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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön tavoitteena on saada työmaalle ohjeistus rivitalotyömaan malli-

asunnon rakentamiseen myös muiden asuntojen edetessä. Yrityksen tavoitteena 

on tehdä malliasunto nopealla aikataululla täysin valmiiksi ja stailatuksi. Tämän 

jälkeen asuntoa voidaan hyödyntää myyntiesittelyissä, jolloin mahdolliset asun-

tojen ostajat voivat käydä tutustua malliasuntoon ja tarkastella rakentuvaa asun-

toaan konkreettisesti. 

Malliasunnon avulla saadaan myös teetettyä urakoitsijoille mallityöt, joilla ohja-

taan urakoitsijoita tekemään työt rakentamismääräysten ja yrityksen käytäntöjen 

mukaisesti. Mallityön toteuttaminen on ehdotonta kaikkien työvaiheiden osalta, 

sillä malliasuntoa rakentaessa työn ja laadun valvonta on tehostettua. Näin kaikki 

virheet ja puutteet sekä virheelliset työmenetelmät saadaan korjattua ennen seu-

raavan kohteen töiden aloitusta. 

Kuva 1. As. Oy Vantaan Tähtisaran asemapiirustus. 
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Opinnäytetyöhön käytetty aineisto on kerätty Asunto-osakeyhtiö Vantaan Tähti-

saran työmaalta (kuva 1), jonne rakennettiin vuoden 2014 marraskuun ja vuoden 

2015 lokakuun välisenä aikana 19 yksikerroksista rivitaloasuntoa. Talot ovat pa-

ritaloja sekä kolmen ja neljän asunnon rivitaloja, joiden lisäksi alueelle rakennet-

tiin kaksi autokatosta. As. Oy Vantaan Tähtisaran työmaa sijaitsee Vantaan Ni-

kinmäessä. Projektin toteuttaa kokonaisuudessaan T2H Rakennus Oy. Yritys on 

niin sanottu perustajaurakoitsija, joka hankkii tontin, suunnittelee, rakentaa sekä 

markkinoi rakennuskohteen. 

Työn käytännön toteutuksen osiossa kirjoittajan vastuualueina oli malliasunnon, 

yläpohjatöiden, märkätilojen, pihojen, tasoitus- ja maalaustöiden sekä listoituk-

sien rakentamisen valvominen. Projektin aikana kirjoittaja toimi työnjohtajan roo-

lissa ja valvoi sekä ohjasi rakentamista rakentamismääräysten ja urakkasopimus-

ten mukaisesti.  

Työ on rajattu malliasunnon rakentamiseen ja rakentamisessa huomioitaviin seik-

koihin sekä rivitalotyömaalla työskentelevän työnjohtajan työtehtäviin. Opinnäy-

tetyö on tehty mestarityönä, jonka käytännön toteutuksen aikana kirjoittaja on 

suorittanut koulun 10 viikon työharjoittelujakson T2H Rakennus Oy:n palveluk-

sessa.  

Opinnäytetyössä kerrotaan, kuinka malliasunnon rakentaminen tulee huomioida 

rivitalotyömaan rakennusvaiheessa. Lisäksi työssä käsitellään teoria- ja käytän-

töpohjalta työnjohtajalta vaadittavia toimia projektin läpiviennissä. Työn aihealu-

eiksi on valittu tehtäväsuunnittelu, ajallinen suunnittelu ja valvonta, aliurakkaso-

pimukset, työ- ja ympäristöturvallisuus, työnjohto- ja esimiestoiminta sekä laa-

dunvarmistus. Opinnäytetyön lopussa on käsitelty kirjoittajan omaa osaamista-

soa ja kehittämistarvetta käsitellyissä aihealueissa ja viimeisenä työstä on tehty 

yhteenveto. 
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2 TUOTANNONSUUNNITTELUN JA -OHJAUKSEN 

TEORIA 

2.1 Tehtäväsuunnittelu 

Tehtäväsuunnittelulla tarkoitetaan yhden työtehtävän tarkkaa suunnittelua, oh-

jausta ja valvontaa. Tehtäväsuunnittelussa pyritään selvittämään ja suunnittele-

maan tehtävän laatu-, aikataulu- ja kustannustavoitteet, resurssien tarve, mah-

dollisten riskien minimointi tai poistaminen ja turvallisuuden ylläpitäminen. Tehtä-

väsuunnittelulla varmistetaan edellytykset seuraavan työn aloittamiseen. Koska 

tehtäväsuunnitelmalla pyritään helpottamaan työnaikaista ohjaamista sekä työn-

tekijöiden ja työnjohtajien tiedonkulkua, se on laadittava hyvin kohdekohtaisesti 

ja kaikki työmaan olosuhteet huomioon ottaen. Tehtäväsuunnitelmaa ei siis pys-

tytä käyttämään sellaisenaan seuraavilla työmailla.  

Tehtäväsuunnitelman laatii tehtävästä vastuussa oleva työnjohtaja aliurakoitsijoi-

den tiedonannon välineeksi sekä omaksi työkalukseen johtaa tehtävää. Työmaan 

mahdollisissa laatusuunnitelmissa on määritelty työtehtävien suunnittelun tarve, 

mutta tehtäväsuunnitelma tehdään yleensä työvaiheille, jotka ovat ajallisesti, re-

surssillisesti tai laadullisesti kriittisiä. Näitä työvaiheita ovat mm. runko-, laatoitus-

, pinnoitus- ja maalaustyöt. Usein halutaan suunnitella tehtävää tarkemmin, jos 

työ on teknisesti vaativa, tehtävä on työnjohtajille tai työntekijöille vieras tai se on 

altis virheille. Tehtäväsuunnittelun avulla pystytään johtamaan ja ohjaamaan 

työtä sekä tunnistamaan ja reagoimaan laatu- ja aikataulupoikkeamiin välittö-

mästi. (Ratu S-1207, 1.) 

Tehtäväsuunnittelun tavoitteena on varmistaa tehtävien suunniteltu eteneminen 

ja valmistuminen työkohteissa. Suunnittelussa on huomioitava kohteen omat 

vaatimukset ja erityistekijät, jotka näkyvät hankkeen asiakirjoista, kuten raken-

nusselosteessa, työselosteessa ja yleisaikataulussa. Tehtäväsuunnitelman läh-

tötietoja voidaan saada useista eri lähteistä (kuva 2). (Ratu S-1200, 1.)  
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Tehtäväsuunnitelmasta on eniten hyötyä, jos se laaditaan ennen hankintoja, ali-
urakkaneuvotteluja ja työkauppojen solmimista. Tehtäväsuunnitelma laaditaan vii-
meistään ennen tehtävän aloitusta. Tehtäväsuunnittelulla tarkoitetaan tehtävän to-
teutuksen suunnittelua, ohjausta ja valvontaa. Hyvin laadittu tehtäväsuunnitelma 
toimii edellytysten varmistamisessa, tehtävän valvonnassa ja ohjauksessa. Lisäksi 
tehtäväsuunnitteluprosessin aikana kertynyttä tietoa käytetään hyväksi tulevissa 
hankkeissa. (Ratu S-1228, 2.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Tehtäväsuunnitelman lähtötietoja ovat hankekohtaiset asiakirjat, yleiset 
asiakirjat ja yrityskohtaiset tiedot (Ratu S-1228, 7). 

Tehtäväsuunnitelman täytyisi olla sisällöltään niin laaja, että siitä saa hyvän kä-

sityksen tehtävään liittyvistä vaatimuksista ja että se antaa valmiudet työn suorit-

tamiseen ja valvontaan. Tehtäväsuunnittelun yhtenä osana on mahdollisten on-

gelmien kartoitus, jonka toteuttamiseen voidaan tehdä niin sanottu potentiaalis-

ten ongelmien analyysi. Analyysissä kartoitetaan tehtävän suunnitelmien mu-

kaista etenemistä haittaavia tekijöitä ja mietitään keinoja, joilla ongelman toteu-

tumisen mahdollisuus voidaan ehkäistä tai poistaa. Analyysistä käy ilmi mitä ta-

pahtuu, mikäli riski toteutuu, ja millä menetelmillä toteutunut ongelma saadaan 

korjattua. (Junnonen, 2010, 128.) 
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Tehtäväsuunnitelmassa saatuja tietoja voidaan hyödyntää 

 aliurakka- ja työkauppojen valmistelussa ja sopimusten laadinnassa 

 tarjouspyyntöjen ja -neuvotteluiden valmisteluissa 

 sopimusehdoissa 

 tehtävän aloituspalaverissa ja työn käynnistämisessä 

 osapuolten yhteisten käsitysten varmistamisessa työn tavoitteista ja vaa-
timuksista sekä keinoista, joilla tavoitteisiin päästään 

 työnaikaisessa valvonnassa ja ohjauksessa 

 laatuvaatimusten toteutumisessa 

 ajallisessa ja taloudellisessa valvonnassa 

 materiaalihankinnoissa 

 tarkennetuissa määräluetteloissa 

 työkone- ja työvälineluetteloissa  

 tavoitearviossa 

 määrä- ja kustannuskorjauksissa 

 toiminnan kehittämisessä 

 palautteen hyödyntämisessä tulevissa kohteissa. (R. Grusander, henkilö-
kohtainen tiedonanto 1.4.2015.) 
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2.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 

Rakentamisen onnistuminen edellyttää tuotannonsuunnittelua, valvontaa ja tuo-
tannonohjausta asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Keskeisin osa tuotan-
nonsuunnittelua on ajallinen suunnittelu ja ohjaus, jotka paitsi luovat perustan 
muun suunnittelun onnistumiselle myös paljastavat tehokkaasti epäkohdat ja 
suunnitelmista poikkeamiset. (Ratu KI-6023, 18.)  

 

 

Aikataulumuotoja on erilaisia. Oli aikataulumuoto mikä hyvänsä, siinä pysyminen 

on ehdottoman tärkeää hankkeen onnistumisen kannalta. Kuvasta 3 nähdään, 

kuinka laadulliset, aikataululliset ja rahalliset tavoitteet ovat kytköksissä toisiinsa. 

Mikäli aikataulu uhkaa venyä, joudutaan joustamaan laadullisista tai rahallisista 

tavoitteista aikataulun kiinni saamiseksi. Yleisiä toimenpiteitä aikatauluviiveen 

kiinniottamiseksi ovat seuraavat: 

 Lisätään työvoimaa. 

 Vaihdetaan resursseja. 

 Teetetään ylitöitä. 

 Muutetaan työjärjestystä. 

 Muutetaan työmenetelmiä. 

Kuva 3. Aikataulullinen riippuvuus 
(Ratu 7031, 6). 
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 Käynnistetään toimitusten tehostettu valvonta. 

 Käytetään palkkaus- ja sopimusteknisiä keinoja. (Kankainen & Siikanen 2004, 

Osa 1, 22.) 

Aikatauluja tarvitaan jokaisessa työvaiheessa. Töiden aikataulullisella suunnitte-

lulla työt saadaan tehtyä oikeissa paikoissa, oikeaan aikaan. Aikataulusuunnitte-

lussa huomioidaan kaikkien töiden riippuvuudet toiseen työvaiheeseen, jolloin ne 

saadaan etenemään siten, että kussakin osakohteissa etenee vain yksi työvaihe 

kerrallaan. (Simolin 2012, 8.) 

Työmaan aikataulut laaditaan pääurakoitsijan, työntekijöiden ja aliurakoitsijoiden 

yhteistyössä, jolloin aikatauluista saadaan realistisia ja toteuttamiskelpoisia. Täl-

löin työt saadaan aikataulutettua myös omien urakkakokonaisuuksien osalta erik-

seen ja töiden etenemistä aikataulussa on helpompi valvoa. 

Aikataulujen laadinnassa käytetään apuna työmenekkejä, joista saadaan laske-

malla kunkin työvaiheen kesto työntekijätunteina. Rakennusliikkeillä on yleensä 

omat kokemuksen kerryttämät työmenekkitiedot, joiden mukaan aikataulut suun-

nitellaan. Mikäli näin ei ole, Rakennustiedon sivuilta löytyy aikataulujen suunnit-

telua varten tehty Ratu Net -palvelu. Ratu Net -palvelun verkkosivuilta löytyy eri 

työmenetelmiä ja niiden ajalliset, materiaaliset ja kustannukselliset menekkitie-

dot.  

Aikataulun laadinnassa yhtenä tärkeänä osana on resurssien hallinta. Millä re-

surssimäärällä työtehtävä saadaan suoritettua kyseiseen aikaan? Resurssien 

vaikutus aikataulun pitävyyteen on yhtä suuri kuin ongelmien ratkomisenkin vai-

kutus. Jos työmaalla työtehtävää on suorittamassa aikatauluun nähden liian 

monta työntekijää, muut osa-alueet eivät pysy tämän tuotannon tahdissa. Työn-

johdon yksi tärkeimpiä tehtäviä onkin valvoa, että kukin osa-alue etenee rinta rin-

nan muiden töiden kanssa. 

Yleisimpinä aikataulumuotoina käytetään jana-aikatauluja ja vinoviiva-aikatau-

luja. Jana-aikataulusta nähdään tehtävien aloitus- ja lopetusajankohdat sekä tau-

kojen ajankohdat piirrettyinä janoina. Jana-aikataulun hyvinä puolina voidaan pi-

tää aikataulun selkeyttä. Aikataulua on helppo lukea, sillä kaikki mitä aikataulussa 
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voi näkyä ovat tehtävät, aikajana, mahdolliset välitavoitteet ja tehtävien riippu-

vuudet. Lisäksi aikataulun tehtävät voidaan jakaa osiin suorituspaikan mukaan, 

jolloin aikataulun valvonta helpottuu. Jana-aikataulun heikkoutena on tehtävien 

etenemisen seuranta ajan ja paikan suhteen. (Ratu KI-6023, 25.) 

Paikka-aikakaaviossa tehtävien eteneminen kuvataan vinoviivoilla ja pystyakse-

leilla olevilla hankkeen eri osa-alueilla, jotka voidaan määritellä esim. taloittain, 

kerroksittain tai asunnoittain. Paikka-aikakaavio on yleisesti käytetty aikataulu-

muoto siitä syystä, että siitä on helppo seurata rakentamisen edistymistä ja sen 

avulla huomataan aikataulupoikkeamat nopeasti ja niihin voidaan reagoida. (Ratu 

KI-6023, 25.) 

