja kätevin betonin siirtokeino. Erillisen autobetoni-

pumpun puomi ulottuu jopa 52 metrin etäisyydelle ja ulottuvuutta on mahdollista saada lisää jatko-

linjalla. Erillistä autobetonipumppua käytettäessä on valupaikka valmisteltava siten, että pumppu 

voidaan tukea sivusuunnassa neljällä tukijalalla, jotka ulottuvat 2-3,5 metrin päähän autosta. Pump-

puauto ja betonia pumppuauton vastaanottosuppiloon purkava betoniauto tarvitsevat pituussuun-

nassa noin 20 metriä tilaa käyttöönsä. (betoni.com). 
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  Kuva 1. Jousenpuiston pysäköinnin työmaa-aluetta (Nuutinen 2015-5-15) 
 

 
2.2 Kansainvälinen paikallavalu-urakointi ja sen edut 

 

Jousenpuiston pysäköinnin pääurakoitsijan, YIT Rakennus Oy:n IRT-yksikön lähes kaikki työmaat 

sisältävät runsaasti paikallavalutöitä. IRT:n pääasialliset kohteet ovat pysäköintilaitoksia, voima- ja 

jätelaitoksia, tuulivoimapuistoja, maanalaisia kohteita, kuten tunneleita, sekä paljon muita sellaisia 

kohteita, joihin liittyy oleellisesti ja suurissa määrin paikallavalutyöt. Usein työmaalla on ensin tehty 

louhinnat IKR–yksikön toimesta, jonka jälkeen IRT tulee suorittamaan muut rakennustekniset työt. 

 

Kansainvälinen paikallavalu-urakka käsittää lähes poikkeuksetta työmaalla tehtävät paikallavalutyöt, 

joihin kuuluu laudoitus- (muotti), raudoitus- ja betonointityöt. Kyseiset työt on myyty jollekin paikal-

lavalu-urakointiin erikoistuneelle kansainvälisesti toimivalle urakoitsijalle, eli urakoitsijalle, joka tekee 

töitä kotimaansa ulkopuolella. Jousenpuiston pysäköinnin työmaalla työt on myyty kahdelle eri ura-

koitsijalle. Toinen urakoitsijoista tulee Etelä-Euroopasta ja toinen Keski-Euroopasta. Molemmat ura-

koitsijat ovat työskennelleet Suomessa aiemminkin ja eteläeurooppalainen urakoitsija on perustanut 

Suomeen oman sivu-yhtiön, jonka nimissä Jousenpuiston pysäköinnin työmaalla työskentelevät 

työntekijät ovat. (Salmenoja 2015-06-25). 

 

Jousenpuiston pysäköinnin työmaalla työt käsittävät anturoiden, maanpaineseinien, lattioiden, ramp-

pien, pilareiden, konsoleiden ja holvien muotti-, raudoitus- ja betonointityöt sekä viimeistelytyöt. 

Muottitöihin kuuluu muottien teon lisäksi myös muottien öljyäminen, purku ja putsaus. Tämän lisäksi 

urakkaan kuuluu telinetyöt sekä tarvikkeiden kuljetus ja siirto työmaalla. Kokonaisuudessaan työ-

maalla betonoidaan noin 11 000 kuutiota betonia. 

 

Suomesta on erittäin vaikea saada tarpeeksi työntekijöitä tai löytää sopivia yrityksiä tälläisiin paikal-

lavalu-urakoihin. Kansainvälisen paikallavalu-urakoinnin etuja ovat pääasiassa pääurakoitsijan kilpai-

lukyvyn ylläpitäminen sekä työn tehokkuus. Lisäksi kv-urakoitsijoilla on usein runsaasti kokemusta 

paikallavalurakentamisesta. 
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3 PAIKALLAVALU-URAKAN ALOITUKSEN EDELLYTYKSET 

 

3.1 Urakoitsijan hankinta 

 

Urakoitsijoiden hankintaa varten YIT Rakennus Oy:llä on oma henkilöstönsä, joka ottaa yhteyttä ja 

kiertää tutustumassa kansainvälisiin urakoitsijoihin. Yleensä urakoitsijalta selvitetään referenssit ja 

tehdään tarvittavat taustatutkimukset, jotta voidaan todeta urakoitsijan olevan ammattitaitoinen to-

teuttamaan paikallavalu-urakka aikataulussa, laadukkaasti, kustannustehokkaasti ja turvallisesti. 

Usein urakoitsijan hankinta suoritetaan tarjouskilpailu-periaatteella, eli parhaan hinnan urakasta tar-

jonnut urakoitsija valitaan suorittamaan paikallavalutyöt, jos urakoitsija täyttää YIT Rakennus Oy:n 

ja Suomen lakien vaatimukset.  Joskus valinnan perusteena voi olla se, että urakoitsija on aiemmin 

tehnyt töitä YIT Rakennus Oy:n kanssa ja on todettu hyväksi ja luotettavaksi urakoitsijaksi, vaikka 

hinta olisikin hieman korkeampi. Näin toimittiin esimerkiksi Jousenpuiston pysäköinnin kohdalla, sillä 

työmaalle valittiin aikaisemmin mainituilla perusteilla kaksi aiemmin YIT:n kanssa työskennellyttä 

yritystä. (Martin 2015-06-29). Tärkeintä olisi kuitenkin valita urakoitsija, joka tekee laadukasta jälkeä 

edullisesti, mutta tehokkaasti.  Näin vältyttäisiin työnjohdon ylimääräiseltä kuormitukselta.  

 

Jousenpuiston pysäköinnin työmaalle rekrytoitiin YIT:n työnjohtajaksi kansainvälisen paikallavalu-

urakoitsijan työnjohtaja, joka oli aiemmin työskennellyt toisen Jousenpuistoon valitun paikallavalu-

urakoitsijan palveluksessa työnjohtajana. Hänen työtehtäävinsä kuului siis entisen työntanajansa 

työn johtaminen ja valvominen. Tästä havaittiin urakan aikana olevan paljon etua töiden etenemisen 

ja YIT:n kannalta, sillä kyseinen työnjohtaja tunsi kv-urakoitsijan tavat ja käytännöt ja osasi johtaa 

heidän työtään sen mukaisesti.  

 

Urakoistijan valinta tulisi tehdä huolellisesti ja urakoitsijan taustat ja referenssit tutkia erittäin tar-

kasti. Myös urakoitsijan tämänhetkisen henkilöstön osaaminen tulisi varmistaa. Urakka vaikeutuu 

heti alusta alkaen, jos urakoitsijalla tai urakoitsijan työntekijöillä ei olekaan tarvittavaa osaamista 

paikallavalurakentamisesta tai siihen liittyvistä töistä. Tämä voi johtaa siihen, että urakoitsija joudu-

taan vaihtamaan ja siitä puolestaan aiheutuu viivästyksiä ja lisäkustannuksia. (Hytti 2015-05-11). 

 

Harmaata taloutta ehkäisevä tilaajavastuulaki astui voimaan vuonna 2007. Työn tilaajalle se toi vel-

voitteen selvittää toimittajan taustatiedot. Jotta urakoitsija voidaan valita, kuuluu urakoitsijan kuulua 

tilaajavastuu.fi–palveluun. Tilaajavastuu.fi on Suomen suurin ja kattavin yrityksille suunnattu tilaaja-

vastuulain edellyttämien tietojen rekisteri. Palvelu tarjoaa palvelut tilaajavastuulain ja veronumero-

lain noudattamista varten. Tilaajavastuun asiakkaita ovat pääasiallisesti rakennustoimialan yritykset 

ja julkishallinnon organisaatiot. Tilaajavastuu toimittaa joko suoraan tai partneriensa kautta sähköi-

siä palveluita, jotka helpottavat organisaatioiden hallinnollisten velvoitteiden hoitamista. (Tilaajavas-

tuu.fi). 
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3.2 Urakoitsijan lakisääteiset velvollisuudet ennen paikallavalu-urakan aloitusta 

 

Tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset ovat, että urakoitsijan tulee toimittaa kaupparekisteriote, 

verotodistus, ennakkoperintärekisteri ja arvonlisävelvollisten rekisteröinti, jos se ei ole verotodistuk-

sessa. Lisäksi urakoitsijan täytyy tehdä vastuuvakuutus, suuruudeltaan vähintään 500 000 €, sekä 

sopimus työterveyshuollon kanssa. Urakoitsijalla tulee myös olla tapaturmavakuutus, ilmoitus nouda-

tettavasta työehtosopimuksesta sekä oma turvallisuussuunnitelma ja tiedot yrityksen tapaturmataa-

juudesta (tapaturmaa/1 miljoonaa työtuntia). Urakoitsijan tulee myös toimittaa selvitys yrityksen 

järjestämästä työterveyden huollosta omassa maassaan ja asettaa lähetettyjen työntekijöiden edus-

taja. 

 

Työntekijäkohtaisista selvityksistä urakoitsijalla on velvollisuus toimittaa työntekiijöiden viikoittainen 

tuntikirjanpito. Työntekijöillä täytyy olla työturvallisuuskortit, tulityökortit jos on tarve tehdä tulitöitä, 

yrityksen kuvallinen henkilötunniste, YIT:n myöntämä työmaan kulkulupa, joka saa olla voimassa 

enintään E101/A1:n (työlupa) voimassaoloajan. Työntekijällä tulee olla myös mukanaan passi tai 

kuvallinen henkilökortti. 

 

Urakoitsijan tuomille materiaaleille ja koneille on tehtävä kelpoisuuden tarkastus, eli selvitettävä, 

että tuote on CE-merkitty ja soveltuva tuote kyseiseen kohteeseen. Rakennusmateriaalien kelpoisuu-

den tarkastaminen on tehtävä myös kaikille Suomesta hankituille materiaaleille. Urakoitsijan tuo-

dessa mukanaan ulkomailta autonosturin, sen tarkastus on tehtävä Suomessa. Nosturin kuljettajan 

ajokortti ja ajoneuvonosturinkuljettajan pätevyys on myös tarkastettava. Lisäksi tulee tarkastaa nos-

toapuvälineiden CE–merkintä ja tarkastuspäivämäärät. (Kiinteistö Oy Jousenpuiston pysäköinti pro-

jekti. 2015. Urakka-asiakirjat). 

 

3.3 Kv-urakoitsijan saapuminen Suomeen 

 

Urakoitsija saapuu Suomeen yleensä töiden aloitusta edeltävänä päivänä. Urakkaneuvotteluissa on 

ennen tätä määritelty, järjestääkö urakoitsijan työntekijöiden majoituksen YIT, vai urakoitsija itse. 

Joskus urakoitsijan saapuessa Suomeen, eivät asunnot ole olleet valmiina tai niitä on ollut liian vä-

hän. Tällöin urakoitsija on joutunut turvautumaan sijaismajoitukseen, josta tulee lisäkustannuksia. 

Myös matkojen aikana saattaa tulla odottamattomia ongelmia, lennot saattavat peruuntua tai auto 

hajota. YIT:n järjestäessä asunnot, tulisi YIT:n projektijohdon olla asiassa aktiivinen ja varmistaa 

hyvissä ajoin ennen urakan alkua, että kaikki on valmista, kun urakoitsija saapuu Suomeen. 

 

Työntekijät saattavat olla Suomessa ensimmäistä kertaa, joten heille tai urakoitsijalle olisi hyvä an-

taa jotain perustietoa Suomessa asumisesta ja käytännön asioista. Asumisjärjestelyissä on joskus 

epäselvyyksiä, koska asumiskulttuuri ja käytännöt voivat erota suuresti työntekijöiden kotimaasta. 

Esimerkiksi hiljaisuus kello kymmenen illalla saattaa tulla yllätyksenä ja asunnon vuokranantajalta on 

saatu asiasta huomautus. Monia pieniä ongelmia voitaisiin välttää, kun urakoitisija ja työntekijät tie-

täisivät suomalaisen yhteiskunnan toimintatavat ja käytännöt. Urakoitsijalle voisi kehittää jonkinlai-

sen ohjeen, jossa kerrotaan tärkeitä asioita, jotka liittyvät Suomessa asumiseen. KV-urakoitsijoita 
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tulee rohkaista kertomaan havaituista ongelmista heti niiden ilmettyä. Tähän auttaa olemalla ura-

koitsijaan järjestelmällisesti yhteydessä ennen urakan toteutusta ja sen aikana. 

 

Työn sujuvan aloituksen edellytyksiä on myös se, että tarvittavat työkalut, materiaalit, tarvikkeet ja 

kalusto löytyvät valmiiksi työmaalta. Usein sopimuksessa on määrätty, mitä tarvikkeita ja työkaluja 

urakoitsija tuo mukanaan ja mitä YIT hankkii urakoitsijalle. Aina kaikkia tarvikkeita ja materiaaleja ei 

ole ollut työmaalla valmiina, tai urakoitsijan mukanaan tuomat varusteet ja työkalut ovat olleet Suo-

men olosuhteisiin käyttökelvottomia tai niitä ei ole hyväksytty työhön soveltuviksi. Tästä johtuen töi-

den kulku on heti alkuvaiheessa hidastunut ja työnteko on ollut vaikeampaa sekä hitaampaa. (Bo-

gaczyk 2015-05-29). 