Työmaalla aikataulun suunnittelu aloitetaan jo hankesuunnitteluvaiheessa, jolloin 

rakennuttajaosapuoli suunnittelee työmaan yleisaikataulun. Yleisaikataulu laadi-

taan työmaan ”runkoaikatauluksi”, jonka mukaan laaditaan kaikki muut aikataulut, 

kuten hankinta-aikataulu, rakentamisvaiheaikataulu sekä viikkoaikataulut. 

Yleisaikataulu laaditaan yleensä määrä- ja resurssipohjaisesti. Yleisaikataulusta 

nähdään rakennushankkeen tärkeimmät vaiheet, kuten rakentamisvaiheet ja nii-

den arvioidut aloitus- ja lopetusajankohdat. Siitä nähdään myös rakentamisen ai-

kataulun kireys sekä rakennustöiden sijoittuminen vuodenaikaan nähden. 

Rakentamisvaiheaikataulu laaditaan tietylle rakentamisvaiheelle tai ajanjaksolle. 
Sen tarkoituksena on varmistaa työaikataulun saavuttaminen. Tällöin mitoitetaan 
tärkeimpien työvaiheiden resurssit tehollisten työmenekkien (T3-ajat), tehtävien li-
mitysten ja vaihtoehtolaskelmien avulla. Rakentamisvaiheaikataulu saa lähtötie-
tonsa työaikataulusta ja antaa vastaavasti puitteet viikkoaikataulujen laadintaan. 
(Ratu KI-6023, 28.) 

Jokaiselle rakentamisen vaiheelle tehdään yleensä oma aikataulu. Tyypillisin ra-

kentamisvaiheen aikataulumuoto on paikka-aikakaavio, josta on nähtävissä par-

haiten rakentamisvaiheiden eteneminen. Yleisimmät aikataulua vaativat rakenta-

misvaiheet ovat maanrakennus- ja perustusvaihe, runko- ja vesikattovaihe, sisä-

valmistusvaihe, viimeistely- ja luovutusvaihe. (Ratu KI-6023, 28.) 

Viikkoaikataulun laadinta on kunkin työkohteen työnjohtajan vastuulla, jonka jäl-

keen ne sovitetaan yhteen ja yhdistetään vastaavan työnjohtajan johdolla. Viik-
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koaikataulut suunnitellaan 1–3 viikkoa eteenpäin. Näistä ensimmäisen viikon tu-

lee olla tarkin. Siinä on otettu huomioon sen hetkinen tilanne työmaalla, käytettä-

vien koneiden ja kaluston saatavuus, resurssien määrät ja niiden tehokas käyttö 

sekä edellisten työviikkojen toteuman vaikutus kyseiseen viikkoon. Viikkoaikatau-

lut on hyvä laatia urakoitsijoiden työntekijöiden kanssa, jolloin he voivat kertoa, 

mikäli aikataulun toteuttaminen ei ole mahdollista. (Ratu KI-6023, 31.) 

Viikkoaikataulun lisäksi työmaalla voidaan käyttää vinjettiaikataulua. Vinjettiaika-

taulu on hyvä työkalu ali- ja sivu-urakoitsijoille työvaiheiden etenemisen tiedotta-

miseen. Vinjetti on hyvin yksinkertainen työväline, jossa esitetään valvottavat teh-

tävät, osakohdejako ja suunnitelmien mukaiset ajankohdat ruutuina. Kun jotakin 

tehtävää on aloitettu suorittamaan, ruutuun merkitään yksi viiva. Kun tehtävä on 

suoritettu ja tarkastettu, voidaan ruutuun merkitä toinen viiva (rasti). Mikäli jokin 

osakohde viivästyy valmistumisajastaan, se voidaan värittää tai muuten erottaa 

muista aikataulussa etenevistä osakohteista. 

 

2.3 Aliurakkasopimukset 

Aliurakkasopimus on aliurakoitsijan ja pää- tai sivu-urakoitsijan välillä sovittu so-

pimus, jonka sisältönä on työtä tai työtä ja siihen kuuluva materiaali. Aliurakka on 

hankinta, jonka tarve syntyy, kun pääurakoitsija haluaa teettää jonkin rakentami-

sen osa-alueen aliurakkana. Aliurakaksi sovitaan yleensä osa-alue, mikä on ra-

kennuttajan kannalta laadullisista, taloudellisista, aikataulullisista tai resurssilli-

sista syistä hyvä ulkoistaa. Yleisimpiä aliurakkana teetettyjä töitä ovat mm. LVISA 

(lämpö, vesi, ilma, sähkö ja automaatio) -, maanrakennus-, piha-, laatoitus-, 

matto- sekä tasoitus- ja maalaustyöt. (RT 16-10660, 3.) 

Aliurakan avulla saadaan monien hyötyjen lisäksi myös työnjohtovastuun jakami-

nen molemmille osapuolille. Pääurakoitsijan vastuulla on tehtävien aloitusedelly-

tysten varmistaminen ja aliurakoitsijan työnjohdon vastuulla on itse tuotannon 

valvominen. Aliurakoitsijalta tulee vaatia samat vastuut etenkin laatuasioissa kuin 
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pääurakoitsijalta itseltään on aliurakassa vaadittu. Aliurakkasopimuksella voi-

daan myös pilata urakan tavoiteltu tulos, mikäli urakkasopimuksen sisältö on 

puutteellinen tai urakan hallinta työmaalla on puutteellista. Nämä seikat voivat 

johtaa aliurakkasopimuksen purkamiseen tai pahimmassa tapauksessa aliura-

koitsijan konkurssiin ajoon, mikä lisää huomattavia kustannuksia sekä viivästyt-

tää työn valmistumista. (Jaatinen 2014, 7.)   

Aliurakkasopimuksen täyttämiseen on olemassa yksinkertainen täyttömalli, mikä 

löytyy RT-kortista Rakennusurakkasopimuksen laatiminen (RT 16-10669). Sopi-

musta laadittaessa pyritään siihen, että sopimuksen asiakirjat kuvaavat kohteen 

mahdollisimman yksiselitteisesti ja tarkasti, etenkin urakkaraja- ja aputyövelvolli-

suuksien kohdalta. 

Aliurakan hankinta tapahtuu työmaan hankintainsinöörin kautta, ja sen tekemi-

seen on kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäinen yleisemmin käytetty on tarjousmenet-

tely, jossa työn tilaaja järjestää tarjouskilpailun niille urakoitsijoille, jotka ovat 

työstä kiinnostuneita. Urakoitsijat tekevät tilaajan lähettämän tarjouspyynnön mu-

kaisen tarjouksen, jonka tilaaja hyväksyy ja antaa myöntävän vastauksensa. 

Sekä tarjouksen jättäjä että vastauksen antaja ovat sitoutuneita toimimaan sopi-

muksen mukaisesti heti tarjouksen jättö- ja vastauksenantohetkellä. (Jaatinen 

2014, 11.) 

Toisena vaihtoehtona on neuvottelumenettely. Tässä menettelyssä järjestetään 

neuvotteluita, joissa sopimusehtoja sovitaan vaihe vaiheelta, kunnes osapuolet 

pääsevät yhteisymmärrykseen sopimuksen ehdoista. (Jaatinen 2014, 11.)  

Rakennuttajan urakoitsijoille lähetettävien tarjouspyyntöasiakirjojen tietojen on 

oltava sisällöltään (kuva 4) niin kattavia, että niistä pystytään määrittelemään ura-

kan suuruus ja hinta riittävän tarkasti. Mikäli rakennuttaja ei ole jostain antamas-

taan tiedosta täysin varma, siitä voidaan jättää tarjouspyyntöön varaus, jolloin 

urakoitsijan tulee ottaa siitä vastuu.  (Liuksiala & Stoor 2014, 78.) 
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Urakan solmimistavasta huolimatta urakoitsijalla on aina velvollisuutenaan tutus-

tua Yleiset sopimusehdot 1998 asiakirjaan ja hankkia työn suorittamiseen vaikut-

tavista olosuhteista sellaiset tiedot, jotka rakennusalueen tutustumiskäynnillä 

saisi. Tämä ei kuitenkaan poissulje tilaajan tiedonantovelvollisuutta, jonka nojalla 

tilaajalla on velvollisuus antaa tiedot kaikista seikoista, mitkä vaikuttavat urakka-

hinnan laskentaan. Tilaajan tiedonantovelvollisuus pätee niin sopimuksenteko-

vaiheessa kuin koko rakennusvaiheen aikana. (YSE 1998; Liuksiala & Stoor 

2014, 79.) 

Ennen aliurakan urakkaneuvotteluihin ryhtymistä tulee tilaajalla olla töiden kus-

tannukselliset, aikataululliset ja laadulliset tavoitteet tiedossa. Näiden avulla urak-

kasopimukseen saadaan sekä tilaajaa että urakoitsijaa tyydyttävät sopimuseh-

dot. Ennen sopimuksen solmimista urakoitsijalta on tarkastettava, että tilaajavas-

tuu-, vero- ja ulkomaalaislain mukaiset velvoitteet ovat kunnossa. (Jaatinen 2014, 

13.) 

Aliurakkasopimuksia laadittaessa on huomioitava kaikki pääurakkasopimuk-

sessa mainitut asiat. Tyypillisiä puutteita aliurakkasopimuksen laadinnassa ovat 

seuraavat: 

 Välitavoitteet eivät vastaa pääurakkasopimusta. 

 Sopimuksessa on pelkkä viittaus aikatauluun, jolloin aliurakoitsijalla ei ole sakol-

lisia välitavoitteita. 

 Välitavoitteita ei sovita aloituspalaverissa, vaikka se sopimukseen on kirjattu so-

vittavaksi työn aloituksen yhteydessä. 

Kuva 4. Tarjouspyyntö- ja urakka-asiakirjojen 
sisältö (Liuksiala & Stoor 2014, 80). 
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 Maksuerätaulukon erät eivät kannusta työkohteen valmiiksi tekemiseen. (Kankai-

nen & Siikanen 2004, Osa 1, 16.) 

 

2.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 

Rakennushankkeessa on rakennuttajan, suunnittelijan, työnantajan ja itsenäisen 
työnsuorittajan yhdessä ja kunkin osaltaan huolehdittava siitä, ettei työstä aiheudu 
vaaraa työmaalla työskenteleville eikä muille työn vaikutuspiirissä oleville henki-
löille (Valtioneuvoston asetus 2015/2009, 3. §). Rakennushankkeen kaikkia osa-
puolia koskee työturvallisuuslain 738/2002 velvoitteet riippumatta heidän asemas-
taan rakennustyömaalla (RT 10-10982, 1). 

Päätoteuttajan on perehdytettävä kaikki työmaalla työskentelevät työntekijät ja 

huolehdittava, että heillä on riittävät tiedot turvallisesta työskentelystä. Päätoteut-

tajan on huolehdittava myös, että heillä on tiedossa työmaan vaara- ja haittateki-

jät sekä tarvittavat toimenpiteet niiden poistamiseksi. Ennen kaikkea työ- ja ym-

päristöturvallisuus tulee huomioida työmaasuunnitelmassa, jossa määritellään 

työmaa-aikainen sähköistys, jätehuolto, pysäköintialueet sekä työmaan sulkemat 

julkiset väylät ja kiertotiet.  (Valtioneuvoston asetus 2015/2009.) 

Rakennuksilla työskentelevillä osapuolilla on velvollisuus tiedottaa kaikista työ-

turvallisuushavainnoistaan. Rakennustyömaan toimivan työturvallisuuden saa-

vuttamiseksi tarvitaan toimivaa turvallisuusjohtamista, mikä näkyy jokapäiväi-

sessä työskentelyssä. Työturvallisuutta voidaan pitää yllä jatkuvalla valvonnalla 

ja viikoittain suoritetuilla työturvallisuusmittauksilla. Turvallisen työskentelyn ta-

voittelemiseksi työturvallisuustavoitteet on hyvä kirjata myös tarjouspyyntöihin ja 

urakkasopimuksiin. (Ratu KI-6018, 7.) 

Työmaalla vaarojen tunnistaminen ja niiden poistaminen tulee suunnitella, ja to-

teutusvaiheessa tulee valvoa, että toiminta on suunnitelmien mukaista. Suunnit-

teluun on olemassa useita valmiita lomakkeita, yhtenä esimerkkinä on hankekoh-

taiseen riskienarviointiin käytetty potentiaalisten ongelmien analyysiä. Riskien ar-

viointi tulee tehdä järjestelmällisesti ja siitä on hyvä tehdä joko kirjallinen tai säh-

köinen dokumentti. Tätä riskikartoitusta käytetään yleisimmin tehtäväsuunnitte-

lussa. (Ratu KI-6018, 11.) 
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Työmaan lähiympäristö jää rakentamisvaiheessa helposti taka-alalle, jätteiden 

käsittely on vajavaista, hankinnoissa hinta on määräävä tekijä ja kaatopaikoille 

kuskataan isoja määriä käyttökelpoista jätettä. Ympäristöä rasittavia vaiheita ovat 

myös rakennusmateriaalien raaka-aineiden keruu, materiaalien ja rakennusosien 

valmistus sekä itse rakentamisvaihe. Yhtenä suurimpana ympäristön saastutta-

jana pidetään rakennuksen elinkaaren aikaista lämmitystä ja sähkön käyttöä. Jo 

suunnitteluvaiheessa on tärkeä ottaa esille myös rakennettavan rakennuksen tu-

levat saastepilvet. (Laine & Heljo 2007, 9.) 

Työmaan yhtenä tärkeänä osana on jätteiden minimoiminen ja niiden lajittelu. 

Päästöjen tulisi olla hallinnassa, ja lähialueille aiheutettu haitta tulisi olla mahdol-

lisimman vähäistä. Ympäristösuunnitelmassa on edellä mainittujen asioiden li-

säksi mietittävä rakennusaikaisten jätteiden käsittely, hankintojen osuus ympä-

ristön suojeluun sekä valmiin rakennuksen energia- ja vedenkulutus. (Laine & 

Heljo 2007, 9.) 