 

3.4 Työntekijöiden perehdyttäminen 

 

Suomeen saavuttaessa olisi tärkeää, että työntekijöillä on kaikki tarvittavat todistukset ja paperit 

mukana. Usein näin ei ole ollut, jonka johdosta työntekijä ei ole päässyt heti töihin, vaan on joutu-

nut kotona odottamaan, että paperit saadaan kuntoon ja toimitettua työmaalle. Urakoitsijalle olisi 

hyvä lähettää valmiiksi työmaaperehdytyksessä käytettävä asiakirjapohja, jotta ei jäisi epäselvyyksiä 

siitä, mitä tietoja jokaisella työntekijällä tulee olla valmiina. Kun työmaaperehdytykseen saapuu ker-

ralla suuri joukko uusia työntekijöitä, olisi tietojen tärkeää olla heti kunnossa, sillä niiden jälkeenpäin 

selvittely vie paljon aikaa ja puutteellisien tietojen kanssa työntekijää ei saa päästää töihin. Myös 

YIT:n työnjohdon tulisi olla aktiivinen ja seurata, että kaikki tarvittavat tiedot löytyvät papereista ja 

työntekijän lisääminen kulunvalvontajärjestelmään onnistuu ilman epäselvyyksiä. Työntekijää ei saa 

päästää työmaalle, ennen kuin on varmistuttu, että kaikki tiedot ovat kunnossa ja työntekijän kulku-

lupa on tehty. (Hytti 2015-05-11). Ennen aloituskokousta olisi tärkeää informoida urakoitsijaa tarvit-

tavista tiedoista, todistuksista ja asiakirjoista, jotta aloituskokouksessa voitaisiin jo tarkastaa kaikki 

työntekijöiden tiedot ja todistukset. 

 

Perehdytyksessä on tärkeää, että työntekijät varmasti ymmärtävät heille kerrotut asiat, esimimer-

kiksi toimimisen hätätilanteessa. Usein ei ole osattu edes kertoa työmaan osoitetta hätäkeskukseen. 

Siksi onkin tärkeää, että työntekijöiden keskuudessa on tarpeeksi englantia tai suomea osaavia hen-

kilöitä. Vähintään urakoitsijan työnjohtajan tulisi osata sujuvaa englantia, jotta perehdytyksen kään-

täminen työntekijöille onnistuu. YIT voisi myös tulevaisuudessa käännättää aina valmiiksi kyseessä 

olevan työmaan perehdytysmateriaalin urakoitsijan kielelle, esimerkiksi espanjaksi. Urakoitsijan 

työnjohtajan kautta tulisi myös varmistaa, että työntekijät saavat varmasti tarvittavat tiedot pereh-

dytyksestä. Jos työntekijä ei ymmärrä perehdytyksessä jotakin asiaa, voi se johtaa tulevaisuudessa 

työmaalla turhaan vaaratilanteeseen tai jopa työtapaturmaan. Tästä hyvänä esimerkkinä toimii työs-

kentely telineillä. 

 

Kun työntekijöitä tulee myöhemmin lisää perehdytykseen, olisi siitä hyvä ilmoittaa ennakkoon YIT:n 

työnjohdolle, jotta osattaisiin varautua suuren joukon perehdyttämiseen ja varata sille aikaa. Sekään 
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ei ole hyvä, että työntekijöitä tulee perehdytykseen yksitellen ja useana päivänä ja usein sopimuk-

sessa onkin mainittu, että yksittäisen työntekijän ennaltasopimattomasta perehdytyksestä peritään 

urakoitsijalta erillinen maksu. 

 

3.5 Olosuhteet 
 

Työmaan olosuhteet vaikuttavat usein työn aloituksen sujuvuuteen. Jokaisella työmaalla on omat 

olosuhteensa, jotka voivat olla haastavat jo ennen paikallavalu-urakoinnin aloitusta. Pääurakoitsijan 

omien mestojen puutteellisuus on yleinen syy aliurakoitsijan töiden viivästymiseen. Myös työmaan 

suunnitelmatilanne voi olla haastava ja suunnitelmat voivat muuttua useasti ennen töiden aloitusta 

sekä töiden aikana. Suunnitelmien puuttumista voidaan ehkäistä antamalla painetta tilaajan suun-

taan suunnitelmatarpeesta. Mikäli työmaan suunnitelmatarveaikataulussa on suunnitelmalle merkitty 

päivämäärä jolloin suunnitelma tarvitaan, mutta sitä ei ole vielä työmaalle saatu, tulisi määrätä jon-

kinlaiset sanktiot tai hyvitykset myöhästyneistä suunnitelmista. 

 

Olosuhteisiin lähes kaikilla työmailla Suomessa vaikuttaa etenkin sää, sekä infrarakentamisessa maa-

perän tai kallion laatu sekä muut pohjaolosuhteet. Suomessa rakennusalalla noudatettavat lait, mää-

räykset ja ohjeistukset saattavat nekin olla urakoitsijalle täysin uutta asiaa. Lakiasiat vaikuttavat työ-

ympäristöön rakennustyömaalla. Olosuhteet otetaan kuitenkin aina työn suunnittelussa ja aikataulu-

tuksessa huomioon, esimerkiksi talvella betonointitöihin on varattu hieman enemmän aikaa. Myös 

työmaalla aikatauluja tehtäessä, tulisi työnjohdon osata ottaa olosuhteet huomioon. YIT:n tulee var-

mistaa kv-urakoitsijalle töiden aloitus kaksi viikkoa ennen urakan aloitusta. (Salmenoja 2015-06-25). 

 

3.6 Olosuhteista johtuvat ongelmat 

 

Joskus urakoitsijan saapuessa Suomeen ja työmaalle, ei työmaalla ole ollut urakan sovittuna aloitus-

päivänä riittäviä valmiuksia paikallavalu-urakan aloitukseen. Tämä on johtanut siihen, että urakoitsi-

jalle on jouduttu keksimään nopeasti lisätöitä, joiden kustannukset saattavat kohota korkeiksi. Jos 

urakoitsijaa ei ole saatu töihin, sopimuksessa on usein ehto, jonka mukaan YIT joutuu hyvittämään 

esimerkiksi 1 000 €/viikko ajalta, jolloin töihin ei päästä. Joskus urakoitsijan työntekijöitä on jouduttu 

myös sijoittamaan jollekin toiselle työmaalle. Tämä taas on voi johtaa siihen, että työntekijöiden sa-

manaikainen takaisin saanti on ollut hankalaa, kun urakka olisi voitu aloittaa. 

 

Olosuhteet rakennuspaikalla saattavat vaatia ylimääräisten resurssien käyttöä. Kallion tai maaperän 

laatu työkohteessa saattaa paljastua huonoksi, mikä johtaa lisätöihin. Tällaisiä lisätöitä ovat esimer-

kiksi pohjanvahvistus, täytöt ja louhinta. Kaikki nämä lisätyöt viivästyttävät paikallavalu-urakan ete-

nemistä ja aiheuttavat lisäkustannuksia, sillä tarvittavan kaluston ja miehistön saaminen työmaalle 

voi viedä useita päiviä. 

 

Talviolosuhteet ovat oma haasteensa. Urakoitsijalla ja urakoitsijan työntekijöillä ei välttämättä ole 

minkäänlaista kokemusta talviolosuhteista rakennustyömaalla. Rakenteita ei välttämättä osata suo-
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jata, eikä ymmärretä pakkasen vaikutuksia. Myös lumisateet ovat yllättäneet urakoitsijoita ja materi-

aaleja ja työkoneita on hukattu runsaan lumen sekaan. Urakoitsijan työntekijöiden talvivarusteet 

ovat myös olleet puuttellisia tai sellaisia ei ole ollut laisinkaan. 

 

Olosuhteista johtuvien ongelmien ja työn aloitukseen liittyvien vaikeuksien ehkäisyyn vaikuttaa par-

haiten tehokas ja hyvissä ajoin tehty ennakkosuunnittelu ennen urakoitsijan työmaalle tuloa. Suun-

nitelmiin ja niiden muutoksiin tulisi pystyä reagoimaan hyvissä ajoin, jotta töitä ja niiden aloitusta 

ehdittäisiin sovittaa. YIT:n projekti- ja työnjohdon on pystyttävä hyvissä ajoin varmistamaan, että 

työt voidaan aloittaa sovittuun aikaan.  

 

Maaperää tutkitaan harvoin tai sitä ei ole edes mahdollista tutkia etukäteen, joten yllätyksiä tulee 

helposti ja niihin tulisi varautua hyvissä ajoin. Usein tilanne paljastuu vasta kaivutöiden aikana. Var-

sinkin perustuksia tehtäessä kallion tai maaperän paljastuessa heikoksi tai huonoksi, tai kallion ol-

lessa kovaa (katso kuva 2.), olisi urakoitsijalla hyvä olla varalla muita töitä, jotta työt eivät pysäh-

tyisi, sillä vahvistustyöt saattavat viedä yllättävän paljon aikaa ja urakoitsijan seisottaminen työ-

maalla tulee kalliiksi.  

 

 

Kuva 2. Kovan kallion rammerointia anturan paikallavalutöiden aloitusta varten (Nuutinen 2015-8-

19) 

 

Talviolosuhteista johtuvia ongelmia on ehkäistävä suunnittelemalla töitä ja miettimällä urakoitsijan 

kanssa talviolosuhteisiin varautumista. Urakoitsijalle tulisi kertoa, mitä talvi Suomessa todella tarkoit-

taa. Lumisade, kova pakkanen ja jään muodostuminen saattavat yllättää talviolosuhteisiin tottumat-

toman urakoitsijan. Urakoitsijaa tulisi tarvittaessa avustaa tai ohjeistaa talvivarusteiden hankinnassa 

ja työntekijöitä ohjeistaa talviolosuhteissa työskentelyyn. Lisäksi työmaa on varusteltava ja suojat-

tava talviolosuhteita varten mahdollisimman hyvin. (Bogaczyk 2015-05-29).  
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4 SOPIMUSSISÄLTÖ 

 

Erimielisyydet ovat rakennusalalla hyvin yleisiä ja epäselvyydet sopimus tulkinnoissa vaikeuttavat 

riitatilanteiden ratkaisemista entisestään. Kansainvälisen paikallavalu-urakan ennakkosuunnittelua 

tehtäessä tärkeintä on tarkan ja selvän sopimuksen ymmärrettävästi laatiminen pääurakoitsijan ja 

paikallavalu-urakoitsijan välillä. Kansainvälinen paikallavalu-urakoitsija ei aina välttämättä ymmärrä 

edes itse täydellisesti, mitä sopimuksessa sopii. Lisäksi kv-urakoitsijankin työnjohdon olisi hyvä ym-

märtää sopimuksen sisältö. 

 

Tärkeimmät asiat sopimuksessa ovat yleensä yksikköhinnat, eli hinnat jokaiselle työlle, sekä pääura-

koitsijan ja aliurakoitsijan vastuut. Lisäksi tärkeää sopimuksissa on olla urakan valmistumisaikataulu 

ja välitavoitteet. Sopimuksen sisältö on ensiarvoisen tärkeää riitatilanteita ja urakan epäkohtia selvi-

tettäessä. Urakan läpivienti ja toteutus on paljon helpompaa, kun osapuolet ovat selvillä omista vel-

vollisuuksistaan ja urakan muista yksityiskohdista. 

 

4.1 Aliurakkasopimus 
 

Aliurakkasopimuksen tarkoitus on määritellä ehdot kyseiseen aliurakkaan, jossa YIT on pääurakoitsi-

jana. Sopimuksen tarkoitus on saavuttaa ja varmistaa tehokas yhteistyö osapuolten välillä, jotta so-

pimuksessa määritelty työ voidaan suorittaa laadukkaasti, tehokkaasti ja turvallisesti. 

 

Aliurakoitsijan tulee omaksua velvollisuutensa suorittaa sopimuksessa ja sen liitteissä määritelty työ 

säännösten, ehtojen ja velvollisuuksien mukaisesti työstä sovittua korvausta vastaan. Jollei toisin 

mainita, aliurakoitsijan velvollisuudet sisältävät kaikki työt ja toimenpiteet, jotka työt sopimuksen 

mukaisesti vaativat. Sopimuksessa myös määritellään työn laajuus, jota on mahdollista laajentaa 

työmaalla erikseen sopimalla. Työn laajuus ja yksikköhinnat tulee hyväksyttää YIT:llä ennen töiden 

aloitusta. Yksikköhinnat pysyvät koko urakan ajan samoina, työn laajuudesta riippumatta. 

 

Urakkasopimuksen laatimisessa olisi hyvä olla mukana myös aliurakoitsijan työnjohtoa, tai ainakin 

varmistaa, että aliurakoitsijankin työnjohto on perillä sopimuksen sisällöstä. Erään urakoitsijan työn-

johto ei ollut eräällä työmaalla edes nähnyt urakkasopimusta ennen töiden aloitusta. Tästä syystä 

sopimukseen olisi hyvä saada myös aliurakoitsijan työnjohtajan allekirjoitus, jossa tämä vakuuttaa, 

että ymmärtää sopimuksessa sovitut asiat. (Kiinteistö Oy Jousenpuiston pysäköinti-projekti. 2015. 

Urakka-asiakirjat) 

 

4.2 Työn laajuus 

 

Urakoitsijan työn laajuus määräytyy urakan ja urakkasopimuksen mukaan. Työn laajuudella tarkoite-

taan sitä osaa töistä, joka urakoitsijalle kuuluu kokonaisurakasta. Lisäksi laajuuteen kuuluu töiden 

suorittamiseen tarvittavat muut työt, kuten materiaalien kuljetus ja siirto työmaalla. Esimerkiksi Jou-

senpuiston pysäköinnin työmaalla toisen urakoitsijan paikallavalutöihin kuuluvat ajorampin työt, pe-

rustukset sekä väliseinät. Myöhemmin työmaalla sovittiin, että urakoitsija tekee myös arinapalkiston 
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työt. Toinen paikallavalu-urakoitsija puolestaan suorittaa kaikki maanpaineseinien ja laattojen paikal-

lavalutyöt. Urakan laajuutta voidaan säätää myös työmaalla, mutta tällöin kaikkien urakan yksikkö-

hintojen tulisi pysyä samana ja tämä onkin mainittu sopimuksissa. (Salmenoja 2015-06-25). 

 

Työn laajuuden määrittely sopimuksessa on tärkeää, jotta urakan aikana vältyttäisiin tilanteilta, 

joissa urakoitsijan kanssa joudutaan väittelemään, kuuluuko jokin tietty työvaihe tai alue urakkaan. 

Urakan laajuuden voisi myös määritellä sopimuksissa nykyistä tarkemmin, varsinkin yleisluontoiset 

kohdat tulisi kirjata paremmin auki, kuten ”holvimuotin teko lohkolle 1”. Tähän olisi hyvä kirjata 

mahdollisimman tarkat neliömäärät ja vaatimukset muotille. Voi myös olla, että sopimuksessa lukee 

työsauman teko, mutta ei kerrota laisinkaan minkälainen työsauma on kyseessä. Tähän tutkimuk-

seen kuuluneella metron työmaalla oli kv-urakoitsijan sopimukseen kirjattu, että omat jätteet täytyy 

urakoinnin aikana siivota ja laittaa jäteastiaan. Sopimukseen ei ollut kuitenkaan kirjattu, että jätteet 

tulee myös lajitella. Kv-urakoitsija siis pisti kaikki jätteet samaan jäteastiaan. Tämä tulee jätteen-

poiston yhteydessä erittäin kalliiksi. Seuraavaan urakkasopimukseen osattiin kirjata siivoustöiden 

kohdalle myös jätteen lajittelu. Toimiminen kv-urakoitsijoiden kanssa tulee helpommaksi, kun pie-

nimmätkin yksityiskohdat sopimuksissa selostetaan auki. (Hämäläinen 2015-05-25). 

 

Urakan laajuus ja työmäärä on tärkeää tietää hyvissä ajoin myös resurssien kannalta, jotta urakoit-

sija osaa varata riittävästi työntekijöitä työmaalle työtilanteen mukaan. Monesti kv-urakoitsijalla on 

myös vaikeuksia ymmärtää oman työnsä sisältöä. Ei esimerkiksi välttämättä aluksi ymmärretä kal-

liota vasten tehtävissä rakenteissa, että joudutaan tekemään myös kappaletavaramuottia ja asenta-

maan injektointiletkuja. Kalliota vasten tehtäessä työn määrä kasvaa helposti. (Pietiläinen 2015-05-

22). 

 

4.3 Materiaalin siirto ja kuljetus 
 

Materiaalien siirroista on tullut monesti riitatilanteita urakoitsijan kanssa. Metron työmaalla sopimuk-

sessa oli urakoitsijan vastuulla vain yksi purku, mutta materiaalit piti kuitenkin ensin purkaa työmaan 

pihalle, josta ne hiabilla siirrettiin tunneliin. Pahimmassa tapauksessa tunnelissa ei ollut tilaa materi-

aaleille ja osa tai kaikki materiaali jouduttiin tuomaan vielä pois. Tästä johtui, että urakoitsijan 

kanssa jouduttiin neuvottelemaan paljon tuntitöistä. Tuntitöistä tulee helposti lisäkustannuksia, kun 

urakoitsija halusi veloittaa tunnit kuormien lastauksista ja puruista tunnelissa. Tilannetta helpotta-

maan urakoitsijalle vuokrattiin pieni lava-auto siirtoja varten, jotta pienemmän materiaalin siirto hel-

pottuisi. (Hämäläinen 2015-05-25). 

 

Jousenpuiston pysäköinnin urakkaan on sopimuksissa sisällytetty kaikki materiaalin siirto ja kuljetus 

työmaalla. YIT maksaa vain kaluston eli ajoneuvonosturit ja hiabit. Jousenpuistossa yksi hiab oli ko-

kopäiväisenä ja jos tarvittiin toinen tai useampi hiab, ne tilattiin tuntitöihin, jotta ne voitiin lähettää 

pois aina kun työt niiltä loppuivat. 
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4.4 Telinetyöt 

 

Telineiden tekeminen kuuluu oleellisesti paikallavalu-urakkaan. Tehokkaaseen paikallavalutyöhön 

tarvitaan hyvät telineet, joilta työ voidaan suorittaa. Kun ensimmäinen puoli muotista on saatu pys-

tyyn, suoritetaan myös raudoitus telineeltä. Muottityön ja raudoituksen jälkeen telineet tarvitaan 

vielä valutyöhön ja muottien purkamiseen. Monella työmaalla telineet ovat myös olennainen osa työ-

maan kulkuteitä, joten niiden tulee olla aina turvallisia ja käyttökelpoisia, eli työturvallisuusmääräyk-

sien mukaisia ja tarkastettuja aina, ennen kuin niitä saa käyttää. (Hytti 2015-05-11). 

 

Joillain työmailla telineiden tekeminen urakassa on ollut lisätyötä ja tämä on todettu niin kalliiksi, 

että telineet on sisällytetty nykyään suoraan paikallavalu-urakan työsisältöön. Usein telinetyöt on 

sisällytetty muottihintaan. Tämä kannattaa myös kv-urakoitsijaa, sillä työn tehokkuus paranee. Teli-

neiden laskutuksessa on ollut metron työmaalla ongelmia, koska ei ole ollut selvää laskutetaanko 

telineiden teko kuutioina vai neliöinä niiden määrän mukaan. Kyseisellä työmaalla myös isommat ja 

vaativammat telineet teetätettiin erillisellä telineurakoitsijalla. Metroaseman työmaalla urakoitsija oli 

purkanut telineet ja kasannut ne uudestaan, vaikka telineet olisi voitu siirtää nosturilla. Koska teline-

työt on sisällytetty seinämuottien hintaan, olisi urakoitsija saanut telineistä saman hinnan vain siirtä-

mällä telineet nopeammin nosturilla, kuin purkamalla ja rakentamalla ne uudelleen. Tälläisistä asi-

oista tulee kv-urakoitsijaa aina huomauttaa, että urakoitsija osaisi tulevaisuudessa valita itsekin vii-

saamman ja kustannustehokkaamman tavan toteuttaa työ. (Pietiläinen 2015-05-22). 

 

4.5 Paikallavalu-urakan yksikköhinnat 
 

Laadittaessa sopimusta määritellään aina hinnat kullekin urakoitsijan tekemälle työlle, kuten beto-

nointityölle, jossa yksikkönä on x €/kuutio. Nämä töiden yksikköhinnat saadaan sovittua aina urakoi-

sijan tarjouspyynnön perusteella urakkaneuvotteluissa. Urakan yksikköhinnat ovat tähän mennessä 

olleet haastateltujen työnjohtajien mielestä yksi suurimmista ongelmista kansainvälisessä paikalla-

valu-urakoinnissa. Suurimpana ongelmana on ollut yksikköhintojen epäselvyys. Yksikköhinnat ja nii-

den sisältö tulisi määritellä tarkemmin. Näin urakoitsijan tuntien ja laskujen tarkastus sekä kuittaa-

minen olisi selvempää sekä helpompaa ja vältyttäisiin ylimääräisiltä epäselvyyksiltä ja niiden selvitte-

lyiltä.  

 

Edellämainitulla metron työmaalla kv-urakoitsija ei itse ollut sopimusvaiheessa ymmärtänyt, mitä 

kaikkea työtä muottien yksikköhintaan kuuluu. Muottitöihin kuuluvista töistä yritettiin veloittaa lisä-

hintaa, vaikka kyseiset työt olisivat kuuluneet samaan yksikköhintaan, jonka urakoitsija veloittaa to-

teutuneiden muottineliöiden mukaan. Urakoitsijan hyväksymät yksikköhinnat olivat siis liian alhaisia 

ja urakoitsija ei saanut töistään niin paljon rahaa, että sen olisi kannattanut jatkaa töitä. Tämän seu-

raksena pelkona oli, että urakoitsija jättää urakan kesken ja lähtee Suomesta ilman erillistä ilmoi-

tusta. Neuvotteluiden jälkeen nostettiin hieman urakoitsijan yksikköhintoja, sillä se oli todennäköi-

sesti halvempi ja helpompi ratkaisu, kuin töiden seisauttaminen ja uuden urakoitsijan etsiminen. 

Työn loputtua rakenteiden viimeistelytöissä kesti kuitenkin vielä monta viikkoa ja työstä maksettiin 

tuntihinnat.  
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Sopimuksissa olisi tärkeää kirjoittaa yksikköhinnat paremmin auki ja varmistaa, että kv-urakoitsija 

itse ymmärtää sopimiensa hintojen täydellisen sisällön. Sopimuksissa ei pitäisi jättää mitään tulkin-

nan varaan. Usein työt laskutetaan tuntitöinä, kun niille ei löydy sopivaa yksikköhintaa. Ongelmana 

on myös ollut usein esimerkiksi siivoustyön ja telinetöiden kuuluminen urakkaan. Siivoustöissä tulee 

YIT:n työnjohdon olla tarkkana ja vaatia, että urakoitsija siivoaa omat jälkensä, eikä siivoustöitä 

tehdä myöhemmin turhaan tuntitöinä. Kun kv-urakoitsijalta vaaditaan jatkuvasti omien jälkiensä sii-

voamista, työntekijätkin ymmärtävät, että siivoaminen kuuluu urakkaan. 

 

Myös määrien muuttuminen urakan aikana aiheuttaa epäselvyyksiä. Mikäli jotain rakennetta joudu-

taan korjaamaan urakoitsijan oman virheen vuoksi, sisältyy korjaustyö työstä määriteltyyn yksikkö-

hintaan. Tämäkään ei ole urakoitsijoille usein itsestäänselvyys. Määrien muuttuessa yksikköhintojen 

tulisi pysyä samoina. Myös pää- ja aliurakoitsijan työnjohdon tulee ymmärtää sopimusten sisältö ja 

perehtyä sisältöön huolellisesti, jotta turhia epäselvyyksiä ei syntyisi. (Hämäläinen 2015-05-25). 

 

4.6 Kustannusten hallinta 
 

Kv-urakoitsijat veloittavat työstään normaalisti laskutuksella. Yleensä laskun laatii kv-urakoitsijan 

työnjohto tehdyn työmäärän perusteella. Käytännössä laskutus toimii niin, että kv-urakoitsijan työn-

johto laskee esimerkiksi tehdyn seinämuotin neliömetrit ja laskee sen jälkeen seinämuotille hinnan 

sopimuksen mukaisesti yhtä seinämuotti neliömetriä kohti sovitulla yksikköhinnalla. Laskut käy läpi 

YIT:n työnjohtaja, joka laskutusta koskevasta työstä vastaa. Kv-urakoitsijan laskut kannattaa käydä 

läpi erittäin huolellisesti, sillä lähes poikkeuksetta niistä on löytynyt jotain korjattavaa.  

 

Kv-urakoitsijan työtuntien seuranta tulee suorittaa huolella. Urakoitsijan tulisi viikoittain ilmoittaa 

työmaalla olevien miesten määrä ja nimet. Muutokset miesten määrässä tulisi ilmoittaa päivittäin. 