Jotta rakennustoiminta saadaan kestävän kehityksen mukaiseksi, on se huomi-

oitava rakennushankkeen jokaisessa vaiheessa. Jo rakennushankkeen alkuvai-

heessa voidaan asettaa rakentamiselle kestävän kehityksen mukaisia ympäris-

tövaatimuksia. Tällä tavalla suunnittelua ja toteutusta voidaan ohjata ympäristön 

kannalta parhaaseen suuntaan. Rakennushankkeen alussa ja suunnittelussa 

tehtävillä päätöksillä voidaan vaikuttaa rakentamisen ja rakennuksen käytön ai-

kaisiin ympäristövaikutuksiin. (Laine & Heljo 2007, 10.) 

Yritysten tarve ympäristöjohtamisen kehittämiseen vaihtelee kohteittain. Tavoit-

teellisen ympäristötoiminnan johtaminen tarvitsee tuekseen osaavaa henkilös-

töä, resursseja ja yritysjohdon varauksettoman tuen. Johtamisessa on tärkeää 

huomioida tämän hetken tarpeita ja puutteita, aikaisempia toimintamalleja sekä 

tulevaisuuden tilannetta. Ympäristöasiat ovat kaikkien yhteinen asia, sillä täällä 

eletään yhteisessä elinympäristössä. Tämän saavuttamiseksi henkilöstöä tulee 

tiedottaa ympäristötyön tavoitelluista tuloksista sekä ohjata heidät ympäristökou-

lutukseen. (Laine & Heljo 2007, 15–17.) 
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2.5 Työnjohto- ja esimiestoiminta 

Rakennustyömaalla työnjohto- ja esimiestoiminta kuuluu tärkeänä osana työn-

johtajan päivittäiseen toimintaan. Työmaaorganisaatio määritellään kohteen laa-

juuden ja vaativuuden mukaan. Työnjohtajien lukumäärä arvioidaan kokemuspe-

räisesti edellisten työmaiden tiedoista. Työnjohtajien tehtävänjako tulee tehdä 

huolella henkilöiden kokemuksen ja tiedon perusteella. Esimerkiksi räjäytystyöstä 

ei voi vastata kuka tahansa, vaan työstä vastaavalla henkilöllä täytyy olla kaikki 

räjäytystyöhön vaadittavat pätevyydet. Työnjohtajien osaamisalueita saadaan 

hyödynnettyä parhaiten, kun työnjako tehdään kokemusten ja osaamisen perus-

teella. 

Tehtäväjaon tavoitteena on määrätä samassa paikassa työn alla olevat työt yh-

den työnjohtajan alle. Suuremmissa kohteissa on suotavaa jakaa esimerkiksi 

maanrakennustyöt ja ulkona tapahtuvat työt yhdelle työnjohtajalle ja sisävalmis-

tusvaiheen valvonta toiselle työnjohtajalle, jolloin työnjohtajien työt eivät mene 

toistensa kanssa ristiin. (Ratu S-1229, 3.) 

Koko työmaasta vastuussa olevaa henkilöä kutsutaan työmaapäälliköksi tai vas-

taavaksi työnjohtajaksi. Vastaavan työnjohtajan tehtäviin kuuluu vastata raken-

nustyöstä ja sen laadusta kokonaisuudessaan. Tämän tehtävänä on valvoa, että 

työt tehdään rakentamismääräysten, rakennusluvan ja hyvän rakentamistavan 

mukaisesti. Lisäksi huolehtimisvelvollisuudet ovat määritelty maankäyttö- ja ra-

kennuslaissa ja sen pohjalta annetuissa asetuksissa. (Ratu S-1229, 3.)  

Johtaminen konkreettisella, eli rakentamisvaiheen tasolla on hyvin ihmisläheistä 

ja ihmisten kanssa kommunikoimista. Vaikeiden asioiden kertominen alaisilleen 

ja edistävän palautteen antaminen ei ole työmaalla itsestään selvää jokaisella 

työnjohtajalla. Ongelmien ja esteiden ilmetessä niiden tiedottaminen asiallisesti 

ja ymmärrettävästi kuuluu esimiehen tehtäviin. Sillä, millä tavalla esimies antaa 

alaisilleen palautteen tai ilmoittaa töiden etenemisestä, on suora yhteys aliura-

koitsijan työskentelymotivaatioon. Hyvällä palautteen antamisen taidolla työnjoh-

taja ohjailee työntekijöitä haluamaansa suuntaan. (Pentikäinen 2009, 141–142.) 
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Johtamistyylit voidaan jakaa kahteen ryhmään, leadership-johtamiseen ja mana-

gement-johtamiseen. Leadership-johtamisella pyritään siihen, että tulee tehtyä 

oikeita asioita, kun taas management-johtamisella pyritään tekemään asioita oi-

kein. Manager on johtaja, joka hallinnoi ja koordinoi, varmistaa töiden kustannus-

tehokkaan ja aikataulun mukaisen toteutuksen sekä ratkaisee ongelmia. Leader 

on johtaja, jonka hallinnassa on ihmisten ohjaaminen omalla esimerkillään ja hei-

dän motivointi. Leader luo visioita ja uskoa tulevaan sekä johtaa läsnäolollaan ja 

puheillaan työmaata innostavaan ja avonaiseen ilmapiiriin. Kummankaan tyylinen 

johtaja sellaisenaan ei ole riittävä, vaan töiden hallintaan ja hyvän ilmapiirin luo-

miseen tarvitaan molempia johtajatyyppejä. (Hyppänen 2013, 14–15; J. Haapa-

saari, henkilökohtainen tiedonanto 11.3.2014.) 

Työnjohtajan on osattava esimiehen perustaidot, koska suuri osa työnjohdon 

ajankäytöstä kuluu työntekijöiden ohjaukseen. On hyvä kertoa alaisilleen tuotan-

nolliset tavoitteet, sillä miten urakoitsijat osaisivat keskittyä oikeisiin asioihin, ellei 

heillä ole tiedossa työn tavoitteita? Esimiesasemassa ollessa on hyvä tunnistaa 

alaisten vahvuudet ja heikkoudet sekä antaa työntekijöille mahdollisuus kehittyä 

myös oman osaamisalueen ulkopuolelta. Hyvän esimiehen tärkeimpiä ominai-

suuksia ovat 

 vastuullisuus 

 suunnitelmallisuus 

 tavoitteellisuus 

 asiallisuus 

 sosiaalisuus 

 jämäkkyys 

 luotettavuus 

 innostava ja luova asenne. (Niemelä 2014, 16–17.) 
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2.6 Laadunvarmistus 

Rakentamisen laadunvarmistuksen osana voidaan katsoa olevan kaikki ennen 

työmaan perustamista ja siellä tapahtuva suunnittelu sekä töiden valvonta. Se, 

millä suunnitelmilla ja aikataululla ryhdytään viemään rakennushanketta eteen-

päin, vaikuttaa tuotteen lopulliseen laatuun konkreettisesti. Jos työmaan aikatau-

lusta tehdään tiukka, on selvää että työt etenevät nopeampaan tahtiin kuin työn-

johtajat ehtivät tarkastamaan edeltäviä töitä. Tämä taas johtaa siihen, että virhei-

den korjauksia ei ehditä tekemään ja ne jäävät korjaamatta. 

Työmaalla kaikki tekeminen ja tekemättä jättäminen vaikuttavat tuotteen laatuun. 

Se on yksi keskeisimpiä asioita urakkaneuvotteluissa ja asiakkaiden tyytyväisyy-

den ansaitsemisessa. Jos myydyn tuotteen laatu on hyvää, sille on myös kysyn-

tää hinnasta riippumatta, mutta jos laatu on huonoa, ei sille ole kysyntää, vaikka 

tuotteen hinta olisikin halpa. Siksi työmailla on aina panostettu ja tullaan tästäkin 

eteenpäin panostamaan laadun valvontaan. Työmaan yhtenä laadunvarmistuk-

sen osana ovat työmaalla pidettävät laatupalaverit, joihin lasketaan myös viikko- 

ja kuukausipalaverit. 

Laatu voidaan jakaa kahteen osaan, tuotteen tai palvelun laatuun sekä toiminnan 

eli prosessin laatuun. Tuotteen laatu voidaan edelleen jakaa valmistuksen laa-

tuun, suunnittelun laatuun sekä asiakkaan havaitsemaan suhteelliseen laatuun. 

(Junnonen & Kankainen 2001, 6.) 

Kun puhutaan valmistuksen laadusta, sillä tarkoitetaan tuotteen vastaavuutta 

suunnittelussa asetettuihin tavoitteisiin. Suunnittelun laadulla kartoitetaan suun-

nitellun palvelun tai tuotteen vastaavuutta asiakkaan vaatimuksiin, kuten tuotteen 

ulkonäkö sekä teknilliset ominaisuudet. Toisin sanoen tuotteen laadullista var-

muutta ei pystytä saavuttamaan, ellei asiakkaan odotuksia tuotteelta tiedetä. Asi-

akkaan havaitsema suhteellinen laatu määräytyy sen mukaan, minkälaista koke-

musta asiakas on yritykseltä saanut laadun suhteen. Yritys on silloin onnistunut 

laadukkaan tuotteen tekemisessä, kun asiakkaan kokema laatu vastaa hänen 
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odotuksiaan. Tuotteen laatuun vaikuttaa asiakkaan näkökulmasta myös se, min-

kälaista palvelua asiakas on saanut henkilöstöltä. (Junnonen & Kankainen 2001, 

6–7.) 

Toiminnallisen laadun lähtökohtana toimii ajatus, jossa kaikki saman organisaa-

tion sisäiset asiakkaat saavat sekä luovuttavat omalta osaltaan virheettömän val-

miin tuotteen. Työmaan laatua on seurattava ja mitattava, jotta tavoiteltu laatutu-

los saavutetaan. Käytännön mittauksessa kartoitetaan toiminnan tehokkuutta, 

tarkoituksenmukaisuutta ja virheettömyyttä suhteessa vaadittuun lopputulok-

seen. (Junnonen & Kankainen 2001, 7.) 

Laadun valvontaan työmaalla käytetään usein laadunvarmistusmatriisia, mikä 

laaditaan työmaan aloituspalaverissa. Laadunvarmistusmatriisiin sisällytetään 

kaikki työt ja työvaiheet, joiden laadun takaamiseksi tarvitaan erityistoimenpiteitä. 

Matriisi sisältää työmaan työvaiheet, ja niiden perään on kirjoitettu laadunvarmis-

tustoimenpiteet, joilla tavoitteeseen päästään. Tarkempi tehtävänsuunnittelu ja 

laadunvarmistus tehdään tehtävän tehtäväsuunnitelmassa ennen urakkasopi-

musten kirjoittamista. (Ratu S-1229, 7–8.) 

Työmaalla tiedossa olevat laatuvaatimukset ovat kirjattuna työselosteisiin, piirus-

tuksiin sekä rakennusselostuksiin. Rakennusselostuksessa kuvaillaan laatutaso, 

työselostuksessa kuvataan suorituksen laatu ja piirustuksissa kuvataan rakentei-

den toleransseihin, mittoihin sekä sijainteihin liittyvät seikat. Yleensä työmaan 

laatuvaatimukset perustuva rakentamisen yleisiin laatuvaatimuksiin (RYL 2000-

sarja), mutta myös kohdekohtaisiin tietoihin. Jos jonkin työvaiheen osalta laatu-

vaatimukset on jäänyt kirjoittamatta asiakirjoihin, on sen osa-alueen työt tehtävä 

yleisten sopimusehtojen mukaisesti rakennuksen tai sen tilan muuta laatutasoa 

ja laatua vastaavaksi. (Junnonen 2010, 63–65.) 

Laatuasiakirjojen lisäksi työmaan laadunvalvontaan kuuluu YSE 1998:n vaatimat 

yhteistyömenettelyt, jotka ovat suunnitelmakatselmukset, katselmukset ja tarkas-

tukset, erilaiset mittaukset ja urakan vastaanotto. Kaiken tämän lisäksi työmaalla 
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on pidettävä viranomaisten vaatimaa tarkastusasiakirjaa ajan tasalla. Tarkastus-

asiakirjaan merkitään työvaiheiden tarkastusten lisäksi viranomaisten toimittamat 

tarkastukset sekä katselmukset. (Junnonen 2010, 65–68.) 

Ensimmäisen työn eli mallityön valmistuttua on tärkeää tarkastaa työn laatu. Laa-

duntarkastuksessa varmistutaan siitä, että laatuvaatimukset on ymmärretty oi-

kein ja tehty työ on tehty niiden mukaisesti. Mikäli työssä huomataan puutteita tai 

virheitä, sovitaan jatkotoimenpiteistä, kuinka virhe korjataan ja miten jatkossa toi-

mitaan, että virhe ei toistuisi seuraavissa työkohteissa. Tarkastuksessa saadaan 

samalla mahdollisia uusia työmenettelytapoja virheiden välttämiseksi. Työn tar-

kastaminen osakohteittain on suositeltavaa, koska seuraavan työvaiheen tarkas-

tuksessa ei enää voida tarkastaa edellistä työvaihetta. Tarkastuskierrokselle on 

hyvä tehdä työkohteittain omat tarkastuslistat, jotka sitten voidaan dokumentoida 

tilaajan kansioihin. (Junnonen 2010, 77.) 
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3 TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN 

TYÖMAALLA 

3.1 Tehtäväsuunnittelu 

3.1.1 Työmaan tapa toimia tehtäväsuunnittelussa 

As. Oy Vantaan Tähtisaran työmaalla tehtäväsuunnittelu toteutettiin työnjohdolli-

silla toimenpiteillä, kuten työnaikaisella ohjauksella ja neuvonnalla. Kirjallisina tie-

dostoina tehtävien suunnittelusta jäivät urakan aloituspalaverimuistiot, urakkaso-

pimukset sekä yleis- ja viikkoaikataulut.  