Työntekijöiden määrää tulee seurata myös YIT:n työnjohdon puolesta ja varmistua siitä, että ura-

koitsijan ilmoittamat tiedot ovat oikein. Lisäksi YIT:llä on oikeus pyytää kv-urakoitsijan työntekijöi-

den tuntilistat. Jos asiaa ei seurata, on laskujen ja varsinkin tuntitöiden seuranta ja hyväksyntä vai-

keaa. 

 

Tuntityöt tarkoittavat niitä töitä, jotka eivät sisälly paikallavalu-urakan yksikköhintoihin. Lähtökohtai-

sesti yksikköhinnat urakalle pyritään laatimaan siten, että tuntitöitä ei tarvitsisi tehdä ollenkaan. 

Tuntitöitä on etenkin Jousenpuiston pysäköinnissä tullut paljon lattioiden valustoppareiden teosta. 

Valustoppareille ei siis ollut hintaa urakkasopimuksessa. Tuntitöiden valvontaa täytyy suorittaa tar-

kasti, sillä jos niin ei tehdä, kuitataan laskuissa liian helposti jotakin, mikä ei oikeasti edes olisi tunti-

työtä. Usein työ on myös kestänyt pitkään ja sitä on tehnyt monta työntekijää, jolloin tunnit kertau-

tuvat työntekijöiden lukumäärän mukaan. Kv-urakoitsijan työnjohdon tulee aina ilmoittaa mitä teh-

dään ja milloin työ alkaa tai on alkanut. Työn päättymisen jälkeen täytyy ilmoittaa, että työ on tehty. 

Lähes poikkeuksetta urakoitsijoiden laskutuksessa on liikaa tunteja tai yksiköitä. YIT:n työnjohdon 

tulee myös olla asiassa aktiivinen ja seurata työn suoritusta tai sopia ennakkoon työstä maksettava 

korvaus. Kaikki tiedot tulee dokumentoida paperille. (Salmenoja 2015-06-25). 
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Sopimuksiin olisi hyvä lisätä myös jotain kustannuksista ja niiden ymmärtämisestä. Usein urakoitsija 

on esimerkiksi luullut, että betoni on erittäin kallista. Tästä syystä valujen loppuvaiheessa lasketaan 

betonille liian tarkkoja määriä ja viimeinen kuorma on laskettu liian tarkoille, joten betoni ei välttä-

mättä riitäkään. Tästä aiheutuu moninkerroin kuluja, kun joudutaan tilaamaan vielä toinen betoni-

auto ja pumppu sekä valumiehet seisovat työmaalla odottamassa betonia. Usein ei urakoitsija ym-

märrä, että koneiden ja miesten seisottaminen työmaalla maksaa koko ajan rahaa. Sopimuksiin tulisi 

esimerkiksi lisätä, että urakoitsija joutuu maksamaan kaikki aiheuttamansa odotusajat ja muut työn 

pysähtymisestä aiheutuvat kustannukset. Näin on myös Jousenpuiston työmaalla toimittu. Kun kv-

urakoitsija on vakuuttanut, että valu alkaa aamulla kello seitsemän, niin valukalusto on tilattu seitse-

mäksi. Mikäli valua ei ole päästy aloittamaan sovittuun aikaan urakoitsijan oman virheen tai virhear-

vion takia, on valukaluston odotustunnit laskutettu suoraan kv-urakoitsijalta. Näin on saatu myös kv-

urakoitsija miettimään omaa työtahtiaan ja aikatauluaan tarkemmin. Sopimuksiin voisi myös liitteeksi 

laittaa kaluston hinnaston, jonka mukaan urakoitsijaa veloitetaan edellämainituissa tapauksissa. 

(Hytti 2015-05-11). 

 

4.7 Osapuolten velvollisuudet 
 

Urakkasopimuksissa on määritelty aina YIT:n ja kv-urakoitsijan velvollisuudet ja vastuut. Velvolli-

suuksien ja vastuiden määritys on tärkeää, jotta epäselvyyksissä pystytään nimemään vastuullinen 

osapuoli. Sopimuksiin on laadittu helppolukuinen taulukko, jossa on sarakkeet YIT:lle ja kv-urakoitsi-

jalle. Mikäli taulukossa on rasti YIT:n sarakkeessa, on YIT velvollinen järjestämään esimerkiksi työn-

tekijöiden majoituksen. Taulukosta asiat on helppo tarkistaa, jos tulee tilanne, ettei olla varmoja 

kumman osapuolen vastuulla jokin asia on. Velvollisuudet vaihtelevat aina työmaan ja sopimuksen 

mukaan, joten on hyvä muistaa, että aina velvollisuudet eivät välttämättä ole samat kuin vaikka 

edellisellä työmaalla. 

 

4.8 Resurssit 

 

Resurssit tarkoittavat urakoitsijan työntekijöitä, työvälineitä ja kalustoa. Sopimuksissa velvoitetaan 

urakoitsijaa toimittamaan työmaalle tarvittava määrä päteviä työntekijöitä ja pätevää työnjohtoa, 

jotta sovittu työmäärä voidaan suorittaa aikataulussa sovittuihin määräaikoihin mennessä. YIT ja kv-

urakoitsija laskevat ja sopivat yhdessä, kuinka paljon työntekijöitä ja työnjohtajia urakan aikatau-

lussa suorittamiseen tarvitaan. 

 

Kv-urakoitsijoilla on ollut vaikeuksia omien resurssiensa työnaikaisessa hallinnassa. Usein on aliarvi-

oitu oman työn määrää tai katsottu töitä liian lyhyesti eteenpäin. Kv-urakoitsija on joskus jopa yrittä-

nyt venyttää omaa urakkaansa, kun on pelätty, että työt loppuvat kesken ja ei ole uusia urakoita 

tiedossa.  Resursseja ei myöskään haluta tarvittaessa hankkia lisää, jollei työn pidempään jatkumi-

sesta ole takeita. Sopimukseen tulisikin aina kirjata, että kv-urakoitsija on aina velvollinen järjestä-

mään riittävät resurssit työn aikataulussa suorittamiseen. Lisäksi tulisi kirjata mahdollisimman tarkat 

määrät tarvittaville resursseille. YIT ei kuitenkaan ole vastuussa urakoitsijan resursseiden tai töiden 
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riittävyydestä. Yleensä on toimittu ylemmässä kappaleessa mainitulla tavalla, kun taas tässä kappa-

leessa mainitulla tavalla tulisi toimia.  

 

Samojen työntekijöiden tulisi mahdollisuuksien mukaan pysyä samalla työmaalla. Aina työntekijöiden 

vaihtuessa häviää osa tiedosta ja osaamisesta vanhojen työntekijöiden mukana. Uudet työntekijät 

joutuvat opettelemaan suunnitelmat ja piirustukset aina uusiksi. Varsinkin detaljit olisi tärkeää osata 

ja muistaa, esimerkiksi miten ja minkälainen liikuntasauma on. Uusilla miehillä kestää aina aikansa 

opetella yksityiskohdat. Tämä voitaisiin lisätä osaksi sopimuksia. (Pietiläinen 2015-05-22) 

 

4.9 Työturvallisuus 

 

Työturvallisuus on nykyrakentamisessa erittäin tärkeä osa-alue, jota valvotaan tiukasti myös ulkois-

ten osapuolien, mm aluehallintoviraston toimesta. Urakkasopimuksiin on lisätty useita kohtia, joissa 

kv-urakoitsija velvoitetaan huolehtimaan oman työnsä työturvallisuudesta. Ehkä tärkein näistä vel-

vollisuuksista on kv-urakoitsijan oman työnturvallisuussuunnitelman laatiminen. Töitä ei voida sopi-

muksen mukaisesti aloittaa, ennen kuin kv-urakoitsija toimittaa kyseisen suunnitelman. Kv-urakoitsi-

jan työnturvallisuussuunnitelma tulee tarkastaa huolella ja varmistua, että asiaan on urakoitsijan 

puolesta paneuduttu huolellisesti, eikä vain kopioitu vanhaa suunnitelmaa esimerkiksi edelliseltä työ-

maalta. Lisäksi suunnitelmasta tulee löytyä kv-urakoitsijan työntekijöiden allekirjoitukset. 

 

Kv-urakoitsijan kaikilla työntekijöillä tulee olla suoritettuna työturvallisuuskurssi ja heillä pitää olla 

työturvallisuuskortit. Mikäli urakkaan sisältyy tulitöitä, tulee niitä tekevillä työntekijöillä olla myös tuli-

työkortit ja työmaan myöntämä tulityölupa. Ongelmana työturvallisuuskorteissa on se, että ulko-

mailta kyseisiä kortteja saa väärennettyinä. Tällöin työntekijät eivät välttämättä edes ole olleet pai-

kalla kursseilla, vaan kortit on vain ostettu jostain. Tähän ratkaisu voisi olla YIT:n järjestämät koulu-

tukset, joihin urakoitsijan työntekijöiden olisi kaikkien pakko osallistua. Koulutuksissa kv-urakoitsija 

saisi myös tietoa YIT:n toimintatavoista ja työturvallisuuslaista. Usein kv-urakoitsijat eivät esimer-

kiksi tiedä, että nojatikkailla työskentely on kielletty YIT:n työmailla. (kts. kuva 3) Toinen vaihtoehto 

olisi, että koulutuksen käyneet urakoitsijat olisivat tulevaisuudessa etusijalla muihin urakoitsijoihin 

nähden urakoitsijaa valittaessa. Koulutuksessa tulisi myös olla pätevä tulkki, tai koulutuksen olla 

työntekijöiden äidinkielellä. Koulutusta voitaisiin antaa myös kulttuurista ja etenkin Suomen lakien 

noudattamisesta rakennustyömaalla. Koulutuksen tulisi olla molemminpuolista, eli YIT:n tulisi järjes-

tää myös omalle työmaahenkilöstölleen koulutuksia kv-urakoitsijoiden kanssa toimimisesta. 

 

Sopimuksissa on määrätty myös sanktiot, joilla urakoitsijaa voidaan rangaista laiminlyönneistä. 

Nämä sanktiot ovat YIT:n puuttumiskäytännön mukaisia. Kv-urakoitsijalle langetettavat sanktiot tu-

lisi kohdistaa aina sinne, missä ne tuntuisivat ja mistä olisi valtaa ryhtyä toimenpiteisiin asioiden 

muuttamiseksi. Paras paikka langettaa sanktiot olisi yleensä kv-yrityksen omistaja tai muu vastaava 

henkilö. Lisäksi sanktioiden tulisi olla oikeasti tuntuvia, jotta motivaatio turvallisuusmääräysten nou-

dattamiselle olisi suurempi. Tehokkain ja näkyvin tapa puuttua vakaviin laiminlyönteihin on kuitenkin 

työntekijän poisto työmaalta määräajaksi. Tällöin kyseinen työntekijä ja muut työntekijät ymmärtä-

vät, että näin ei työmaalla voi toimia. 
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Kv-urakoitsijan sitoutuminen työmaan yhteiseen työturvallisuuteen ja siitä huolehtimiseen on erittäin 

tärkeää. Jousenpuiston pysäköinnin työmaalla myös kv-urakoitsijan työntekijät velvoitettiin teke-

mään yksi turvahavainto viikossa per työntekijä. Kv-urakoitsijan työntekijöiden huomattua, että hei-

dän havaintoihinsa puututtiin, hekin ymmärsivät, että havaintojen teolla on vaikutusta työturvallisuu-

teen ja yleiseen viihtyvyyteen työmaalla. Turvahavainnot kerättiin aina viikottaisessa turvavartissa, 

joka pidettiin kv-urakoitsijoille erikseen englannin kielellä. Kv-urakoitsijan työnjohdon tulee olla aina 

turvavartissa läsnä, etenkin varmistamassa, että työntekijät ymmärtävät aina turvavartissa läpikäy-

dyt asiat. Lisäksi kv-urakoitsijan työnjohdon tulee olla aina ajan tasalla työmaalla tapahtuvista muu-

toksista, jotka vaikuttavat työn tekemiseen ja työturvallisuuteen. (Pietiläinen 2015-05-22). 

 

 

Kuva 3. Tikkailla työskentely on YIT:n työmailla kielletty (Nuutinen 2015-10-8) 

 

4.10 Aiempien aliurakkasopimusten epäkohdat 

 

Työnjohtajien haastatteluissa tuli ilmi, että aikaisemmissa sopimuksissa on aina ollut joitakin epä-

kohtia, jotka ovat vaikuttaneet työn toteutuksen aikana työn etenemiseen, työturvallisuuteen sekä 

työn hinnoista sopimiseen Jokaisessa sopimuksessa on ollut omat epäkohtansa. Tässä kappaleessa 
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käydään läpi muutamia urakoiden aikana ilmenneitä epäkohtia, jotka ovat jääneet sopimuksessa 

varsin tulkinnanvaraisiksi. 