Työmaalla oli käytäntönä suunnitella tehtäviä enemmän työvaiheina, jolloin suun-

nitellaan töiden aloitusedellytysten varmistamisen lisäksi töiden tahdistavia työ-

vaiheita. Seuraavaksi on esitetty viisi tämän työmaan tahdistavaa työvaihetta ja 

niiden valmiusedellytystä 

Ennen maanrakennus- ja perustustöihin ryhtymistä on oltava riittävät suunnitel-

mat työn toteutusta varten. Maanrakennus- ja perustustyöt ovat valmiita, kun 

kaikki ulkopuolen täytöt on tehty ja perustukset on valmiina sekä kaikki LVIS-

alueputket ja -johdot ovat asennettu.  

Maanrakennus- ja perustustöiden valmistuttua aloitetaan runkovaihe. Runkovai-

heessa voidaan katsoa työt valmiiksi, kun niin kutsuttu vaippa on ummessa ja 

lämmöt ovat päällä. 

Runkovaiheen jälkeen tehdään täydentävät työt. Tähän vaiheeseen lasketaan 

lämpölattian lattiastyroksien, jakotukin ja lattialämmitysputkien asennustyöt sekä 

betonin liippaustyö. Lisäksi väliseinät, katot ja alas lasketut katot ovat levytetty ja 

niiden sisällä oleva talotekniikka on viimeistelty. 

Ennen viimeistelyvaihetta ovat pinnat oltava valmiita sekä kalusteet asennettuna. 

Tässä vaiheessa tehdään kaikki työt valmiiksi, jotka voidaan ennen parketin 

asennusta tehdä. 
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Lopuksi on viimeistelyvaihe, jossa pihat viimeistellään tarvittaessa siirtonurmilla 

ja asennetaan parketit, väliovet sekä listat.  

Tahdistavien töiden suunnittelu on tärkeää, jotta pysytään suunnitellussa aika-

taulussa. Seuraavassa kohdassa esitetään esimerkki lämpölattiasta. Lämpölat-

tian ajankohdan siirtäminen on sekä aikataulullisista että kustannuksellisista 

syistä huono vaihtoehto. Ajankohdan siirtäminen aiheuttaa kuluja lämpölattiaura-

koitsijan uuden päivän järjestämiseen sekä sen, että lattiat eivät kuivu suunnitel-

lussa aikataulussa. Jotta lämpölattia voidaan toteuttaa suunniteltuna päivänä, on 

sitä ennen varmistettava, että 

 väliseinät ovat valmiita 

 LVIS-tekniikka on valmiina  

 runkovesilinjat on koepaineistettu 

 märkätilojen seinät ovat valmiita 

 alapohjiin poratut reiät on tukittu 

 lattiavalussa kulkeva tekniikka on asennettu 

 lattialämmitysputket on asennettu 

 jakotukki on asennettu  

 ulkoseinien ja huoneistojen välisten seinien alareunat on kitattu.  

Näillä varmistetaan tahdistavan lämpölattian valmius, eikä pintojen tekovai-

heessa tarvitse enää ajatella edellisiä työvaiheita. 

Toisena tahdistavana työvaiheena on kalusteiden asennus. Ennen kiintokalustei-

den asennusta tehtäviä töitä ovat kaikkien pintojen tasoitustyöt ja maalaustyöt 

sekä lämpölattian teko. Lisäksi on muistettava tilata liesituulettimet, jotta ne voi-

taisiin asentaa välittömästi kalusteasennuksen jälkeen. Kalusteasennuksen ylei-

sin pullonkaula on kuitenkin kalusteiden toimitusaikataulu. Ennen kalusteiden ti-

lausta on saatava tiedot asukkaan kalustevalinnoissa. Kiintokalusteiden suunnit-

telu ottaa oman aikansa, joten tilaus kalusteista on tehtävä tehtaalle vähintään 

kuusi viikkoa ennen kalusteiden asennusta.  

Kun malliasunto alkaa olla parkettiasennuksen ja pihojen tekovaiheessa, on huo-

mioitava, että rakennuksen sisällä sekä nurmialueilla liikkumista täytyy välttää 
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kaikin keinoin. Tästä syystä ennen siirtonurmen asennusta asunnon ulkopuolella 

täytyy olla kaikki muut työt tehtynä, kuten 

 peltityöt 

 rännityöt 

 kitalautatyöt 

 ulkomaalaustyöt 

 muut pihatyöt. 

Vastaavasti ennen parkettitöitä on oltava valmiina  

 varustamistyöt 

 ikkunoiden listoitustyöt 

 LVIS-kalustustyöt 

 laatoitustyöt 

 saunatyöt. 

Toisin sanoen parkettiasennus on viimeinen työvaihe ennen kodinkoneiden 

asennusta, loppusiivousta ja stailausta.  

Kolmas tahdistava työvaihe on märkätilat. Märkätilan työt ovat aina olleet työ-

mailla hankala ja hidas toteuttaa, joten siihen on keskityttävä tarkasti. Hankaluus 

johtuu mm. siitä, että ennen vedeneristystöitä märkätilojen kaatolattioiden tulee 

olla suhteelliselta kosteudeltaan alle 90 %. Betonin kuivuminen vaadittuun tasoon 

vie rakentamiselta aikaa. Lisäksi märkätilat ovat yleensä myös pieniä alueita, 

jotka työllistävät useita eri urakoitsijoita. 

Sähkö-, lämpö-, vesi- ja Ilmastointitekniikan asennuksen yhdistäminen kaatolat-

tian, tasoituksen, vedeneristyksen, laatoituksen ja joissakin tapauksessa myös 

saunan kanssa on vaativa tehtävä. Lisäksi kylpyhuoneiden katot ja saunat voi-

daan viimeistellä vasta, kun ilmanvaihtokoneet sekä muu kylpyhuoneen alas las-

kettuun kattoon tulevat rakenteet ovat valmiita. 

Tällä työmaalla kaatolattiamassaksi valittiin Kiilto-kaatovalumassa 40 mm – 70 

mm. Ilmankosteus pysytteli todella korkealla koko kesän ajan, mikä aiheutti sen, 

että kaatolattiat kuivuivat erittäin hitaasti. Tästä aiheutui suurta aikatauluviivettä 
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siitä huolimatta, että kaikkiin kylpyhuoneisiin vuokrattiin adsorptiokuivaimet kol-

meksi viikoksi. Rakennustuotannossa on siis tärkeää aina huomioida lattioiden 

kuivumisajat. Vaikka kaatovalujen kuivumisaika on teoreettisesti vain viikon, se 

saattaa ilman toimenpiteitä olla vielä kolmenkin viikon kuluttua liian kostea pin-

noitettavaksi.  

3.1.2 Oman vastuualueen tehtäväsuunnitelma ja sen toteutus 

Työmaalla vastuullani oli malliasunnon valmistuminen. Töiden edetessä koin laa-

toitustyökokonaisuuden niin tärkeäksi ja hankalaksi työvaiheeksi, että päätin 

tehdä siitä tehtäväsuunnitelman (liite 1). Otin tehtäväsuunnitelmaan lähtötietoja 

aliurakan aloituspalaverista, urakkasopimuksesta sekä vastaavan työnjohtajan 

laatimasta yleisaikataulusta. Laatuvaatimuksiin lisäämäni tiedot pohjautuivat so-

pimuksessa mainittuihin asiakirjoihin, kuten RYL 2000 -asiakirjaan.  

Tehtäväsuunnittelun laatimisella päätavoitteenani oli, että saisin itselleni mahdol-

lisimman hyvät lähtökohdat tehtävän valvontaan ja virheiden löytämiseen. Itseni 

tiedottamisen lisäksi käytin tehtäväsuunnitelmaa aloitusedellytysten tarkastuk-

sessa sekä valmiin pinnan tarkastuksessa. Lisäksi tehtäväsuunnitelmasta olisi 

ollut hyötyä jo aikaisemmin mallityön tarkastuksessa, jolloin oltaisiin vältytty mm. 

kaivojen korkojen ongelmilta muissa asunnoissa. 

Tehtäväsuunnitelman laatimiseen käytin turhan paljon aikaa siihen nähden, 

kuinka paljon sitä todellisuudessa töiden johtamiseen käytin. Tehtäväsuunni-

telma olisi mielestäni parhaimmillaan, kun siinä kerrotaan ytimekkäästi työn  

 aikataulutavoitteet 

 laatutavoitteet 

 kustannustavoitteet 

 resurssilliset tavoitteet. 

Lisäksi liitteenä olisi hyvä olla mahdollisten ongelmien analyysi. Tällöin suunni-

telmaa voisi hyödyntää parhaiten työn johtamisessa.  
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Tehtäväsuunnittelusta mieleeni jäi työmaalta se, että siihen voitaisiin panostaa 

enemmän, jolloin vältyttäisiin ongelmilta ja erimielisyyksiltä. Ytimekäs tehtä-

väsuunnitelma tulisi laatia aina ennen mallityön aloittamista, jolloin urakoitsija 

saisi työn tavoitteet tietoonsa ennen työn tekemistä eikä vasta tarkastusvai-

heessa. Malliasunnon valmistumisen kannalta työmaan tehtävänä on huolehtia 

tahdistavien töiden tehtäväsuunnittelusta ja varmistaa niiden aloitusedellytykset 

ajoissa kuntoon. Näin mallityöt saadaan etenemään suunnitellulla tavalla ja mal-

liasunto saadaan nopeasti valmiiksi kuivumisen sallimissa rajoissa.  

 

3.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 

3.2.1 Työmaan ajallisen suunnittelun ja valvonnan työvälineet 

As. Oy Vantaan Tähtisaran työmaalla ajallisen suunnittelun ja valvonnan työväli-

neinä oli yleisaikataulu, työnjohtajien viikoittain suunnittelemat viikkoaikataulut ja 

malliasunnon aikataulu. Työmaan yleisaikataulu (liite 2) kertoi työmaan eri työ-

vaiheiden aikataulut, kuten 

 louhintatyöt 

 maanrakennustyöt 

 perustustyöt 

 runkotyöt 

 lämpölattiatyöt 

 pihatyöt 

 sisävalmistusvaiheen työt  

 asukastarkastukset.  

Yleisaikataulu oli tehty jana-aikatauluun, ja siihen oli merkitty tehtävien aloitus- ja 

lopetusajankohdat. Viikkoaikataulujen (liite 3) laadinnassa oli huolehdittava siitä, 

että aikataulut vastasivat yleisaikatauluun merkittyjä aloitus- ja lopetusajankohtia.  
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Työmaan viikkoaikataulut tehtiin Excel-muotoon, johon sisällytettiin seurattavien 

töiden nimet, arvioidut resurssit ja työn alla olevien talojen kirjaimet. Aikataulut oli 

aina suunniteltu kolme viikkoa eteenpäin, joista meneillään oleva viikko oli tarkin. 

Tavoitteena oli saada viikkoaikataulu laadittua aina ennen työmaan viikkopalave-

ria, jossa se hyväksytettiin jokaisella urakoitsijalla erikseen. Näin aikataulu saatiin 

urakoitsijoiden vastuulle. Mikäli työt eivät olleet siirtyneet aikataulun mukaisesti 

seuraavaan taloon, urakoitsijoita pystyttiin vaatia ottamaan aikataulun kiinni. Ex-

cel-tiedostoon oli helppoa suunnitella tulevia töitä sekä seurata töiden etenemistä 

jokaisessa rakentamisen vaiheessa.  

Tähtisaran malliasunnon loppuaikataulusta oli tehty todella tiukka siksi, että 

asunto täytyi saada mahdollisimman nopeasti valmiiksi. Lisäksi urakoitsijoille on 

hyvä tehdä hieman todellisuutta tiukempi aikataulu, jolla aikataululle annetaan 

pieni pelivara. Vaikka työmaan kaikki talot etenivät järjestyksessä koko ajan 

eteenpäin, oli malliasunnon valvomiseen käytettävä paljon aikaa. Kirjoittajan työ-

ajasta malliasunnon valvomiseen ja suunnitteluun kului n. 80 %, mutta se oli tar-

peen, koska malliasunto saatiin nopeasti valmiiksi myyntiesittelyjä varten. Saa-

vutus oli ymmärrettävää, koska urakoitsijat halusivat panostaa malliasunnon töi-

hin kustannustenkin uhalla, jotta he saisivat tilaajan silmissä ”hyvän urakoitsijan” 

maineen. 

Työmaalla aikataulunhallinnan osana jokaisen viikon tiistaina järjestettiin viikko-

palaveri, johon osallistui kaikki sillä hetkellä työskentelevien urakoitsijoiden työn-

johtajat tai työnjohdon puuttuessa nokkamies. Palaverin aiheena oli mm. 

 edellisen kokouksen pöytäkirjan asiat 

 työmaan työturvallisuusasiat 

 pääurakoitsijan asiat 

 aikatauluasiat 

 urakoitsijoiden omat asiat 

 muuttuneet suunnitelmat.  

Viikkopalavereiden ideana oli saada urakoitsijoille käsitys työmaan etenemisestä 

ja kyseisen viikon tavoitteista. Lisäksi urakoitsijat pystyivät ilmoittamaan kaikki 
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eteen tulleet ongelmakohdat ja aikataulupoikkeamat pääurakoitsijalle, jolloin 

työnjohto pystyi reagoimaan tilanteisiin välittömästi.  

Työmaalle tehtävistä hankinnoista hankintainsinööri oli tehnyt oman hankinta-ai-

kataulun. Yleisaikataulun pohjalta tehtyyn hankinta-aikatauluun oli kirjattu tilaus-

ten toimitusajat sekä päivämäärät, jolloin materiaalien on oltava työmaalla.  

3.2.2 Omaa pohdintaa työmaalla toimimisesta 

Työmaa oli koko rakentamisen ajan hieman jäljessä yleisaikataulusta, koska puu-

elementtien suunnittelussa oli ongelmia viimeiseen elementtiin asti. Näiden kor-

jauksiin kului niin paljon aikaa, että elementtien asennus viivästyi, mikä taas vii-

västytti kaikkia tulevia työvaiheita. Elementtisuunnittelusta aiheutuvan viiveen li-

säksi työmaalla oli kaatolattioiden kuivumisen kanssa ongelmia, mikä lisäsi aika-

taulullista viivettä jopa kuukauteen. Projektin loppuvaiheessa jouduimme kiristä-

mään aikataulua vielä entisestään, jotta kaikki töiden korjaukset saatiin tehtyä.  

Koska olin vastuussa Tähtisaran malliasunnon valmistumisesta, laadin myös 

seuraavan taloyhtiön As. Oy Vantaan Niittynurmikan malliasunnon aikataulun 

(liite 4). Malliasunnon aikataulu oli laadittu Excel-tiedostoon viikkoaikataulun ta-

paan. En kuitenkaan ollut valvomassa uuden malliasunnon valmistumista, koska 

työaikani loppui ennen tämän valmistumista.  

Mielestäni työmaan toiminta ajallisessa suunnittelussa oli hiottu hyvin kuntoon. 

Näillä menetelmillä rakentaminen pysyy aikataulussa, eikä suuria aikataulupoik-

keamia ehdi tulemaan, kun ne huomataan nopeasti ja tehdään korjausliike. Työ-

maalla käytössä olevien aikataulujen lisäksi voisi ottaa käyttöön rakentamisvai-

heaikataulut, joiden avulla rakentamisvaiheet saadaan eriteltyä omiksi kokonai-

suuksiksi. Lisäksi omasta kokemuksestani hankinta-aikataulu olisi hyvä tehdä 

työmaan käyttöön, jotta materiaalien varastointipaikat osattaisiin suunnitella jo 

etukäteen. 
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3.3 Aliurakkasopimukset 

3.3.1 Työmaan aliurakkasopimusten käytäntö 

As. Oy Vantaan Tähtisaran työmaalle solmittavien aliurakkasopimusten tekemi-

sestä vastasi työmaan projektipäällikkö yhteistyössä hankintainsinöörin kanssa. 

Yrityksellä oli rekisteri, johon he olivat ajan mittaan lisänneet löytämiään potenti-

aalisia urakoitsijoita töille. Työhön soveltuville urakoitsijoille järjestettiin tarjouskil-

pailu, jossa tilaaja lähetti urakoitsijoille tarjouspyynnön, missä annettiin aikataulu 

tarjouksen tekemiseen. Kun kaikki urakoitsijat olivat lähettäneet tarjouksensa, 

niitä vertailtiin toisten urakoitsijoiden tarjouksiin. 

Vertailun tuloksena yhdestä viiteen urakoitsijaa kutsuttiin urakkaneuvotteluun. 

Urakkaneuvottelussa käytiin työmaalla suoritettavat työt läpi yksityiskohtaisesti 

sekä urakan hinta. Neuvottelun tuloksena valitun urakoitsijan kanssa kirjoitettiin 

YSE 1998 mukainen urakkasopimus (liite 5). Mikäli työmaalla oli muita töitä, joita 

urakoitsija osaa tehdä, sovittiin niistä yksikköhinnat erikseen. Näitä töitä voivat 

olla esimerkiksi asukkaiden valinnoista johtuvat muutokset tai lisäykset, joita ei 

voida ennalta arvata. 

Urakkasopimukseen kirjattiin 

 urakkaan liittyvät urakka-asiakirjat 

 laatuasiat 

 työn tekemisen sisältö 

 urakkarajat 

 töiden etenemisjärjestys 

 töiden aikataulutus 

 urakan hinnoittelu 

 siisteysasiat 

 työturvallisuusasiat 

 varastointiasiat. 
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Lisäksi sopimukseen kirjattiin malliasunnon osalta se, että esittelyasunnon työt 

kuuluvat urakkaan erillisellä käynnillä ilman lisähintaa. Tällä tavalla saatiin var-

mistettua malliasunnon valmistuminen urakoiden osalta.  

Ennen mallityön aloittamista urakasta pidettiin sopimuksen pohjalta aliurakan 

aloituspalaveri (liite 6) työmaan toimistossa. Aloituspalaveriin kirjattiin 

 töiden aikataululliset asiat 

 urakkarajat 

 laatuvaatimukset 

 laadunvarmistustoimenpiteet 

 työturvallisuustoimet 

 materiaalien varastointi  

 materiaalien käyttö  

 viikkopalavereiden ajankohta. 

Työmaan kannalta aloituspalaveri on tärkeä pitää, koska aloituspalaverissa var-

mistetaan työn aloitusedellytykset. Lisäksi töiden valvonnassa dokumentteihin 

kirjattuja asioita voidaan hyödyntää jokaisessa riita- ja epäselvyystilanteissa.  

3.3.2 Oma toiminta aliurakkasopimuksissa 

Oma toimintani aliurakkasopimusten hallinnassa oli pääasiassa urakkarajojen 

selvittelyä ja toimia tiedonkulun välineenä urakoitsijoille. Päivitettyjen ja uusien 

työkuvien suhteen omalla kohdallani vastuu oli tarkistaa, että kuvat olivat päivit-

tyneet myös sähköisiin tiedostoihin. Urakoitsijoilla oli pääsy työmaan yhteiseen 

projektipankkiin, jonne suunnittelijat lisäsivät uudet ja päivitetyt piirustukset.  

Työmaalla urakoitsijoiden urakkarajat täytyi olla selvänä jokaisella työnjohtajalla. 

Aliurakoiden hallinnan vaikein osa-alue olikin ohjata oikeita urakoitsijoita oikeaan 

työhön. Tähän toi helpotusta se, että työmaan kaikki tiedot tallennettiin Google 

Drive -ohjelmaan, joka oli synkronoitu suoraan työnjohtajien puhelimiin. Tällä ta-

valla urakkasopimuksia oli helppo lukea myös työmaata kiertäessä, mikäli sille oli 

tarvetta. 
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Työmaan toimintaa aliurakkasopimusten osalta voisi hieman parantaa. Projekti 

oli pilkottu todella moneen urakkaan, mikä lisäsi työnjohtajien ajankäyttöä aliura-

koiden hallinnassa. Mielestäni työmaalla aliurakoiden sopimusten hallinta toimii 

hyvin, mutta projekti voitaisiin jakaa hieman isompiin kokonaisuuksiin, millä saa-

taisiin vähennettyä työmaan urakoitsijoiden määrää huomattavasti. 

 

3.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 

3.4.1 Työmaan työ- ja ympäristöturvallisuuden ylläpitomenetelmät  

As. Oy Vantaan Tähtisaran työmaan alkaessa oli laadittu vastaavan työnjohtajan 

ja projektipäällikön toimesta työturvallisuussuunnitelma, jolla varmistetaan työn 

turvallinen tekeminen. Lisäksi työmaalle oli tehty viisi muuta turvallisuussuunni-

telmaa: 

 työmaan aluesuunnitelma (liite 7) 

 putoamissuojaussuunnitelma 

 pölyntorjuntasuunnitelma 

 betonielementtien asennussuunnitelma 

 puuelementtien asennussuunnitelma.  

Näissä asiakirjoissa oli kerrottu kunkin osa-alueen turvalliseen työskentelyyn 

vaadittavat menettelyt. 

Työmaalla tärkeimpiä turvallisuusasiakirjoja olivat allekirjoitetut työntekijöiden pe-

rehdytyslomakkeet. Perehdytyslomake kertoo sen, että työntekijä on perehdy-

tetty työmaahan ja hänen kanssaan on tehty työmaakierros. Perehdytyslomak-

keeseen kirjataan työntekijän ja työntekijälle palkkaa maksavan yrityksen vaadit-

tavat tiedot sekä rastit perehdytettäviin kohtiin.  
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Perehdytystilanteen tärkeimmät aihealueet ovat 

 ensiapu ja paloturvallisuus 

 aikataulun läpikäynti 

 henkilösuojainten käyttö 

 työturvallisuussuunnitelma 

 työmaasuunnitelma 

 työturvallisuuskortti 

 työmaakierros 

 työmaatilat 

 varastointi 

 P-paikat 

 työmaalle leimaus. 

Leimaus työmaalle on siksi tärkeää, koska verottaja katsoo siitä työmaalla työs-

kennelleet henkilöt. Lisäksi töiden aloittamiseksi työntekijältä vaadittiin, että tällä 

oli voimassa olevat työturvallisuus- ja tarvittaessa tulityökortti sekä henkilö- tai 

valttikortti.  

Työturvallisuuden yhtenä osana oli materiaalien vastaanoton ja varastoinnin 

suunnittelu ja järjestely. Työmaalla yritettiin minimoida varastoinnin aiheuttamien 

ongelmien riskejä sillä, että urakoitsijoille annettiin lupa tuoda työmaalle vain yh-

den talon materiaalit kerrallaan. Tästäkin huolimatta työmaa oli välillä jumissa 

urakoitsijoiden materiaalien vuoksi, mutta pääosin työmaa pysyi järjestyksessä 

toimitusten osalta.  

Työmaan turvallisuustasoa mitattiin TR-mittauksin (liite 8). Mittauksessa mittaaja 

kiertää työmaan ympäri ja merkitsee lomakkeeseen kaikki havaitsemansa puut-

teet tai virheet sekä oikein tehdyt asiat. Tulos saadaan prosentteina, kun oikein 

ja väärin tehtyjen asioiden lukumäärät sijoitetaan lomakkeen kaavaan. Työmaal-

lamme TR-mittaus tuli suorittaa joka viikolta, ja tulokseksi vaadittiin yli 90 % tur-

vallinen työmaa.  
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3.4.2 Omat huomiot työturvallisuusjohtamisesta 

Työmaalla työturvallisuuteen pyrittiin keskittymään tarkasti. Työturvallisuus on 

yksi tärkeimpiä osa-alueita rakentamisen onnistumisen kannalta. Turvallisen 

työskentelyn varmistamiseksi oli työmaalla jokaisella kierroksella valvottava, että 

työmaa oli siistissä kunnossa ja että työntekijöillä oli henkilökohtaiset suojavarus-

teet (huomiovaatetus, turvajalkineet, kypärä sekä suojalasit sisätiloissa) yllään.  

Työskentelyni aikana tuli huomattua, että 90 %:n TR-taso ei ollut helppo saavut-

taa, koska siihen vaaditaan kaikkien urakoitsijoiden panosta työmaalla. Mittauk-

sessa yleisimmät puutteet ja virheet löytyivät työmaan järjestyksestä ja jätehuol-

losta sekä henkilösuojaimista. Ongelma näytti olevan työntekijöiden asenteessa, 

kun kypärät eivät pysyneet päässä ja työpäivän jälkeen omien jälkien siivousta 

laiminlyötiin. TR-mittauksessa havaitut puutteet kirjoitettiin auki Huomautukset-

kohtaan, ja siihen lisättiin asian korjauksesta vastaavan henkilön nimi. Tämä oli 

hyvä keino saada puutteet korjattua. TR-mittauksen tulos esiteltiin viikkopalave-

reissa joissa urakoitsijoille annettiin palautetta heidän toimistaan.  

Oma toimintani työturvallisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa oli pääsääntöi-

sesti työntekijöiden turvallisuuden valvominen ja siisteyden ylläpitäminen työ-

maalla. Jätteiden keräys toteutettiin viidellä vaihtolavalla, joista kaksi oli puujäte-

lavaa, kaksi sekajätelavaa ja yksi kivijätelava. Lavojen sijainnin tuli olla keskei-

sellä paikalla, koska kyseessä oli rivitalo, jossa toiselta laidalta jätteiden kantami-

nen toiselle laidalle olisi ollut turhauttavaa työtä. Jätelavat täyttyivät yllättävän no-

peasti, ja jatkuvasti täytyi olla soittamassa vaihtolavayritykseen jätelavojen tyh-

jentämisestä. 

3.5 Työnjohto- ja esimiestoiminta 

3.5.1 Työmaan tapa edetä työnjohdon näkökulmasta 

As. Oy Vantaan Tähtisaran työmaalla työnjohto on yrityksen kannalta tärkeässä 

roolissa, koska T2H:n tarkoituksena on, että omia työntekijöitä ei ole, vaan kaikki 
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töissä olevat toimivat työnjohtoasemassa. Työnjohdon organisaatio jakautui työ-

maalla projektipäällikköön, vastaavaan työnjohtajaan ja kahteen työnjohtajaan. 

Työt oli jaettu niin, että kukin työnjohtaja vastasi omasta vastuualueestaan ja aut-

toi muita siltä osin kuin omilta töiltään ehti. Vastaavan työnjohtajan vastuualuee-

naan oli tarvittava paperityö sekä toisen asunto-osakeyhtiön, Niittynurmikan rivi-

talojen valvominen. Minun ja toisen työnjohtajan vastuualueet rajattiin Tähtisaran 

työmaan valvontaan. Töiden jakaminen selviin vastuualueisiin selkeytti työnjoh-

tajien työtä huomattavasti, eikä työt menneet muiden kanssa ristiin.  

Malliasunnon eteneminen suunnitellussa aikataulussa vaatii työnjohdolta yhden 

työnjohtajan, joka valvoo päivittäin töiden etenemistä. Työn lopullinen jälki on 

hyvä tarkastaa yhdessä urakoitsijan kanssa. Näin urakoitsija saadaan korjaa-

maan virheensä heti, jolloin työ tulee tehtyä kerralla loppuun asti. Malliasunnon 

johtamiseen on laadittu asialista (liite 9), johon on kirjoitettu rivitalotyömaalla huo-

mioitavia asioita malliasunnon jouhevaan etenemiseen. 

Malliasunnon osalta jo ennen työmaan aloittamista on suunniteltava työmaa-ai-

kainen opastus malliasuntoon. Asunnon ostajia ajatellen on tärkeää miettiä, kä-

velevätkö asiakkaat työmaan läpi vai toteutetaanko malliasuntoon kulku esimer-

kiksi työmaan reunalta siististi tehtyä kivituhka-polkua pitkin.   