 

Esimerkiksi Jousenpuiston pysäköinnin työmaalla toinen kv-urakoitsija teki seinämuottia järjestelmä-

muotilla, mutta veloitti muottien väliin asennettavasta puutavarasta puumuotin hinnan. Periaat-

teessa kv-urakoitsijalla oli oikeus tehdä näin, sillä sopimuksessa ei ollut mainittu sanallakaan tätä 

välipuuta. Siksi kv-urakoitsija laskutti ne puumuotin hinnalla. Sama ongelma moninkertaistui ari-

napalkiston muotin teossa, sillä palkiston muottiin kuului paljon järjestelmämuotista tehtäviä muotti-

laatikoita, joihin kv-urakoitsija joutui asentamaan paljon näitä välipuita. (kts. kuva 4.) Toisella kv-

urakoitsijalla oli Jousenpuiston sopimukseen puolestaan kirjattu seuraavasti: ”terästen taivutus ja 

katkaisu työmaalla x €/kg”. Kv-urakoitsija olisi siis voinut veloittaa sekä terästen taivutuksesta ja 

katkaisusta x €/kg, kun yleensä sopimukseen on kirjattu, että tuo summa maksetaan vain taivutuk-

sesta ja katkaisusta yhtä aikaa, ei molemmista erikseen. 

 

Arinapalkiston muottihinnoissa tuli Jousenpuiston työmaalla eteen toinenkin ongelma, sillä muottika-

luston toimittaja ei kyennyt toimittamaan tarvittavaa määrää muottikalustoa työmaalle. Tähän ei 

oltu osauduttu sopimuksenteko-vaiheessa varautua, eikä kv-urakoitsijalle ollut sovittu kappalemuotin 

teolle hintaa. Työt siis lähes pysähtyivät hetkeksi, kun kv-urakoitsija ei suostunut tekemään kappale-

muottia ilman sovittua hintaa. Aluksi kv-urakoitsija vielä pyysi aivan liian korkeaa yksikköhintaa 

työlle, joten asiasta jouduttiin käymään pikaiset neuvottelut, jotta työt saatiin jatkumaan nopeasti. 

Kappaletavaramuotin hinta olisi ollut hyvä sopia jo varalta ennen työn aloittamista, sillä monet teki-

jät voivat vaikuttaa siihen, että osa muotista joudutaan tekemään kappaletavarasta. 
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Kuva 4. Arinapalkiston järjestelmämuotti (Nuutinen 2015-18-9) 

 

Koska Jousenpuistossa on kaksi kansainvälistä paikallavalu-urakoitsijaa, voitiin sopimusten ja sopi-

muksissa sovittujen hintojen perusteella vertailla, kumpaa urakoitsijaa kannattaa käyttää mihin työ-

hön tai työvaiheeseen. Molemmat urakoitsija olivat tarjonneet omanlaisensa sopimuksen, joten eri 

töiden yksikköhinnoissa saattaa olla suuriakin eroja. Urakoitsijaa miettiessä otettiin myös huomioon 

urakoitsijan taidot ja resurssit. Huonona puolena tässä oli urakan alussa se, että urakoitsijoilla ei ol-

lut välillä oikein selvyyttä, kummalle mikäkin työvaihe kuuluu.  

 

Kv-urakoitsijalla sopimuksissa voi olla paljonkin eri hintoja eri työlle. Esimerkiksi monessa sopimuk-

sessa erilaisten holvien tuennoille ja muoteille on monia eri hintoja. Usein urakoitsija ei tiedä, mikä 

hinta oikeasti kuuluu millekin työlle. Sopimuksissa hinnat ovat joskus lukeneet vain suomeksi, mistä 

johtuen urakoitsijan työnjohto ei ole ymmärtänyt mitä työtä hinta tarkoittaa. Tästä koituu lähinnä 

vaikeuksia laskutuksessa, kun urakoitsija ei tiedä, millä hinnalla oikeasti tulisi laskuttaa. Monesti kv-

urakoitisija on yrittänyt laskuttaa liikaa tai laskuttanut liian vähän. Kannattaa myös muistaa, että 

yleensä valutyöhön kuuluu myös muotin purku, vaikka sitä ei ole erikseen mainittu. Tämäkin olisi 

hyvä kirjoittaa sopimuksissa auki, jotta vältyttäisiin epäselvyyksiltä. (Bogaczyk 2015-05-29). 
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Edellä mainittuja ongelmia voitaisiin välttää parhaiten, kun ennen sopimuksen allekirjoitusta käytäi-

siin sopimus YIT:n projektinjohdon toimesta moneen kertaan läpi ja moni henkilö perehtyisi sopi-

mukseen huolella. Myös kv-urakoitsijan työnjohdon tulisi perehtyä sopimukseen ennen sen allekirjoi-

tusta. Usein vain kv-urakoitsijan yrityksen omistaja laatii ja hyväksyy sopimuksen. Omistajalla itsel-

lään ei välttämättä ole minkäänlaista käytännön kokemusta rakentamisesta. YIT:n projektijohdon 

tulisi myös olla tarkkana sopimusta tarkastaessa ja varmistaa, että kv-urakoitsijan tarjoamat hinnat 

ovat realistisia. Espanjalainen urakoitsija mm. sopi liian alhaiset hinnat ja yritti urakan aikana laskut-

taa paljon ylimääräistä, kuten tuntitöitä, jotta kompensoisi sopimuksen alhaisia hintoja. Kv-urakoitsi-

jan henkilöstön ja varsinkin työnjohdon vaihtumista tulisi välttää kaikin mahdollisin keinoin. Tästä 

voisi lisätä sopimuksiin, että ilman pätevää syytä ja YIT:n hyväksyntää ei henkilöstöä saisi vaihtaa 

ilman sanktioita. 

 

Olisi hyvä, jos jokaisessa kansainvälisessä urakassa aina projektin edetessä kirjaisi YIT:n projekti-

johto ylös sopimuspuutteet ja huomiot mahdollisista urakkaan vaikuttavista ongelmista, jotta niitä 

osattaisiin tulevilla työmailla ennakoida ja välttää paremmin. Ehkä olisi mahdollista perustaa projek-

tipankki, johon on kerätty urakkasopimuksia ja listauksia niiden epäkohdista, sekä ohjeita hyvän so-

pimuksen laatimiseen. 

 

4.11 Aikataulut ja niiden noudattaminen 

 

Aikataulun huolellinen laatiminen ja sen noudattaminen on yksi avaintekijöistä urakan onnistumi-

sessa. Aikataulun suunnittelemiseen ja laatimiseen kannattaa käyttää aikaa, sillä huolellisesti tehty 

aikataulu auttaa paljon urakan toteutusvaiheessa. Ennakkoon on pyrittävä varautumaan mahdolli-

simman tarkasti kaikkiin asioihin, jotka voivat vaikuttaa urakan etenemisessä. Esimerkiksi Jousen-

puiston pysäköinnin työmaalla naapurityömaan viivästyminen aiheutti hankaluuksia ja töitä joudut-

tiin sovittamaan uusiksi. 

 

Urakkasopimuksiin on aina merkitty urakan tavoitteelliset aikataulut ja tarvittaessa urakan välivaihei-

den valmistumisaikataulut. Nämä aikataulut olisi kuitenkin sopimuksissa hyvä kirjoittaa auki niin, että 

ne ovat helposti ymmärrettävissä niin YIT:n työnjohdon kuin kv-urakoitsijan puolesta. Näin voitaisiin 

välttää aikatauluista viivästymisiä ja tästä aiheutuvia epäselvyyksiä. Yhdessä kv-urakoitsijan kanssa 

laadittava työmaan viikkoaikataulu on tärkein työkalu töiden aikataulussa etenemiseen. 

 

Suunnitelmien jakelu kv-urakoitsijalle on sovittava yksiselitteisesti ja mutkattomasti siten, että kv-

urakoitsijalla on aina käytössään viimeisimmät piirustukset. Jousenpuiston pysäköinnin työmaalla 

tämä on toteutettu niin, että kv-urakoitsijoille on myönnetty oikeudet urakan projektipankkiin, josta 

he voivat löytää ja saada kaikki suunnitelmat ja piirustukset sekä niiden uusimmat revisiot. Projekti-

pankin saa käyttöönsä myös englanninkielisenä. Tämä helpottaa YIT:n työnjohdon työtaakkaa, sillä 

työnjohdon ei tarvitse etsiä, tulostaa ja laminoida kaikkia piirustuksia urakoitsijalle. Lisäksi projekti-

pankki auttaa kv-urakoitsijaa saamaan uusimmat suunnitelmat nopeammin. Kv-urakoitsijaa täytyy 

kuitenkin ohjeistaa aina kysymään YIT:n työnjohdolta, mikäli piirustuksissa on jotain epäselvää tai 

jotain, mitä he eivät ymmärrä. (Ryyppö 2015-05-28). 
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5 TOTEUTUS 

 

Työn toteutusvaiheessa urakan ennakkosuunnittelun huomataan joko onnistuneen tai epäonnistu-

neen. Kun töitä päästän aloittamaan, selviää yleensä nopeasti, minkälaiset ovat urakoitsijan työsken-

tely- ja toimintatavat. Aikataulussa pysyminen riippuu paljon urakoitsijan työtahdista ja teknisistä 

taidoista. Aikataulussa pysymiseen vaikuttaa myös YIT:n työnjohdon hyvä organisointikyky ja työn-

suunnittelun osaaminen. Kansainvälisistä urakoitsijoista olisi tärkeää löytää ne, jotka myös tekevät 

hyvää jälkeä, ovat yhteistyökykyisiä, kielitaitoisia ja kykeneviä suunnittelemaan omaa työtään. En-

siarvoisen tärkeää on urakoitsijan työnjohdon pätevyys ja johtamistaidot, jotka tulisi ennen töiden 

aloitusta pystyä varmistamaan. Taitojen varmistus pelkkien todistuksien ja referenssien avulla on 

kuitenkin vaikeaa. Yksi keino varmistukseen ja työnjohtajaan tai työnjohtajiin tutustumisessa voisi 

olla haastattelu ennen töiden aloitusta. (Hytti 2015-05-11). 

 

5.1 Puutteet urakoitsijan osaamisessa 

 

Kansainvälisen paikallavalu-urakoitsijan työntekijöiden ja työnjohdon taidoissa ja osaamisessa on 

ollut puutteita. Yleisimpänä ongelmana on ollut kappaletavaramuotin teko. Kalliota vasten tehtävät 

rakenteet ja niiden muottityöt ovat olleet haastavia, sillä urakoitsijan työntekijöillä ei ole ollut aikai-

sempaa kokemusta eikä osaamista kappaletavaramuotin tekemisestä. Myöskään urakoitsijan työn-

johdolla ei välttämättä ole kokemusta kappaletavaramuotin teosta. Isoin ongelma kappaletavara-

muotin teossa on ollut muotin tuenta. Työssä ei ole osattu ottaa valupaineen aiheuttamia rasituksia 

huomioon. Muotin tekoa on aluksi jouduttu opettamaan ja työtä valvomaan tarkasti. Ennen urakoit-

sijan valitsemista, olisi tärkeää varmistua, että kappaletavaramuottia osataan tehdä, sillä sitä 

yleensä joudutaan infrarakentamisessa tekemään erittäin paljon, etenkin luolakohteissa ja muissa 

kalliota vasten tehtävissä kohteissa. Usein kaikki perustusten muotit tehdään kappaletavarasta (kts. 

kuva 5.) 

 

 

Kuva 5. Kappaletavarasta tehdyt anturamuotit (Nuutinen 2015-5-16) 
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Järjestelmämuotin tekoon osaamista löytyy ulkomaisilta urakoitsijoilta laajasti. Järjestelmämuottia 

urakoitsijat ovat osanneet käyttää hyvin ja jälki on ollut hyvää. Ongelmia muottien käytössä sen si-

jaan on aiheutunut muottien käsittelystä. Usein muotti on öljytty huonosti ja muotin putsaus on 

tehty huolimattomasti tai välinpitämättömästi. Tästä aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia, jos muot-

teja joudutaan lunastamaan. Muotit tulevat työmaalle YIT Kalusto Oy:n, yksikön oman kaluston tai 

muottijärjestelmän toimittajan kautta ja usein palautusvaiheessa on muotti tai muottiosa ollut käyt-

tökelvottomassa kunnossa, jolloin toimittaja on perinyt muotin hinnan tai korjausveloituksen suoraan 

työmaalta. (Hytti 2015-05-11). 

 

Urakoitsijalle olisi hyvä järjestää koulutusta useiden eri muottijärjestelmien käytöstä, jos eivät ne ole 

ennestään urakoitsijalle tuttuja. Tämä kasvattaisi urakoitsijoiden tehokkuutta. Muottien käsittelyyn 

pitäisi myös puuttua välittömästi, jos huomataan, että muotteja käsitellään väärin ja muottikalusto 

kärsii vahinkoa. Kv-urakoitsijoita tulee myös muistuttaa, että heidän käyttämänsä kalusto on heidän 

vastuullaan. Jousenpuiston pysäköinnin työmaalla on rikkountuneet ja hävinneet muottiosat lasku-

tettu suoraan paikallavalu-urakoitsijalta, jos urakoitsija on omalla huolimattomuudellaan tavaran hä-

viämisen tai rikkoutumisen aiheuttanut. Tämä on hyvä keino ehkäistä turhaa kaluston hävikkiä. 

 

 

         Kuva 6. Järjestelmämuottien varastointi ja asennus (Nuutinen 2015-5-14) 
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5.2 Telineiden tekeminen 
 

Telineiden tarve on usein työmaakohtainen, mutta paikallavalu-urakoinnissa niitä tarvitaan poikkeuk-

setta. Monella työmaalla telineitä tarvitaan myös kulkureiteiksi, kuten porrastorniksi tasolta toiselle. 

Telineiden tulisi olla lakien ja määräyksien mukaisia sekä tarkastettuja ennen töiden aloitusta. 

 

Kansainvälisillä paikallavalu-urakoitsijoilla on ollut vaikeuksia saada tehtyä kerralla määräysten ja 

ohjeiden mukaisia telineitä. (kts. kuva 7.) Telineitä on usein jouduttu korjaamaan tai muokkaamaan 

ja urakoitsijaa huomauttamaan telineiden puutteista. Kv-urakoitsijan työntekijät eivät useasti mieti 

telineiden kasaamista ollenkaan etukäteen, vaan työkohteeseen tehdään vain nopeasti ja huolimat-

tomasti sellainen teline, jolta jotenkin vain pääsee työskentelemään. Myös telinetasoja usein viritel-

lään huolettomasti ja ne voivat pudota paikoiltaan helposti. Monesti myös työn aikana telineistä 

poistetaan esimerkiksi kaiteita, koska kaiteet saattavat olla työn tiellä. Kaiteita ei kuitenkaan laiteta 

läheskään aina takaisin työn lopettamisen jälkeen. Yleisimmin telineistä puuttuu kaiteita, potkulistoja 

tai ankkurointi. (Ryyppö 2015-05-28). 

 

 

Kuva 7. Väärin kasattu teline (Nuutinen 2015-5-28) 

 

YIT:n työmaalla telinetavara tulee YIT Kalusto Oy:ltä. Urakoitsijan tulisi ilmoittaa YIT:n työnjohdolle 

aina hyvissä ajoin, miten paljon ja millaisia telineosia urakoitsija tarvitsee. Olisi hyvä jos urakoitsija 

osaisi ilmoittaa tarvitsemansa telineen mitat ja sijainnin, jotta Kalustolta voitaisiin tilata tarkka määrä 

osia telineeseen tai kokonainen telinesuunnitelma. Telineiden purku ja palautus on myös tuottanut 
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ongelmia, koska telineosia on pakattu huonosti ja väärin. Lisäksi purkutöissä telineosat usein heitel-

lään vaan johonkin syrjään yhteen kasaan. Tästä aiheutuu ylimääräistä työtä, koska telineosat jou-

dutaan keräämään uudestaan nippuihin, jotta ne voidaan palauttaa. 

 

Urakoitsijat, joita on käytetty Suomessa jo useammalla työmaalla, osaavat tehdä telineet paremmin, 

kuin urakoitsijat, jotka eivät ole aiemmin Suomessa työskennelleet. Urakoitsijan työntekijöille tulisi 

järjestää telinekoulutus aina ennen töiden aloitusta ja telineiden tekoa tulisi valvoa YIT:n työnjohdon 

toimesta tiukasti heti alusta alkaen. Suuremmista telineistä tehtävät telinesuunnitelmat olisi hyvä 

saada kv-urakoitsijalle mielellään heidän omalla kielellään tai vähintään englanniksi. Jousenpuiston 

pysäköinnin työmaalla kävi YIT Kalusto Oy:n telineasiantuntija pitämässä koulutusta telineiden teke-

misestä ja niiden laki- ja turvallisuusmääräyksistä. Nämä ovat oikeastaan ainoat keinot saada teli-

neistä turvalliset ja työhön sopivat. Telinetöistä tulisi myös tehdä oma työnturvallisuussuunnitelma. 

 

5.3 Työn aikataulutus 

 

Yleensä ainakin urakoitsijan työnjohtajat ovat olleet tietoisia alkuperäisestä aikataulusta ja määrä-

ajoista, jotka on urakkasopimuksessa sovittu. Usein ei kuitenkaan voida olla varma, onko urakoitsi-

jan työntekijöillä minkäänlaista käsitystä urakan kokonaisaikataulusta. Urakoitsijan työnjohto saattaa 

kertoa työntekijöilleen vain kyseisellä hetkellä tehtävän työn aikataulun. Esimerkiksi seinärakennetta 

tehtäessä työntekijät saattavat tietää vain sen päivämäärän, jolloin rakenteen on oltava valukun-

nossa. Kokonaistaikataulun ymmärtäminen olisi työntekijöillekin hyväksi, sillä silloin he voisivat itse-

kin ennakoida tulevia työvaiheita. Töiden aikataulujen riippuvuudet olisi hyvä ymmärtää, sillä silloin 

työntekijät tietäisivät vaikka siivota työpaikaltaan jälkensä seuraavaa työn suorittajaa varten ilman 

erillistä kehotusta. Aikataulut tulisi jotenkin yrittää saada kv-urakoitsijan työntekijöidenkin tietoon. 

Yksi keino voisi olla tulostaa viikkoaikataulu paperille ja käydä se läpin kv-urakoitsijan työnjohdon ja 

työntekijöiden kanssa. Toinen keino voisi olla nopea palaveri maanantaiaamuisin, jossa käytäisiin 

viikon työt ja asiat läpi. Tämä vaatisi hyvää aktiivisuutta YIT:n työnjohdolta, mutta voisi säästää ai-

kaa tulevan viikon töissä. 

 

Kv-urakoitsijan työn viikoittainen aikataulutus tehdään aina YIT:n työnjohdon kanssa. Viikoittaisessa 

palaverissa laaditaan aina Last planner, johon on aikataulutettu kolmen viikon työt. (kts. kuva 8.) 

Aikataulun toteutumiseen vaikuttaa paljon suunnitelmat ja niiden olemassaolo. Monesti viikoittaista 

aikataulua on jouduttu muokkaamaan kesken töiden, kun johonkin suunnitelmaan on tullut muutos. 

Aikataulua joudutaan joskus muokkaamaan myös työn viivästymisen takia, esimerkiksi kun rakenne 

ei sovittuna päivänä olekaan valukunnossa. Usein tämä johtunut siitä, että paikallavalu-urakoitsijan 

työnjohto on lupaillut työn valmistuvan liian pian. YIT:n työnjohdon olisikin hyvä suhtautua aikatau-

lun tekovaiheessa lupailuihin kriittisesti ja varmistua, että valut pystytään tekemään sovittuna ajan-

kohtana. Viime hetkellä perutuista valuista tulee aina ylimääräisiä kustannuksia. Kv-urakoitsijasta 

johtuvat valun peruutuksesta tulevat kustannukset pitäisi periä kv-urakoitsijalta. Töiden aikataulu-

tusta varten olisi hyvä luoda kv-urakoitsijalle jonkinlainen palkitsemisjärjestelmä, jossa esimerkiksi 

kuukausittain laskettaisiin aikataulun onnistumisprosentti ja sen tuloksen mukaan kv-urakoitsija saisi 

jonkinlaisen bonuksen. 
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Kuva 8. Jousenpuiston pysäköinnin 3-viikkoisaikataulu eli Last Planner (Nuutinen 2015-6-10) 

 

Kv-urakoitsijat tekevät monesti töitä kuutena päivänä viikossa. Myös lauantaisin työskenneltäessä 

olisi hyvä YIT:n työnjohdosta jonkun olla paikalla. Lauantaina työt vaikuttavat myös viikkoaikataulu-

jen tekoon, jotka suunnitellaan yleensä vain maanantaista perjantaihin. Lauantaina urakoitsijat ovat 

tehneet lyhyempää päivää, mutta tarvittaessa ja sovittaessa tehdään pidempi päivä. Lauantaina kun 

työmaa on rauhallisempi, on myös hyvä suorittaa rästiin jääneitä töitä tai muuta työntekoa edistävää 

työtä. Aikataulu- ja suunnitelmamuutoksista on aina pikaisesti tiedotettava myös kv-urakoitsijaa. 

 

5.4 Laadun varmistus 

 

Pääasiassa kv-urakoitsijoiden työnjälki betonointitöissä on ollut hyvää ja tilaajan laatuvaatimukset 

täyttävää, mutta aina silloin tällöin poikkeuksia on ollut. Usein laatupoikkeamat johtuvat kv-urakoitsi-

jan työnjohdon tai työntekijöiden tietämättömyydestä tai huolimattomuudesta. Myös YIT:n työn-

johto voi omalla toiminnallaan aiheuttaa laatupoikkeaman. Usein kiire aiheuttaa laatupoikkeaman, 

kun kiirehditään työvaihetta valmiiksi ja jotain jää kiireessä huomaamatta. Laatupoikkeamaan voi 

johtaa myös suunnitelmien puutteellisuus tai vaikeaselkoisuus.  

 

Laadun varmistukseen työn toteutuksen aikana voi YIT:n työnjohto itse vaikuttaa eniten aktiivisella 

työn valvomisella ja seuraamisella. Työnjohdon tulisi varmistaa, että kv-urakoitsijan työnjohto ym-

märtää ja saa myös työntekijät ymmärtämään tekemänsä työvaiheen laatuvaatimukset. Kiire ei saisi 

olla tekosyy laatupoikkeaman syntyyn, vaan työtä on vaikka hieman hidastettava, jotta työ tulisi teh-

tyä oikein ja laadukkaasti. Usein ongelmana on se, että valupäivä on ennakkoon sovittu jollekin päi-

välle ja valua ei haluta siirtää. Valun siirto perjantailta maanantaille tarkoittaa käytännössä kahden 

työpäivän menetystä, kun muotti saadaan purettua vasta tiistaina, eikä lauantaina, kuten kv-urakoit-

sijoilla on usein tapana tehdä. Nämä kaksi työpäivää eivät kuitenkaan ole niin tärkeitä, kuin se, että 
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betonoitu rakenne on laadukas ja suunnitelmien mukainen. Korjaustyöt vievät usein helposti ja huo-

maamattomasti useammankin päivän työn. 

 

Jousenpuiston pysäköinnin työmaalla yleisimmät laatupoikkeamat ovat olleet valun harvaksi jäämi-

nen, joka yleensä johtuu betonin huonosta vibrauksesta valun aikana. Tähän vaikuttaa myös raken-

teen vaativuus, muoto ja raudoituksen tiheys, mutta aina tulisi varmistaa, että vibraus tehdään huo-

lella. Jousenpuiston pysäköinnin työmaalla kaikki ajorampit ja lattiat valoi lattioiden valutyöhön eri-

koistunut firma, jotta pinnoista saatiin varmasti vaatimuksien mukaiset. Kv-urakoitsijat tekivät ajo-

ramppeihin ja lattioihin vain raudoituksen ja muottityöt. 

 

Palautteen antaminen on laadunvarmistuksessa erittäin tärkeää. Kv-urakoitsijan tehdessä jotain 

väärin, tai menetelmällä, jonka YIT:n työnjohto tietää huonoksi, täytyy asiaan puuttua heti. Oikeiden 

työmenetelmien neuvominen hyödyntää kaikkia osapuolia. Jousenpuistossa toinen kv-urakoitsija 

teki lattiavaluhin stopparit niin tiheäksi kappaletavarasta, että niiden purkaminen oli vaikeaa ja vei 

aikaa. Yhdessä ajoramppien jatkosvaluista valun aloitus myöhästyi pahasti, kun kv-urakoitsija purki 

stopparia ja puretun stopparin laudanpalat jäivät valussa olleen ajorampin jatkon raudoituksen alle. 

Tämä olisi voitu välttää opastamalla oikeaoppinen menetelmä, tai puuttumalla ajoissa väärään työ-

tekniikkaan. 

 

Positiivisen palautteen antaminen on tärkeää, jotta kv-urakoitsijan työntekijät eivät tuntisi, että aina 

puututaan vain virheisiin ja laiminlyönteihin. Positiivisen palautteen anto kannustaa myös kv-urakoit-

sijan työntekijöitä tekemään työtään motivoituneina. Lisäksi työmaan yhteishenki pysyy parempana 

positiivisen palautteen myötä ja tämä vaikuttaa myönteisesti työn etenemiseen ja tehokkuuteen.  