Työnjohdon tehtäviin kuuluu kaikki työmaan toimimiseen liittyvät asiat ja töiden 

suunnitelmien mukaisen etenemisen varmistaminen. Työnjohdon tärkeimmät 

työkalut olivat tällä työmaalla työnjohtajapalaverit, joissa käsiteltiin käynnissä ole-

via kunkin työnjohtajan omia johdettavia töitä. Lisäksi palavereissa tuotiin esille 

ongelmakohtia ja pyrittiin yhdessä ratkaisemaan niitä, jotta työmaa etenisi hyvin 

eikä edellinen työvaihe jäisi tarkastamatta ennen kuin seuraavia aloitetaan. Toi-

sena tärkeänä osana työnjohdossa on jatkuvasti päivitettävät tarkastuslistat (liite 

10), joista toisesta työstä vastaava työnjohtaja näkee, että työ on suoritettu ja hän 

voi ohjata oman urakoitsijansa kohteeseen töihin. 

Työnjohtopalavereiden lisäksi pidimme työmaalla omia työmaakierroksia joihin 

osallistui kaikkien työnjohtajien lisäksi myös projektipäällikkö. Näillä kierroksilla 
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huomasimme paljon työmaalla olevia puutteita ja saimme hyviä huomioita. Li-

säksi järjestimme kuukausipalavereita, joissa tarkistettiin työmaan valmiusaste ja 

vertasimme työmaan tilannetta yleisaikatauluun. Työnjohtajien välillä vallitsi hyvin 

läheinen ilmapiiri. Kaikki työnjohtajat olivat hyvissä väleissä keskenään, mikä aut-

toi epäselvien asioiden ratkaisemisessa yhdessä.  

3.5.1.1 Omaa pohdintaa työnjohtajana ja esimiehenä työskentelystä 

Urakoitsijoiden suhde työnjohtajiin vaihteli projektin aikana. Alkuvaiheessa työn-

tekijät noudattivat kuuliaisesti kaikkia määräyksiä, ja töiden johtaminen oli yksin-

kertaista, koska työntekijät tekivät mitä pyysimme. Projektin edetessä hieman ko-

kemattoman työnjohdon ja ehkä työntekijöidenkin seurauksena työmaalle alkoi 

syntyä erinäisiä ongelmakohtia, joiden korjaamiseksi urakoitsijoilta vaadittiin hie-

man enemmän työtä. Ilmapiiri alkoi kiristyä projektin keskivaiheella, kun huoma-

simme olevamme hieman jäljessä aikataulusta ja aloimme vaatia urakoitsijoilta 

enemmän.  

Ilmapiiri pysyi kireänä siihen saakka, kunnes saimme heidät ymmärtämään, että 

työmaan tilanteeseen vaikuttavat monet asiat, yhtenä ilmankosteudelliset ongel-

mat ja toisena urakoitsijoiden huolimattomuus. Lisäksi työmaan tavoiteltu valmis-

tumisajankohta alkoi olla aina vain lähempänä. Kaiken kaikkiaan projekti kuiten-

kin eteni hyvin urakoitsijoiden ja työnjohdon välillä ja saimme asuntoja valmiiksi.  

Esimiehenä toimiessani yhtenä tärkeänä osana oli antaa hyvää palautetta töistä 

ja kehua työn laatua, vaikka se välillä poikkesikin tavoitteista. Näin urakoitsijoille 

tuli hyvä mieli työn teosta ja he tekivät entistä parempaa työtä.  

Työni aikana huomasin, että oma esimiestoimintani vaatii hieman harjaantumista, 

jotta työntekijät pysyisivät tyytyväisinä. Joissakin tilanteissa täytyi antaa pa-

lautetta siitä, että he eivät pitäneet lupauksiaan tai tekivät töitä huolimattomasti 

eivätkä ajatelleet lopputulosta. Näissä hetkissä täytyi miettiä myös sitä, mitä itse 

olisi voinut tehdä toisin, jotta työt etenisivät kaikkien kannalta hyvin. Esimiestyö 
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on erittäin stressaavaa työtä silloin, kun työt alkavat viivästyä aikataulusta ja työ-

päivät alkavat venyä, mutta ylemmältä portaalta vaaditaan kuitenkin enemmän 

tuloksia.  

Malliasunnon ylläpitäminen kuuluu osana työnjohdollisiin toimiin. Näitä toimenpi-

teitä ovat mm. 

 nurmikon kastelu 

 nurmikon leikkaus 

 lumityöt 

 hiekoitustyöt  

 asunnon viikoittainen siivous.  

Työnjohtajan on hyvä kulkea perjantaisin malliasuntoon kulkeva tie sekä malli-

asunto sisältä läpi, että ne ovat viikonloppua varten esittelykunnossa sekä malli-

asunnon ovi on lukittuna. 

Malliasunnon edetessä työnjohdon on varmistettava ennen jokaista alkavaa 

työtä, että edellinen työvaihe on tehty oikein ja seuraavan työn aloitusedellytykset 

täyttyvät. Lisäksi huomasin, että mikäli urakoitsijalle ei soita edellisenä päivänä 

työn aloituksesta varmistuspuhelua, urakoitsija saattoi olla tulematta sovittuna 

päivänä. Vastaavasti urakoitsijoita on hyvä tiedottaa työn etenemisestä, mikäli 

työt voidaan aloittaa aikaisemmin tai työt pitkittyvät, jotta urakoitsijat olisivat mah-

dollisimman hyvin selvillä työmaan tapahtumista. Työmaan tarkastuskierroksia 

on hyvä tehdä useaan otteeseen päivän aikana, jolloin osataan tiedottaa seuraa-

via urakoitsijoita töiden etenemisestä jopa tunnin tarkkuudella.   

3.6 Laadunvarmistus 

3.6.1 Työmaan laadunvarmistustoimenpiteet 

As. Oy Vantaan Tähtisaran työmaalla tuotteen laatu oli ehdottomasti rakentami-

sen tärkein asia. Tämän huomasi siitä, että töitä korjautettiin niin kauan, kunnes 
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tavoiteltu laatu kokonaisuudessaan saavutettiin. Tämä on todella hyvä markki-

noinnin kannalta, koska töiden lopullinen tulos on se, minkä asiakas näkee ja 

arvostelee. Kaikki raha ja työpanos, mikä hyvän laadun saamiseksi käytetään, 

tullaan saamaan moninkertaisina takaisin siinä, että asukastarkastusten jälkeen 

töitä ei tarvitse enää korjailla. 

Malliasunnon teettämisellä pystytään varmistumaan siitä, että urakoitsijat tietävät 

lopullisen tuotteen laadun tason. Töiden valvonnalla suurimmat laatupoikkeamat 

saadaan korjattua ja näin ennalta ehkäistyä muiden asuntojen osalta. Malliasun-

non valmistuttua työnjohdon on varmistuttava siitä, että malliasunnon kaikki vir-

heet on korjattu ennen ensimmäisiä esittelykäyntejä.  

Työmaalla laadun varmistamiseksi oli käytössä erilaisia tarkastuslistoja, joissa 

tarkastettiin työvaiheen jokainen kohta ja merkittiin tarkastuspäivämäärä. Lisäksi 

kaikista urakoitsijoiden käyttämistä materiaaleista kerättiin materiaalitiedot, ja tar-

vittaessa ne hyväksytettiin suunnittelijoilla.  

Työmaalla oli käytössä viranomaisten vaatima tarkastusasiakirja. Tarkastusasia-

kirjana käytettiin T2H:n teettämää diplomi-insinöörityötä, joka oli kohdistettu eri-

tyisesti rivitalotyömaalle. Tarkastusasiakirjaan kirjattiin projektin jokaisen työvai-

heen valmistuessa tehtävästä vastaavan työnjohtajan allekirjoitus, nimenselven-

nys ja päivämäärä, jolloin työt ovat olleet tarkastettu ja hyväksytty.  

Työmaalla ei kuitenkaan ollut käytössä laadunvarmistusmatriisia, jossa vaativim-

mat työvaiheet olisi eritelty ja kerrottu niiden laadunvarmistustoimenpiteet. Työ-

maan laatua seurattiin ja ohjattiin mm. 

 mallityön toteutuksella 

 työmaapalavereilla 

 aliurakan aloituspalaverilla 

 kerätyillä materiaalitiedoilla 

 tarkastuslistoilla. 

Lisäksi laadun todisteeksi saatiin 

 lattioiden kosteusmittaustulokset 
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 dokumentoidut vedeneristepalat 

 asuntojen lämpö-, ilmatiiveys- ja äänimittaustulokset.  

Näiden avulla rakenteille pystytään takaamaan niiden toimivuus ja pitkä elinikä. 

Osana laadunvarmistusta työmaan jokaisesta asunnosta pidettiin urakoitsijoiden 

tarkastukset ja T2H:n sisäisen tarkastukset. Tarkastuksissa on ideana se, että 

kun työmaan työnjohto on saanut asunnot valmiiksi, tehdään asunnoittain tarkas-

tukset, joilla saadaan kaikki pienimmätkin virheet ja viat nostettua esille ja korjat-

tua. Tarkastuksessa työnjohtajat kiertävät asuntoa perusteellisesti läpi vikoja et-

sien. Korjattavat kohdat teipataan sähköstaattisella teipillä ja virheet kirjataan tar-

kastuspöytäkirjaan. Tällä menetelmällä asuntojen lopullinen laatu saadaan hiot-

tua täysin moitteettomaksi. Käytäntönä on ollut, että T2H:n toisilta työmailta tul-

leet työnjohtajat tarkastavat asunnot, koska työmaan omat työnjohtajat sokeutu-

vat helposti töiden virheille tai keksivät hyviä selityksiä, minkä takia virheitä ei 

tarvitse korjata. 

Sisäisten tarkastusten jälkeen suoritetaan suunnittelijoiden omat-, palotekniset-, 

KVV- ja lopputarkastukset. Kun kaikki tarkastukset on tehty ja virheet ja puutteet 

korjattu, aloitetaan asukkaiden asukastarkastukset. Asukastarkastukset toteute-

taan työnjohtajan läsnä ollessa. Työnjohtajalla on tarkastuslomake, johon hän 

kirjoittaa kierroksella havaitut korjattavat kohdat. Työkohteen valmistuttua yhtenä 

osana laadunvarmistusta on huoltokirja, johon on sisällytetty kaikki kohteessa 

käytettyjen materiaalien materiaalitiedot, käyttöohjeet ym. 

3.6.2 Omat kokemukset ja havainnot työmaan laadunvarmistamisesta 

Laadunvarmistus on työmaalla aikaa vaativa työn osa, mutta se on sitäkin tärke-

ämpää, että työn laatu saadaan vastaamaan tavoiteltua ja ennen kaikkea asiak-

kaan vaatimaa tasoa. As. Oy Vantaan Tähtisaran työmaalla laadunvarmistus oli 

toteutettu hyvin, mutta toimia voitaisiin vieläkin parantaa. Yhtenä kehitysideana 

ajattelisin, että työmaalla olisi hyvä olla yksi laatukansio, jonne voidaan liittää 

kaikki laatuun vaikuttavat kaavakkeet ja tarkastuspöytäkirjat. Työnjohtajien olisi 

näin helppo seurata yhdestä kansiosta, missä mennään ja mitä täytyy vielä tehdä 
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parhaimman laadun saavuttamiseksi. Lisäksi tehtävien tehtäväsuunnitelman laa-

timinen jokaisesta tehtävästä olisi hyvä keino varmistaa tehtävien laatu.   

Oman vastuualueeni eli malliasunnon (kuva 5) ja laatoitusten laadunvarmistuk-

sessa dokumentoin kaikki tarkastusasiakirjat, kosteusmittaustulokset ja vedene-

risteen koepalat sähköisesti työmaan Drive-kansioon. Malliasunnon osalta laa-

dunvarmistus oli lähinnä paikan päällä valvomista ja tarkastusta, että työt sujuvat 

suunnitelmien mukaan ja työt pysyvät aikataulussa. 

 

Kuva 5. Stailattu malliasunto. 
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4 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 

4.1 Tehtäväsuunnittelu 

Tehtäväsuunnittelun lähtökohtana on, että tehtävä saadaan etenemään aikatau-

lun mukaisesti ja laadullisesti vaaditun mukaisesti. Osaan laatia toimivan tehtä-

väsuunnitelman ja valvoa työn toteutumista suunnitelman mukaisesti. Osaan ha-

kea tehtäväsuunnitelmaan vaadittavat laatuvaatimukset oikeista lähteistä ja 

avata vaatimukset suunnitelmaan. 

Tehtäväsuunnitelman tulisi olla ytimekäs, jotta tehtäviä pystytään ohjaamaan. 

Heikkoutenani koen, että laatiessani tehtäväsuunnitelmaa käytän siihen liian pal-

jon aikaa ja suunnitelmasta tulee turhan pitkä. Suunnitelman laadinnan lisäksi se 

olisi hyvä esitellä myös urakoitsijoille aloituspalaverissa. Tässä tarvitsen vielä 

rohkaistumista.  

4.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 

Työmaan tehtävien valvonnassa aikataulun laadinta ja sen lukeminen on erittäin 

tärkeä osaamisalue. Mielestäni olen hyvä laatimaan toimivia viikkoaikatauluja, 

joiden avulla töitä on helppo johtaa ja töiden etenemistä on helppo seurata. Mikäli 

aikataulu näyttää ajautuvan pitkäksi, osaan toimia tilanteen mukaan saavuttaak-

seni alkuperäisen aikataulun. 

Tarvitsen vielä lisää kokemusta aikataulujen laadintaan menekkilaskelmien mu-

kaan. Työmaallamme aikataulut toteutettiin edellisten kokemusten ja urakoitsijoi-

den sanojen perusteella, jolloin menekkilaskelma jäi omalta kohdaltani hieman 

vieraaksi. Lisäksi hankinta-aikataulun laatiminen ja sen liittäminen viikkoaikatau-

luun vaatii vielä harjaantumista. En päässyt laatimaan rakentamisvaihe- ja yleis-

aikatauluja, joten näiden tekemiseen olisi hyvä saada vielä kokemusta. 
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4.3 Aliurakkasopimukset 

Työmaalla kaikki aliurakkasopimukset laati hankinta-insinööri, jolloin itse en 

päässyt vaikuttamaan sopimusten laadintaan. Sopimusten lukutaito ja niiden tut-

kiminen käytännössä kehittyi huomattavasti työskentelyni aikana. Mielestäni ali-

urakkasopimusten ymmärrys ja niiden hallinta on itselläni kiitettävällä tasolla. 