 

5.5 Töiden yhteensovitus 
 

Kuten aiemmin mainittu, on Jousenpuiston työmaa-alueella kaksi suurta rakennushanketta ja kum-

mallakin hankkeella eri pääurakoitsija. Metroaseman ja parkkihallin työmaa-alue on jaettu puoliksi 

YIT:n ja metroaseman urakoitsijan kesken. Rakennuskohteet sen sijaan ovat päällekkäin, silllä park-

kihalli rakentuu metroaseman päälle. Parkkihallin viidestä kerroksesta kolme jää maan alle. Kum-

mankin hankkeen pääurakoitsijoilla on aliurakoitsijoina betonitöissä vielä yhteensä kolme kv-urakoit-

sijaa. YIT:llä pysäköintilaitoksen urakassa kv-urakoitsijoita on kaksi ja metroaseman pääurakoitsijalla 

hankkeessa yksi. Töiden yhteensovitus kaikkien osapuolien kesken on Jousenpuistossa siis ollut 

haaste. 

 

Ennakkosuunnittelussa Jousenpuiston pysäköinnin urakkaa varten tehtiin mahdollisimman tarkat 

työnjaot kummankin kv-urakoitsijan välille. Työn suunnittelussa huomoitiin kummankin urakoitsijan 

osaaminen ja työhistoria. Toinen kv-urakoitsija oli vastuussa maanpaineseinien tekemisestä ja toinen 

kv-urakoitsija muista LRB-töistä, kuten väliseinistä ja ajorampin alueen töistä. Töiden yhteensovi-

tusta jouduttiin miettimään huolellisesti, jotta kumpikin urakoitsija voisi tasapuolisesti suorittaa omia 

töitään aikataulun mukaisesti. Varsinkin työmaan alkuvaiheessa tilaa oli työmaalla erittäin vähän, 

kun kumpikin kv-urakoitsija työskenteli samalla alueella. 
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Eniten vaikeuksia yhteensovituksessa työmaalla aiheutti elementtien asennus, sillä työmaa-alue oli 

rajallinen ja elementtirakentajien nosturi ja elementtikuormat veivät huomattavan tilan siitä. Lisäksi 

elementtiasennuksen alapuolella työskentely ei ole sallittua nostojen aikana. Sen sijaan töiden yh-

teensovituksessa kv-urakoitsijen kesken ei ollut suurempia vaikeuksia, pääasiassa johtuen hyvästä 

työn aikataulutuksesta, selkeästä työnjaosta sekä tiiviistä yhteistyöstä urakoitsijoiden kesken. Suu-

rimmat ongelmat ilmenivät logistiikassa ja nostotöissä, kun kalustoa ei kustannussyistä voitu työ-

maalle ottaa aina molempien urakoitsijoiden välittömän tarpeen mukaisesti. Työt täytyi jaksottaa 

niin, että kun toinen kv-urakoitsija käytti ajoneuvonosturia, toisen oli tehtävä töitä, joita ilman nos-

turia pystyi tekemään. 

 

Urakan edetessä ilmenee aina ennalta odottamattomia suunnitelmien muutoksia ja ylimääräisiä 

töitä. Jousenpuistossa urakoitsijoiden välillä oli havaittavissa välillä selvää keskinäistä kilpailua, joka 

oli loppujen lopuksi hyväksi koko työmaalle, sillä kumpikini kv-urakoitsija teki parhaansa osoittaak-

seen taitonsa. Suunnitelmamuutoksien ja lisätöiden alkaessa ilmaantua, jaettiin niitä urakoitsjoille 

alkuun tasaisesti. Lopulta töitä annettiin enemmän keskieurooppalaiselle urakoitsijalle, sillä heidän 

kanssaan asioiden sopiminen todettiin helpommaksi ja töiden eteneminen nopeammaksi. 

 

5.6 Logistiikka 

 

Logistiikan suunnittelu ja toteutus on usein rakennustyömailla haastavaa. (kts. kuva 9.) Logistiikka 

on kuitenkin erittäin tärkeä osa projektin toteutuksen onnistumisen kannalta. Logistiikalla tässä yh-

teydessä tarkoitetaan materiaalin siirtoja, nostoja, betonin pumppausta, betonin ja muiden materi-

aalien työmaalle kuljetusta sekä kaikkea muuta mahdollista työmaaliikennettä, kuten maansiirtoko-

neita ja jätehuoltoa. Logistiikkaa on syytä suunnitella ennakkoon jo urakan laskennassa erittäin tark-

kaan. Tarkkaan ja hyvin suunniteltu logistiikka työmaalla vaikuttaa suuresti taloudelliseen lopputu-

lokseen. On hyvä muistaa, että kuljetus-, siirto- ja nostokaluston käyttö maksaa paljon ja lähestul-

koon aina koneet ovat töissä tuntiveloituksella. Ideaali tilanne olisi, että työmaalle saavuttuaan kone 

työskentelisi keskeytyksettä, eikä se joutuisi odottamaan turhaan, koska silloin koneesta maksetaan 

myös turhaan. (Salmenoja 2015-06-25). 
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Kuva 9. Työmaan logistiikka on suunniteltava tarkasti (Nuutinen 2015-9-24) 

 

Materiaalien siirto ja kuljetus on iso osa paikallavalu-urakointia. Usein tilanpuutteen vuoksi joudu-

taan tarkkaan miettimään, mihin tavaraa varastoidaan ja kuinka paljon. Materiaalit tulevat työmaalle 

aina kuorma-autoilla tai ajoneuvoyhdistelmällä ja niiden pysäköinti ja purkaminen vaatii tilaa. Materi-

aalien siirto tapahtuu lähes aina hiabeilla tai ajoneuvonosturilla, jos materiaali saadaan purettua sen 

ulottuville. Jousenpuiston työmaalla oli parhaillaan neljä hiabia ja kaksi ajoneuvonosturia, joten kus-

tannukset niistä kasvavat erittäin suuriksi. Lisäksi työmaalla oli tavaran siirtoon ja muihin töihin pyö-

räalustainen kaivinkone. Ylimääräisiä purkuja ja siirtoja tulisi aina välttää. Parasta olisi, jos materiaa-

lit saataisin purettua suoraan hiabin tai nostimen ulottuville, josta ne voitaisiin nostaa suoraan käyt-

töön. Läheskään aina tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, vaan välisiirtoja on suoritettava. 

 

Hiabit ja ajoneuvonosturit suorittavat myös järjestelmämuottien asennustyötä. (kts. kuva 10.) Kalus-

ton tulisi olla tarkoitukseen sopivaa. YIT:llä on usein samat ja hyväksi havaitut nosturiyritykset työ-

mailla, joten nostureiden kuljettajat ovat yleensä päteviä työssään. Tässä asiassa kannattaa myös 

kuunnella kv-urakoitsijaa, sillä joskus esimerkiksi ajoneuvonosturin kuljettajan lähdettyä lomalle, on 

urakoitsijalta tullut palautetta siitä, kuinka työ on helpompaa ja edistyy nopeammin toisen kuljetta-

jan kanssa. Nosturin tai hiabin kuljettajalla on siis paljon vaikutusta työn tehokkuuteen. (Hämäläinen 

2015-05-25). 
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Kuva 10. Hiabien käyttöä järjestelmämuotin asennuksessa (Nuutinen 2015-14-8) 

 

Jousenpuiston työmaalla suunniteltu siirtokonebudjetti meni runsaasti yli, koska urakkaan oli las-

kettu vain yksi hiab, mutta työmaalla oli monta kuukautta jopa neljä hiabia. Tämä oli kuitenkin vält-

tämätöntä työn sujumisen kannalta. Lisäksi työmaalla tarvittiin ajoittain myös ajoneuvonosturia ras-

kaiden kohteiden siirtämiseen. Työtä suunniteltaessa ja laskettaessa olisi pitänyt ottaa Jousenpuis-

tossa huomioon, että kv-urakoitsijoita on työmaalla kaksi, joten yksi siirtokone ei todennäköisesti 

riitä. (Salmenoja 2015-06-25). 

 

Jousenpuiston työmaalla tehtiin erillinen logistiikkasuunnitelma, jossa työmaa-alue rajattiin alueisiin, 

joilla nostokoneet ja betonipumput voivat työskennellä. Työtä aikataulutettaessa suunnitelmaan li-

sättiin aina ajankohta ja paikka, jossa esimerkiksi betonipumppu on tiettyyn aikaan. Tämä helpotti 

töiden yhteensovitusta, koska työmaalla on todella rajallisesti tilaa kalustolle. Kv-urakoitsijat olisi 

myös hyvä ottaa mukaan tähän suunnitteluun, jotta he ymmärtäisivät paremmin, että mitä, missä ja 

milloin voidaan tehdä ja mitä ei. Lisäksi tällöin kv-urakoitsija osaisi ilmoittaa siirto- tai nostokoneiden 

tarpeensa hyvissä ajoin ennakkoon, eikä viime hetkillä jouduttaisi kiireessä hankkimaan tarvittavaa 
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kalustoa työmaalle. Tällöin kv-urakoitsija osaisi myös paremmin suunnitella, millaisen koneen se työ-

hön tarvitsee. Näin vältytään tilanteelta, jossa työmaalle hommataan nostokone, joka ei olekaan työ-

hön soveltuva. Tällöinkin työmaalle aiheutuu huomattavan suuri ja turha kustannus, kun kone jou-

dutaan vaihtamaan. Lisäksi hyvällä suunnittelulla voitaisiin välttää esimerkiksi nosturien turhia siir-

toja, koska jokainen siirto aiheuttaa työmaalle lisäkustannuksia. 
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6 TYÖTURVALLISUUS- JA KULTTUURI 

 

6.1 Työturvallisuus 

 

Työturvallisuus on aina ollut yksi suurimmista haasteista kansainvälisessä paikallavalu-urakoinnissa. 

Usein kv-urakoitsijoiden yritysten omistajat ajattelevat vain rahaa ja työn on edistyttävä keskeytyk-

settä parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Työturvallisuuden hallintaan ei haluta kuluttaa yhtään yli-

määräistä aikaa. Työturvallisuusasiat koetaan usein kyttäämisenä, mutta kun asioihin puututaan jat-

kuvasti ja annetaan sanktioita, ymmärtää kv-urakoitsijakin usein, että Suomessa asiat on hoidettava 

lakien ja määräyksien mukaan. 

 

Suurimmat erot suomalaisten ja ulkomaisten työntekijöiden työkulttuurissa ovat työturvallisuuteen ja 

työrytmiin liittyvät asiat. Suomessa työturvallisuuslaki on paljon tiukempi kuin monissa muissa 

maissa, joista työntekijöitä tulee. Suomessa työturvallisuutta myös valvotaan paljon tarkemmin ja 

sanktiot ovat tiukempia. Työturvallisuuden laimilyönnistä voi seurata jopa työntekijän poisto työ-

maalta sekä sakko. Myös viranomaisten tai liittojen tekemät tarkastukset ovat Suomessa yleisiä. 

Usein kv-urakoitsijoiden työntekijät eivät ota työturvallisuusmääräyksiä niin vakavasti kuin pitäisi. 

Työtä tehdään vain eteenpäin, eikä siivousta ja muita työturvallisuuteen liittyviä töitä tehdä kun-

nolla. Usein kuitenkin puhuttelut, varoitukset ja lopulta sakot auttavat asiaan ja työntekijät ymmär-

tävät, että sääntöjä on oikeasti noudatettava. YIT:n työnjohdon tulee heti alkusta alkaen puuttua 

pieniinkin rikkeisiin välittömästi ja tarvittavin keinoin, kuitenkin YIT:n oman aliurakoitsijan laimin-

lyönteihin tehdyn puuttumiskäytännön mukaisesti. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää putoamissuo-

jauksiin, sillä ne ovat liian usein puutteellisia. 

 

Tiedonkulku on myös Suomessa paljon parempaa muihin maihin verrattuna. Tiedon kulku työnjoh-

dolta työntekijöille varmistetaan Suomessa paremmin. Kv-urakoitsijalla tiedonkulku on aina erikseen 

varmistettava, tai siitä on muistutettava, koska muuten ei voida olla varmoja siitä, että urakoitsijan 

työntekijät varmasti saavat tärkeistä ja heitä koskevista asioista tarvittavat tiedot. (Ryyppö 2015-05-

28). 