Osaan ohjata urakoitsijoita heidän töissään ja tehdä tarvittaessa reklamaatioita 

urakoitsijoille.  

Kehittämisen kohteita aliurakkasopimusten laadinnassa ja hallinnassa on YSE 

1998 -asiakirjan tuntemus sekä töiden sisällön ja urakkahinnan hahmottaminen. 

Aliurakkasopimusten hintojen muodostuminen ei ole itselleni täysin selvää. Li-

säksi koen tarvitsevani lisää kokemusta töiden kustannuksellisesta valvonnasta, 

kuten teetetyissä lisä- ja muutostöissä. Näin työmaalla paljon urakkaan kuulu-

mattomia töitä, joita teetin vuokratyömiehillä, mutta myöhemmin selvisi, että jotkin 

työt olisivatkin kuuluneet urakoitsijoille.  

4.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 

Työ- ja ympäristöturvallisuus ovat nykyään työmailla ensisijaisen tärkeitä asioita. 

Työturvallisuuden valvominen ja ohjaaminen oikeaan suuntaan on itselläni hal-

lussa. Osaan valvoa, että työntekijät käyttävät tarvittavia henkilösuojaimia ja työs-

kentelevät turvallisesti. TR-mittauksen tekemiseen en tällä työmaalla keskittynyt, 

koska yleensä vastaava mestari suoritti mittaukset. Olin kuitenkin vastuussa mit-

tauksessa havaittujen virheiden korjauksesta. 

Työmaalla oli selvät säännöt jätteiden poiskuljettamisesta työpäivän jälkeen, 

mutta tämän asian valvonnassa olin liian varovainen. Tarvitsen lisää jämäkkyyttä 

työmaan siisteyden ylläpitämiseksi. Työ- ja ympäristöturvallisuuden valvontaan 

on aina aiheellista panostaa. Koen tarvitsevani lisää kokemusta työturvallisuuden 

varmaan ylläpitämiseen ja työmenetelmien valvontaan. 



44 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Joona Klasila 

4.5 Työnjohto- ja esimiestoiminta 

Töiden johtamisessa olen mielestäni jämäkkä ja määrätietoinen, jolloin työt ete-

nevät hyvin. Urakoitsijoiden esimiehenä toimiminen tulee aika luonnostaan, joten 

minulle ei ole vaikeaa neuvoa kokeneempiakaan urakoitsijoita. Ongelmakohtien 

ilmetessä lähden heti selvittämään ongelman syytä, jolloin työt saadaan jatku-

maan nopeasti. 

Työnjohtoasemassa on tärkeää suunnitella töitä etukäteen valmiiksi, jolloin ura-

koitsijoiden tullessa työmaalle suunnittelua ei tarvitse enää tehdä. Tässä asiassa 

tarvitsen lisää kokemusta. Työnjohtajana toimiessani kiireen edessä oman työ-

päivän suunnittelu jäi vähäiselle, jolloin johtaminen ei ollut niin järjestelmällistä ja 

työpäivät uhkasivat venyä turhan pitkiksi. Lisäksi urakoitsijoille hyvän palautteen 

antamisessa on mielestäni parantamisen varaa. Palautetta antaessani osasin 

nostaa esille usein vain työn negatiiviset puolet. 

4.6 Laadunvarmistus 

Laadunvarmistuksen yksi tärkeimpiä vaiheita on tehtävän suunnitteleminen siten, 

että laatuvaatimukset täyttyvät. Tehtävän alkaessa osaan keskittyä tehtävän laa-

dullisesti olennaisiin asioihin ja valvoa niiden toteutumista. Valmiin rakennuksen 

laadullinen tarkastelu on oma vahvuuteni. Osaan tarkastella valmista pintaa asi-

akkaan näkökulmasta, jolloin lopullisesta tuotteesta saadaan virheetön ja asiak-

kaalle kelpaava tuote. 

Laadunvalvonnassa heikkoutenani on tarkastuslistojen päivittäminen päivittäin. 

Työmaan laadunvarmistuksessa tarvitsen lisää kokemusta töiden suunnittelusta 

ja laatusuunnitelman tekemisestä, jotta työn lopullinen laatu olisi parempaa.  
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5 YHTEENVETO 

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää rivitalotyömaan malliasunnon rakentami-

sessa huomioitavia seikkoja sekä rivitalotyömaalla työskentelevän työnjohtajan 

tehtäviä. Työn yhtenä tavoitteena oli ilmaista oma koulussa opittu osaaminen teo-

reettisesti, eli kuinka työmaata tulisi hallita työnjohdon näkökulmasta. Mielestäni 

työni vastaa tavoitettani ja olen tyytyväinen saamaani lopputulokseen. 

Rakennuksilla toimivan työnjohtajan tehtäviin kuuluu tässä työssä mainittujen töi-

den lisäksi paljon muutakin, mutta toin työssäni esille mielestäni malliasunnon 

valmistumisen kannalta tärkeimmät asiat.  

Toteutin työni mestarityönä, joka kirjoitettiin harjoittelutyömaan näkökulmasta. 

Työn toteutustapa on suunniteltu hyvin ja työn tekeminen on tehty mestariopis-

kelijalle yksinkertaiseksi. Alkaessani kirjoittaa työtä koin teoriaosuuden kirjoitta-

misen turhana työnä. Työn edetessä huomasin kuitenkin, että juuri teoriaosuuden 

kirjoittamisessa oma tietämys työmaalla työskentelyyn kasvoi koko ajan. Työtä 

tehdessäni huomasin peilaavani kaiken oman pohdintani käytännön työmaalle. 

Tällä tavalla itselleni jäi parhaiten mieleen työmaalla oikein ja väärin tekemäni 

asiat.  

Tietoja kerätessäni pyrin käyttämään useita lähteitä, jolloin tieto olisi mahdollisim-

man monipuolista. Opinnäytetyössäni käytetyt lähteet ovat luotettavia, ja tätä 

työtä voidaan käyttää johtamisen apuvälineenä työmailla.  

Opinnäytetyön kirjoittaminen vaikuttaa ehdottomasti omaan toimintaani tulevissa 

työnjohtotehtävissä. Työn avulla näkemykseni rakennusalan toimintatapoihin 

kasvoi reilusti, koska kirjoitusvaiheessa koulussa opittua tietoa täytyi koko ajan 

peilata työmaan omaan toimintatapaan.  

Opinnäytetyön jälkeen on hyvä jatkaa työskentelyä työnjohtotehtävissä. Odotan 

tilaisuutta päästä soveltamaan työssäni opittuja asioita käytäntöön.  
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Tehtäväsuunnitelma 

1. Tehtävän toteuttaja 
 

Aliurakoitsijan nimi tai työkunta  TT Kodin Saneeraus Oy 

Työnjohtaja Nimi, ammatti ja veronumero Teemu Himanen 

Etumies Nimi, ammatti ja veronumero 

Työturvallisuusvastaava Nimi, ammatti ja veronumero  Joona Klasila 

Työntekijöiden nimet, ammatit ja veronumerot  Leonard Laatoittaja ja Veijo Vedeneristäjä 

 

 
2. Työsisältö 
 

Työ/tehtävä A-F rivitalojen kaikki laatoitustyöt  

Työn laajuus ja osatehtävät  Kaikkien asuntojen märkätilojen kaatovalutyöt, tasoitustyöt, pohjatyöt, 
vedeneristystyöt, laatoitustyöt ja kalustustyöt. Lisäksi Eteisten laatoitus-
työt ja kaikki asunnon silikonisaumaukset 

Muutos- ja lisätyöt (tiedossa olevat) Keittiöiden välitilojen laatoitustyö 

Työkohteen aloitusvalmius 06.05.2015 

Itselle luovutukset Talokohtaisesti 

Työkohteen lopetusvalmius 100%, Tarkastettu ja hyväksytty 

 
3. Laatuvaatimukset 
 
Sopimusasiakirjoissa nimetyt ja noudatettavat asiakirjat 

RYL 2000 

Urakkasopimus 

Tarjouspyyntö Tähtisara ja Niittynurmikka 

YSE 1998 

Tilaajavastuulaki 5§ 

Tarjous  

Maksuerätaulukko 

 
Laatuvaatimukset aukikirjoitettuina 
 
a)Työn tekemisen ohje (myös turvallisuusvaatimukset) 

Laatoituksen alustan on oltava puhdas sekä niin kiinteä ja liikkumaton, että laatoitus säilyy ehjänä.  

Alustat ovat kuivuneet riittävän ajan hyvissä olosuhteissa ja alustan täytyy antaa laatoitukseen käytettäville 
kiinnitysaineille riittävä tartunta.  

Laattojen kiinnityksessä käytettävä laastikampa valitaan asennusmenetelmän, alustan, laatan koon ja muo-
don sekä kiinnitysainetyypin mukaan. Kiinnityslaasti saa nousta enintään saumaraon puoleen väliin. 

Jos laattoja joudutaan leikkaamaan, käytetään laattoja, joiden koko on yli puolet alkuperäisestä laatasta.  

Laatoitukseen jätetään liikuntavarat mm. seinien vierustoille sekä pilarien ja läpivientien ympärille. 

Saumausta ei tehdä, ennen kuin kiinnityslaasti tai -liima on riittävästi kovettunut 

Laatoissa mahdollisesti olevat naarmusuojavahat ja lajittelumerkinnät poistetaan ennen saumausta soveltuvin 
menetelmin esim. muovilastalla ja kostealla rievulla 

Loppupuhdistus tehdään, kun laatoitus on täysin kovettunut ja mahdolliset suolat, kalkkihärmeet tms. ovat 
haihtuneet rakenteesta. 

Puhdistettu laatoitus suojataan kauttaaltaan rakennusaikaisilta vahingoilta ja likaantumiselta varsinaiseen 
käyttöönottoon saakka. 

       b) Materiaalivaatimukset 
Laattojen pinnoissa ei saa olla sellaisia näkyviä virheitä, kuten säröjä, värivirheitä, rakkuloita, koloja ja loh-
keamia, jotka vaikuttavat haitallisesti pinnan kokonaisuuteen.  

Laatoituksiin käytettävät laastit ja liimat ovat alustaan ja laattoihin sopivia.  

Kiinnitys- ja saumaustuotteissa ei ole sellaisia aineksia, jotka aiheuttavat pysyviä, haitallisia muutoksia laattoi-
hin tai saumoihin. 

Kosteudelle alttiissa tiloissa käytetään kosteudenkestäviä kiinnitys- ja saumaustuotteita. 

c) Mittatarkkuusvaatimukset   
Valmiin laatoituksen tasaisuuspoikkeamat ja hammastus ovat taulukon 541:T6 mukaiset. 
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d) Ulkonäkövaatimukset 
 

Valmis laatoitus on mallilaatoituksen mukainen.  

Laatoitus on ulkonäöltään tasalaatuinen ja yhdenmukainen. 

Laatoitetussa pinnassa ei saa olla virheitä, jotka näkyvät häiritsevinä tarkasteltaessa pintaa tilan normaaliva-
laistuksessa kohtisuoraan 1,5 m:n etäisyydeltä. Sivuvalotarkastelu ei ole sallittu 

Saumojen keskiviivat jatkuvat suorina. Keskiviivojen keskinäinen etäisyys on sama yhtenäisillä ja viereisillä 
pinnoilla. 

Laatoituksen saumoissa otetaan huomioon laattojen mittapoikkeamien vaikutus. Yhtenäisillä sekä viereisillä 
pinnoilla saumojen leveydet ovat mahdollisimman yhdenmukaisia.  

4. Laadun varmistus 
Laadunvarmistuksen vastuuhenkilö  Joona Klasila 

 
Laadunvarmistustavat ja dokumentointi 

Aloituspalaveri  Aloituspalaverin asialista 

Mallityö   Mallityö, liite 4 

Tarkastukset  Dokumentin kohta (Tarkastukset) liite1    

Palaverit, kokoukset ja niissä käsiteltävät asiat: Työmaalla pidetään viikoittain työmaapalaveri, jossa urakoitsijat nostaa 
esille ongelmakohtia ja kertoo pysyykö annetussa aikataulussa. Palaverissa käydään läpi edellisen kokouksen asiat, työtur-
vallisuus- ja tilaajan asiat, suunnitelmatilanne, materiaalitiedot ym. 

Tiedon välitys työntekijöille  Työnjohtajan vastuulla 

5. Aikataulu 
Rakennusvaiheaikataulun toteutusaika  18.5.2015 – 21.8.2015 

Tehtäväsuunnitelman mukainen toteutusaika 70 pv 

Vastaavuus urakkasopimukseen Vastaa sopimukseen merkittyä aikaväliä  

Osakohteiden suoritusajat  ja –järjestys  Mallityöt tehdään B5 asunnosta ja siitä eteenpäin taloittain, 
B-C-A-D-E-F 

Välitavoitteet  Malliasunto valmis viikolla 16, Kaatovalut valmiit 
viikolla 24, Laatoitus valmiina viikolla 29, Varusteet 
valmiina viikolla 33, Kaikki valmista viikolla 34. 

Tuotantonopeus Työt etenee rinta rinnan muiden urakoitsijoiden mukana. 

Tarvittava työryhmä 2 Ram 

Työkohteen aloitusvalmius 18.5.2015 

Itselle luovutukset Taloittain 

Työkohteen lopetusvalmius Kaikki työt tehty, tarkastettu ja hyväksytty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Tehtävän ongelma-analyysi 
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Ongelma Seuraus Torjunta Korjauskeino 

Tekniset ongelmat, mm 

rakenteisiin, materiaaleihin, asennusdetaljeihin 
suunnitelmiin liittyvät ongelmat 

  

-  -  -  -  
- Alustan tartunta 

huono 
- Laatat irtoi-

levat 
- Lattiabetonin   se-

menttipinnan riittävä 
hiominen  

- Vedeneristyksen ja 
laatoituksen purku, 
hionta ja uudelleen 
laatoitus 

Toiminnalliset ongelmat, mm. aikataulutukseen,  

olosuhteisiin, kosteuteen, säähän, kuivatukseen ja työmenetelmiin liittyvät ongelmat 

- Alusta liian kos-
tea 

- Töitä ei 
voida käyn-
nistää 

- Betonin kosteuden 
mittaaminen, kaato-
valun tekeminen no-
peasti kuivuvalla 
massalla 

- Järjestetään koneelli-
nen kuivatus 

- Vedeneristys ei 
toimi 

- Rakentei-
siin pääsee 
vettä ja ho-
mehtuu 

- Vedeneristeen pak-
suus ja kiinnittymi-
nen mitataan koepa-
lalla, läpivientikappa-
leiden kiinnitys toteu-
tetaan valmistajan 
ohjeiden mukaisesti,  

- Vedeneristyksen ja 
laatoituksen purku, 
kuivatus ja uuden ve-
deneristeen ja laatan 
asentaminen 

- Kaadot ovat riit-
tämättömät 

- Vesi lammi-
koituu tai 
kaataa vää-
rään suun-
taan 

- Varmistetaan että 
kaivo on riittävän al-
haalla kaatojen ai-
kaansaamiseksi. 
Kaatovalun suorittaja 
tarkastaa, että kaa-
dot ovat varmasti riit-
tävät. 

- Lattian laatoituksen 
purkaminen, lattian 
hiominen, uuden 
kaatovalun tekemi-
nen ja uudelleen laa-
toitus 

- Epätasainen 
seinä- tai lattian 
pinta 

- Laatoituk-
sen laatu 
heikkenee 

- Laatoituksen pohjien 
vastaanotto ennen 
töiden aloittamista 

- seinien oikominen 
ennen laatoitusta 

 
 

   

Hankinnan ongelmat, mm laatuun, laa-

duntuottokykyyn, toimitusaikaan, saatavuuteen, 
sisältöön ja sopimuksiin liittyvät ongelmat 

  

- Väärät materiaa-
lit 

- Tuotteet ei-
vät toimi oi-
kein 

- Kaikki materiaalit tu-
lee tarkastaa ja hy-
väksyä ennen niiden 
käyttöä. 

- tilataan oikeat materi-
aalit työmaalle ja teh-
dään työ niillä. 

 

- Laatat eivät ole 
ajoissa työ-
maalla 

- Työt viiväs-
tyvät 

- Materiaalit 
tulevat kal-
liimmaksi 

- Laattojen ja muiden 
materiaalien saata-
vuus on varmistet-
tava hyvissä ajoin 
ennen tilausta.  

- Tilataan laatat pika-
rahtina lähimmästä 
kaupasta, josta ky-
seisiä laattoja myy-
dään. 

 

Ympäristöongelmat, mm. jätteisiin, maa-

perään, ympäröiviin kiinteistöihin, yleisiin kulku-
alueisiin liittyvät ongelmat 
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- Työmaaliikenne - Vedene-
riste reikiin-
tyy 

- estetään työaluee-
seen pääsy laatoi-
tuksen aikana 

- Vedeneristeen uusi-
minen, työkohteen 
rauhoitus  ja töiden 
jatkaminen. 

- Laattojen säily-
tys 

- Laatat rik-
koutuvat tai 
ovat mui-
den työnte-
kijöiden 
tiellä 

- Säilytetään laatat va-
rastointialueella ja 
tuodaan laatat asun-
toihin talo kerrallaan 

- Siirretään laatat va-
rastointialueelle 

Työturvallisuusongelmat, mm. terveys-

haittoihin, putoamisvaaraan, pölyyn ja liikentee-
seen liittyvät ongelmat 

  

- Puutteellinen 
suojavarustus 

- Tulee haa-
voja/ nir-
haumia tai 
loukkaantu-
misia,  

- Käydään perehdy-
tysvaiheessa läpi 
suojavarusteiden 
käytön tarve ja val-
votaan sen toteutu-
mista 

- korjataan puutteelli-
nen suojavarustus 

- Siisteys - Hidastaa 
työtä/työ-
turvallisuus 

- Valvotaan, että ura-
koitsija siivoaa omat 
roskat päivittäin jäte-
lavoille 

- Keskeytetään työt ja 
käsketään siivoa-
maan ennen töiden 
jatkamista 

 
 
7. Logistiikka 

 
Materiaalit 
 

Materiaalitoimitukset ja niiden ajoitus aikataulun mukaisesti                                        Toimitetaan yhden talon materiaali kerrallaan ennen 
töiden aloitusta 

Kuormien purku Urakoitsija ottaa kuormat vastaan ja kantaa materi-
aalit työpisteelle  

Materiaalien nosto- ja siirto   Käsin tai Kottikärryillä  

 
Jätteet 
 

Lajittelu ja siirto työkohteesta   Siivous päivittäin jätelavoille asti  

Kuljetus työmaalta   Siirtolavoillla   

 
Henkilöstö 
 
Kulkutiet   Työmaan aluesuunnitelman mukaisesti  

Työmaatilat   Työmaan parakit 

Autopaikoitus   Työmaa-alueen viereisen tien varressa 

 
8. Koneet, kalusto, työvälineet 
 
Vaakasiirtokalusto Kottikärryt 

Työkoneet  Laattaleikkuri, kulmahiomakone, vispilä, laser  

Työvälineet Ämpäri, laastikauha, pihdit, levitysliippa, silikonipuristin, vesivaaka, pesusieni ja saumaussieni,   
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9. Työturvallisuus 
 

Työturvallisuusmittaukset  Työturvallisuusmittaukset suoritetaan kerran viikossa 

- työskentely   Työaika on 7:00 – 15:30  

- putoamissuojaus  Rakennuksessa olevat yli 10cm aukot on suojattava merkityillä, liikkumat-
tomilla vanereilla. Aukot on merkittävä näkyvästi.    

- sähkö ja valaistus  Asunnoissa on 16A sähkökeskus, josta saa 230V virtaa. Urakoitsijan huo-
lehdittava riittävästä valaistuksesta  

- järjestys   Työmaalla ei säilytetä mitään ylimääräistä tavaraa, vain yhden talon mate-
riaalit saa tilata kerrallaan   

- jätehuolto   Urakoitsijat vievät  kaikki jätteet jätelavoille, jotka tyhjennetään niiden 
täyttyessä  

- pöly   Pölyä tuottavat työvaiheet eristetään muilta töiltä  

- melu   Melua rajoitetaan niiltä osin, kuin mahdollista. Muuten pidetään kuulon-
suojaimia päässä.  

- Tarvittavat henkilökohtaiset suojaimet Huomiovaatetus, kypärä, hengityssuojain, hanskat, suojalasit sekä suosi-
tellaan kuulosuojausta. Turvakengät.  

 

 
 
Tehtäväsuunnitelman laatija ja päiväys 
Joona Klasila  27.7.2015 

 

 
 
LIITTEET 
Liite 1 Tarkastukset 
Liite 2 Viikkoaikataulu 
Liite 3 Mallityön vastaanotto 
Liite 4 Tehtävän aloituspalaveri 
 

Työn tarkastukset  

      

Kohde   As. Oy Vantaan Tähtisara  

Urakoitsija   Laatoitusurakoitsija  

Vastaava työnjohtaja  Laatoittaja 

Työryhmä   Laatoittaja 1 ja Laatoittaja 2  

Työsisältö   Rivitalotyömaan kaikki kph tasoitus- ja laatoitustyöt   

 

1. Aloitusedellytysten tarkistus  -  Pidetään kohteessa työmaan ja  al iurakoi ts i jan  väl isen aloi tuspala-

ver in yhteydessä  

Asiakir jat  Kohdekoht. tiedot ja vaatim.   

– työ- ja detaljipiirustukset   Saadaan tilaajalta 

– julkisivu- ja leikkauspiirustukset           Saadaan tilaajalta  

– rakennus- ja työselostus   Saadaan tilaajalta  

– valmisosien asennuohjeet   Urakoitsija toimittaa 

– tuotevalmistajien ohjeet    Urakoitsija toimittaa tilaajalle 

Työturvall isuus 

– putoamissuojaus   Reiät suojattu vanereilla  

– henkilökohtaiset suojavarusteet   Huomiovaatetus, suojakäsineet, suojakypärä, kuulo- hengitys ja sil-
miensuojaimet, turvakengät ja suojavaatetus 

– kulkuväylät    Rivitalotyömaan työmaatiet 

– sähkö ja valaistus   Sähköistus asunnoittain 16A lähdöstä 

– järjestys    Urakoitsija vie päivittäin roskat jätelavoille ja siivoaa lattiat lastapuh-
taaksi 

– koneet ja laitteet   Tarkastetaan ennen työn aloittamista  

– kunto   työkoneet ja laitteet on oltava kunnossa ennen töiden  
 aloitusta 

– toimivuus     Toimivuus tarkastetaan ennen töihin ryhtymistä 

– työhönopastus    Aloituspalaverissa ilmoitetaan työtapa ja työjärjestys   

– työntekijöiden ammattitaito   Työntekijän on osattava laatoittaa vaatimusten mukaista jälkeä 

– työskentely    Käytetään henkilökohtaisia suojavarusteita  

– jätehuolto    Jätteet viedään työmaan jätelavoille, joiden täyttyessä tilaaja hoitaa 
tyhjennykset 

– ensiapu    Työkohteessa olevat ensiaputarvikkeet ja työmaaparakissa oleva en-
siaputarvikkeet    
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Materiaalit  

Kaatovalumassa: Kiilto 70 

Plaano massa: Kiilto Topplan 

Primer: Kiilto start, kera fiber 

Vedeneriste: Kiilto kerafiber,  

Saneerauslaasti: Kiilto flexfix 

Saumalaasti: Kiilto 

Silikoni: Kiilto 

2. Osakohteen vastaanottotarkastus   (ns .  mestan vas taanotto)  
   

Edeltävät työt  Vaatimukset   

– valmius              Kaadot tarkastettu, laatoitettavat pinnat vedeneristetty  

–  suojaus              Hanakulmat, pistorasiat ja viemärit on peitetty    

Työkohteen siisteys    

–  sijainti ja suojaus    oviaukko suojattu muovilla  

Alusta 

– lujuus                                           Betoni on saavuttanut 50% lujuudestaan, vedeneriste on kuivunut kokonaan en-
nen laatoitusta 

– tasaisuus                                        Pinta on tasainen ja mittapoikkeama on 2000mm matkalla vähemmän kuin +-
4mm    

–  mitat                                            Huoneen nurkat ja seinät ovat suorassa   

 

 

3. Tarkastukset työn aikana 
      

   Vaatimukset    

Alusrakenne    

– pinnan suoruus ja tasaisuus, kosteus, lämpötila Kaatolattiasta mitattu suh-
teellinen kosteus on alle 90 %, huoneen lämpötila on lähellä 21 astetta   

Asennustyö 

– materiaalit, määrä ja laatu Materiaaleina käytetään vain Kiillon tuoteperhettä, Laattajako suunni-
teltu niin, että vastakkaiset seinät ovat yhdenmukaisia, Seurataan laatoituksen etenemää. 

Koko rakenteen toimivuus  

– Kahden vedeneristeen välissä ei saa olla mitään materiaalia.  

Työturvall isuus  

– henkilökohtaiset suojavarusteet   Silmäsuojat, kypärä, kuulosuojaimet, turvakengät, työkäsineet, huo-
miovarusteet 

– kulkuväylät   Kulkureitit aluesuunnitelman mukaan  

– sähkö ja valaistus  Työmaa-aikainen sähköistys joka asunnossa 16A keskus  

– järjestys   Ei ylimääräistä tavaraa työmaalla, jätteet viety jätelavoille 

– jätehuolto   Jätteet työmaan jätelavoille 

– ensiapu   Työmaakopeissa olevat ensiaputarvikkeet + 112 

Tarkastukset työn jälkeen 

Siivous ja jätteiden poiskuljetus  Työmaan jätelavoille   

Suojaus ja suojauksen ylläpito  Valmis laatoitus suojataan suojapahvilla ja kovalevyillä 

Itselleluovutus    Talokohtaisesti 

 

3. Mallityön vastaanotto 
       

   Vaatimukset    

Kohde As. Oy Vantaan Tähtisara asunto B5   

–  järjestys Työvälineet poistettu asunnosta, puolikkaat ja ylimääräiset laatat viety 
varastointiin seuraavaa asuntoa varten  

–  siisteys Valmis laatoitus on imuroitu, pesty, puhdistettu ja valmis tarkastettavaksi 
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– valmiin rakenteen suojaus Valmis laatoitus on suojattu kauttaaltaan rakennusaikaisilta vahin-
goilta ja likaantumiselta. 

Valmis työ 

– materiaalit Työssä on käytetty vain Kiilto-tuoteperhettä  

–  Kiinnitykset Laatat on tukevasti kiinnitysalustassaan kiinni koko laatan alueelta. Laattaa koputtaessa laatta 
ei kumise. 

– pinnan   

– suoruus      Laatoituksen tasaisuuspoikkeama 2000mm matkalla on enintään ± 3mm 

   Seinä kaataa 2000mm matkalla enintään ± 4mm 

– puhtaus      Laatoituksen pinta on pesty ja puhdistettu ylimääräisistä sauma-aineista 

– aukot  ja läpiviennit 
– sijainti Läpivientien kohdat on oikeissa kohdissa  

– tiiviys                                       Läpivientikohdat on vedeneristetty huolella, viemäreiden kohdissa vedeneriste 
on nostettu 5cm ylöspäin. Läpivientikohdat on laatoitettu siten, että laatta ei riko vedeneristeen pintaa. 
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Laatoitusaikataulut 
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As. Oy Vantaan Tähtisaran yleisaikataulu
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As. Oy Vantaan Tähtisaran Viikkoaikataulu 
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As. Oy Vantaan Niittynurmikan Malliasunnon aikataulu 
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Aliurakkasopimuksen tekninen sisältö
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Aliurakan aloituspalaveri 
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As. Oy Vantaan Niittynurmikan aluesuunnitelma 
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TR-mittaus -lomake 

 



Liite 9 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Joona Klasila 

Työmaan muistilista 
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Pesuhuoneiden tarkastuslomake 

 