 

Kulkulupien ja tulityölupien voimassaolot tulee muistaa tarkastaa ajoittain kaikilta työntekijöiltä. Kul-

kuluvan myös tulee olla työntekijällä aina mukana ja esillä, kun työntekijä on työmaalla. Usein työn-

tekijöiltä kulkulupa häviää tai sen voimassaoloaika umpeutuu. Kun työntekijä tulee työmaalle toiselta 

YIT:n työmaalta toiselle, hän usein myös luulee, että sama kulkulupa oikeuttaa työskentelemään 

kaikilla YIT:n työmailla.  Tulityölupia työntekijöillä ei ole usein ollut, eikä niitä ole osattu pyytää, kun 

tulitöitä on tarvinnut tehdä. Kaikki työt, joista syntyy huomattavan paljon lämpöä tai edes vähän ki-

pinöitä, luokitellaan tulityöksi. Kv-urakoitsijoilla ei ole usein kunnollista ohjeistusta tulitöistä ja varsin-

kin sammutin puuttuu usein ja tulityön jälkivartiointi jää tekemättä. Heti perehdytyksessä on kerrot-

tava, mitkä työt ovat tulitöitä ja kertoa, että tulityöntekijöillä pitää olla henkilökohtaiset luvat niiden 

tekemiseen. Parhaiten asiaa voidaan valvoa työmaapassin avulla ja säännöllisillä kulku- ja tulityölu-

pien tarkastuksilla. Tarkastaminen onnistuu helposti turvavartissa, jossa kaikki työntekijät ovat 
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koolla. Ongelmaan voisi ratkaisuna olla sanktio jokaiselta päivältä, jonka työntekijä on työmaalla il-

man voimassaolevaa kulkulupaa työskennellyt. 

 

6.2 Työkulttuuri 

 

Työkulttuuri on monessa maassa täysin erilainen verrattuna suomalaiseen työkulttuuriin. Kulttuu-

reissa on muitakin eroja, jotka tulevat esiin varsinkin Etelä-Euroopasta tulevien kv-urakoitsijoiden 

kanssa. Elekieli on eteläeurooppalaisilla hyvin voimakasta ja neuvottelut muuttuvat joskus kiihkeiksi. 

Hiljainen suomalainen ei välttämättä ole tälläiseen tottunut ja tilanne voi olla aivan uusi. Turhia rii-

toja kv-urakoitsijan kanssa tulisi kuitenkin välttää ja asiat tulisi pystyä sopimaan palavereissa asian-

mukaisella tavalla. 

 

Usein ongelmat työmaalla ovat pohjautuneet juuri kulttuurieroihin. Etenkin kielimuuri vaikeuttaa 

työntekoa ja asiat saatetaan ymmärtää monella tavalla. Kulttuureissa on myös eroja täsmällisyyden 

kanssa, mutta Suomessa olisi kv-urakoitsijan opittava noudattamaan aikatauluja ja kellonaikoja. 

 

 

 

 

Kuva 11. Kulttuurierot (Richard Lewis: kulttuurikolareita). 

 

Työtä tehdessä kv-urakoitsijoilla on usein jokaiseen työhön oma ryhmänsä ja jokaista ryhmää vetää 

yleensä ryhmän kokenein työntekijä, eli nokkamies. Kv-urakoitsijoilla ei ole niin sanottua ”työpari-

kulttuuria”, johon Suomessa on totuttu, vaan työt, joihin voisi riittää kaksikin miestä, tehdään 

yleensä pienissä ryhmissä ja nopeammin. Työskentelytavat saattavat myös suuresti erota siitä, mihin 

suomalaisilla työmailla on totuttu. (Pietiläinen 2015-05-22). 
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Usein Etelä-Euroopasta tulevilla ihmisillä on tiukka hierarkia työelämässä. Työntekijät kunnioittavat 

työnjohtajia jopa erikoisen paljon ja tottelevat työnjohdon määräyksiä kuuliaisesti. Kv-urakoitsijan 

työnjohdon on kuitenkin osattava käsitellä työntekijöitä ja organisoida työtä, jotta työ edistyy hyvin.  

 

Työn aikana tehtyjen virheiden vakavuutta ei välttämättä ymmärretä yhtä hyvin kuin suomalaisessa 

työkulttuurissa. Työntekijät ovat yleensä muuten tunnollisia, mutta jos jostain selvitään helpommalla 

ja varsinkin halvemmalla, niin usein mennään sieltä, mistä aita on matalin. Tämä pätee varsinkin 

työturvallisuuteen. Esimerkiksi turvavaljaita ei lähdetä hakemaan työkalukontista, jos niitä tarvittai-

siin johonkin nopeaan työhön, vaan tehdään nopeasti ilman valjaita ja toivotaan, että kukaan ei 

huomaa. Muutenkin henkilökohtaiset riskinotot ovat kv-urakoitsijoilla yleisiä. Näihin henkilökohtaisiin 

riskinottoihin auttaa vain valvonta ja välitön puuttuminen YIT:n puuttumiskäytännön mukaan. 
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7 YHTEENVETO 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia kansainvälisen paikallavalu-urakan ennakkosuunnittelua, 

toteutusta ja johtamista. Kansainvälisissä paikallavalu-urakoinneissa on aina ollut ja tulee aina ole-

maan vaikeuksia. Ongelmien määrä kuitenkin pienenee vuosi vuodelta YIT:n henkilöstön kehittyessä 

kansainvälisempään suuntaan. Lisäksi kokemusta kv-urakoinnista kertyy niin työmaahenkilöstölle 

kuin hankintaan. Urakoitsijan hankinnassa ollaan joka kerta enemmän ja enemmän tietoisia, minkä-

laista osaamista ja tietotaitoa kv-urakoitsijalta tulee vaatia. Urakoiden työmaahenkilöstö kehittyy 

koko ajan kansainvälisempään suuntaan ja oppii toimimaan kv-urakoitsijoiden kanssa, sekä reagoi-

maan ongelmiin tehokkaammin. 

 

Kv-urakoitsijat kehittyvät myös koko ajan parempaan suuntaan, varsinkin Euroopasta tulevat yrityk-

set ja sellaiset yritykset, joiden kanssa YIT tekee jatkuvasti yhteistyötä. Hyvään kv-urakoitsijaan pa-

nostaminen ja urakoitsijan kehittäminen on hyvä sijoitus tulevaisuuteen, jos urakoitsijasta saadaan 

luotettava, tehokas ja kilpailukykyinen yhteistyökumppani pitemmäksikin aikaa. Kilpailun kiristyessä 

markkinoille tulee toki aina uusia ja entistä edullisempia kansainvälisiä paikallavalu-yrityksiä sekä 

uusia toimintatapoja, jotka ovat vielä Suomessa vähemmän tunnettuja. Näihin uusiin haasteisiin vas-

taaminen kuitenkin helpottuu, kun työmaahenkilöstölle kertyy kokemusta kv-urakoinnista. YIT:n tu-

lisi tulevaisuudessa panostaa lisää kansainvälisyyteen, myös uusien toimihenkilöiden hankinnassa ja 

koulutuksessa. YIT voisi organisoida ja järjestää kansainvälisten urakoitsijoiden kanssa toimimisesta 

jonkinlaisen koulutuksen omille toimihenkilöilleen. Tälläinen kurssi voitaisiin pitää aina ennen urakan 

aloitusta sellaisen työmaan henkilöstölle, jolle on valittu kv-urakoitsija. Kurssilla voitaisiin tutustua 

kv-urakoitsijaan, sekä käydä aiempien kokemuksien perusteellä läpi kv-urakoinnin haasteita ja on-

nistumisia. 

 

Kv-urakoitsijoiden hankintaan on panostettava tulevaisuudessa lisää. Urakoitsijoiden taustoja ja re-

ferenssejä tulee tutkia entistä paremmin. Myös urakoitsijoiden entisiltä sopimuskumppaneilta olisi 

hyvä tiedustella urakoitsijan osaamisesta ja urakoitsijan kanssa toimimisesta. Urakoita tulisi myös 

kilpailuttaa entistä tiukemmin ja tiukemmilla kriteereillä, jotta kaikkein heikkotasoisimmat urakoitsijat 

voitaisiin seuloa pois jo urakkatarjousvaiheessa. Erityisen tärkeää on varmistua kv-urakoitsijan työn-

johdon osaamisesta, pätevyydestä ja yhteistyökyvykkyydestä. Kv-urakoitsijaa tulisi myös avustaa 

Suomeen saapumisessa ja suomalaiseen kulttuuriin sekä työkulttuuriin sopeutumisessa mahdollisim-

man paljon. Myös suomalaiseen työkulttuuriin, työskentelytapoihin ja lainsäädäntöön tulisi urakoit-

sija perehdyttää niin hyvin kuin mahdollista. Koulutusten järjestämistä ja niiden toteutusta kv-ura-

koitsijoille pitäisi harkita vakavasti. Olosuhteet työmaalla tulisi optimoida niin hyväksi kuin vain mah-

dollista, jotta kv-urakoitsija pääsee suorittamaan työnsä ilman ylimääräisiä hankaluuksia. 

 

Sopimusten laatiminen ja sen tekeminen urakoitsijan kanssa on ehdottomasti tärkein vaihe urakoitsi-

jan hankinnassa, kv-urakoinnin ennakkosuunnittelussa ja toteutuksessa. Työn toteutuksessa ja joh-

tamisessa urakkasopimus on kaikki kaikessa. Sopimuksen tekoon kannattaa käyttää runsaasti aikaa 

sekä käyttää hyväksi kokemuksia aikaisemmilta työmailta. Tähän asiaan tulee panostaa tulevaisuu-

dessa entistä enemmän. Aikaisemmilla työmailla ilmenneet sopimuspuutteet tulee mahdollisuuksien 
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mukaan ottaa huomioon sopimusta tehtäessä. Sopimukset eivät ole koskaan olleet aukottomia. Suu-

rimpana puutteena sopimuksissa ovat aikaisemmin olleet työn yksikköhinnat ja työn kuvausten eli 

työn laajuuden epäselvyydet. Aukottoman sopimuksen laatiminen on vaikeaa, sillä lähes poikkeuk-

setta urakan aikana töihin ja työvaiheisiin tulee muutoksia. Nämä muutokset pitäisi ennakoida mah-

dollisimman hyvin ja työnjohtajilla pitäisi olla selvä kuva siitä, mitä työmaalla tulee tapahtumaan. 

 

Toteutusvaiheessa kv-urakoitsijan toimintaan ja varsinkin vääränlaiseen toimintaan on puututtava 

heti työmaan alusta alkaen. Kv-urakoitsijaa on ohjeistettava ja valvottava tarkasti koko projektin to-

teutuksen ajan. Huomiota täytyy kiinnittää erityisesti työturvallisuuden noudattamiseen. Kv-urakoit-

sijan kustannusten hallintaan on myös kiinnitettävä erityistä huomiota. Kv-urakoitsijan laskuja tai 

tuntitöitä ei tule kuitata ilman asianmukaista ja huolellista tarkastusta. Tulisi varmistaa, että kv-ura-

koitsija ymmärtää itsekin kustannuksista ja osaisi välttää turhia kustannuksia, kuten koneiden seisot-

tamista tai turhan kaluston tilaamista. Työnjohdon on oltava aktiivisesti mukana kv-urakoitsijan toi-

mimisessa, jolloin ylimääräiset kustannukset voidaan parhaiten välttää. 

 

YIT:n työnjohdolla on kansainvälisen paikallavalu-urakan toteutuksen aikana suurin vaikutus urakan 

onnistumisen kannalta. YIT:n työnjohdon tehtävä on varmistaa, että kv-urakoitsija pystyy etene-

mään töissään aikataulun mukaisesti ilman esteitä tai ongelmia. YIT:n työnjohdon tehtävä on myös 

valvoa, että kv-urakoitsija omalta osaltaan suorittaa työt sopimuksen ja aikataulun mukaisesti. Hyvin 

ennakkosuunnitellussa kansainvälisessä paikallavalu-urakkassa YIT:n työnjohdon rooli tulisi jäädä 

valvomisen ja ohjaamisen tasolle. Kv-urakoitsijan tulisi itse pystyä suorittamaan siltä tilatut betoni-

työt. 

 

Kansainvälinen paikallavalu-urakointi voi olla taloudellisesti hyvin kannattavaa jos: 

 olosuhteet kv-urakan suorittamiselle on saatu optimoitua 

 kv-urakka on ennakkoon suunniteltu hyvin 

 urakkasopimus on huolellisesti laadittu ja sopimuksessa on selvät yksikköhinnat jokaiselle 

työlle 

 kv-urakalle on laadittu selvät aikataulut ja välitavoitteet 

 YIT:n työnjohto valvoo töiden etenemistä aktiivisesti sekä ratkaisee työn aikana esiintyvät 

ongelmat tehokkaasti 

 kv-urakoitsija osaa tehdä betonitöitä tehokkaasti ja itsenäisesti 

 kv-urakoitsijan työnlaatu on hyvä ja työntekijät ammattitaitoisia 

 työturvallisuus on kunnossa ja tapaturmia ei satu 
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