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Opinnäytetyössä perehdytään uudisrakenteisen asuinkerrostalon alapohjatöihin työnjohtajan nä-
kökulmasta. Opinnäytetyön aihepiirejä käsitellään teoriaosuudessa rakennusalan ammattikirjalli-
suutta apuna käyttäen, minkä jälkeen teoriaosuutta sovelletaan käytännössä rakennustyömaalla. 
Opinnäytetyö on laadittu portfoliomallisesti, ja tarkoituksena on, että materiaalia voidaan hyödyn-
tää tulevien työnjohto-opiskelijoiden koulutustilaisuuksissa opetusmateriaalina. 

Opinnäytetyössä käsiteltävät aihepiirit ovat tärkeitä, joita käsitellään työelämässä päivittäin. Kä-
siteltävät kokonaisuudet ovat tehtäväsuunnittelu, ajallinen suunnittelu ja valvonta, työ- ja ympä-
ristöturvallisuus, aliurakkasopimukset, laadunvarmistus, hankinnat ja logistiikka sekä aluesuun-
nittelu. 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on osoittaa kirjoittajan soveltuvuus ja osaamistaso toimiak-
seen rakennustyömaan työnjohtajan tehtävissä. Lopuksi kirjoittaja kuvailee oman osaamista-
sonsa ja kehittämistarpeet.  
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The purpose of this thesis become familiar with the base floor work of a newly constructed apart-
ment building from the supervisor’s standpoint. The theory part was written based on professional 
literature of the construction branch. After that the theory part was applied into practice on the 
construction site. The thesis was formulated in the shape of a portfolio and the purpose is that the 
material can be used in the education of future supervisors. 

The topics of this thesis are very important from the supervisor’s standpoint and they are present 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön sisältö koostuu teoriaosuudesta, joka on kirjoitettu rakennusalan ammat-

tikirjallisuuden pohjalta. Tämän jälkeen teoriaosuutta sovelletaan käytännön rakennus-

työmaalla, jossa perehdytään työnjohtajan jokapäiväisiin työtehtäviin. Opinnäytetyössä 

käsiteltävät aihealueet ovat tehtäväsuunnittelu, ajallinen suunnittelu ja valvonta, työ- ja 

ympäristöturvallisuus, aliurakkasopimukset, laadunvarmistus, hankinnat ja logistiikka 

sekä aluesuunnittelu. 

Opinnäytetyö on laadittu YIT Rakennus Oy:n toimeksiantona Asunto Oy Naantalin Meri-

kapteenin asuinkerrostalon alapohjatöistä. Kohteessa on 38 asuntoa kuudessa kerrok-

sessa, ja pohjakerroksessa on autohalli, väestösuoja ja tekniset tilat. Alapohjan koko-

naispinta-ala on 788 m2. Rakennus on perustettu lähes kauttaaltaan kallionvaraisesti 

nauha- ja pilarianturoin lukuun ottamatta autohallin koillisen puoleista aluetta, joka pe-

rustettiin maanvaraisesti nauha-anturalla. 

Alapohjatyövaiheessa kirjoittajan vastuualueisiin kuului materiaalien laskenta, betonoin-

nit, laadunvarmistustoimenpiteet, raudoitustarkastukset ja työturvallisuuden seuranta. 

Haasteita perustusvaiheessa aiheutti maaperän epätasaisuudet johtuen irti louhitusta 

kalliosta. Lisäksi kallionpinta oli jäätyessä ajoittain hyvin liukas, jolloin työturvallisuuteen 

tuli panostaa entistä enemmän. 
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2 RAKENNUSTYÖMAAN TUOTANNONSUUNNITTELU, -

OHJAUS JA -VALVONTA 

2.1 Tehtäväsuunnittelu 

Tehtäväsuunnittelu pitää sisällään yhden tehtäväkokonaisuuden, ja se on yleensä yhden 

työryhmän suorittama tehtävä. Tehtäväsuunnitelmaan kuuluvat kyseiseen tehtävään liit-

tyvät keskeisimmät aihealueet, mm. tehtävän laatuvaatimuksien sekä kustannus- ja ai-

kataulutavoitteiden tarkistaminen, turvallisuuden varmistaminen ja mahdollisten riskien 

tunnistaminen. Tehtäväsuunnittelulla pystytään ennaltaehkäisemään mahdollisia ongel-

mia ja voidaan varmistua siitä, että kaikki edellytykset alkavaan työvaiheeseen ovat kun-

nossa. Työnjohtajille tehtäväsuunnitelma tarjoaa hyvät edellytykset työnaikaiseen johta-

miseen, ohjaukseen sekä mahdollistaa nopean puuttumisen mahdollisiin laatu- ja aika-

taulupoikkeamiin. (Ratu S-1228 2010, 1.) 

Tehtäväsuunnitelman työmaalla laatii vastaava työnjohtaja tai kyseiseen tehtävään erik-

seen nimetty vastuuhenkilö. Suunnitelma tulee laatia hyvissä ajoin ennen tehtävän aloi-

tusajankohtaa. Työkauppojen ja aliurakoiden tehtäväsuunnitelmat laaditaan ennen sopi-

muksien sopimista. Tehtäväsuunnitelman laadintavaiheessa on selvitettävä mm.  

• työkokonaisuus 

• ajalliset välitavoitteet 

• kustannustavoite 

• toisen työvaiheen liittyminen alkavaan tehtävään 

• resurssit 

• aloitusedellytykset 

• laadunvarmistustoimenpiteet 

• mahdolliset ongelmat 

• laatuvaatimukset. (Kivimäki ym. 2016, 36.) 

Tehtäväsuunnitelman lähtötiedoiksi kootaan kyseiseen tehtävään liittyvät hanketiedot tai 

yleiset asiakirjat, joissa kuvaillaan tehtävän toteutus, ajalliset ja taloudelliset tavoitteet 

sekä laatuvaatimustaso. Kyseisiä asiakirjoja ovat mm. 

• urakkasopimus 
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• työmaan laatusuunnitelma 

• rakennusselostus 

• työselostus 

• piirustukset 

• tavoitearvio 

• yleisaikataulu. (Kivimäki ym. 2016, 37.) 

Tehtäväsuunnittelussa käytettäviä yleisiä ohjeita ovat mm. Rakennustöiden yleiset laa-

tuvaatimukset, Ratun menetelmä- ja menekkikortit, Rakennustöiden laatu, RunkoRyl, Si-

säRyl sekä Ratun tehtäväsuunnitteluohjeet (Kivimäki ym. 2016, 37). 

Hyvin tehdystä tehtäväsuunnitelmasta on hyötyä yritykselle, työnjohdolle ja työntekijälle. 

Suunnitelma auttaa yritystä tuotannon kehittämisessä ja antaa tietoa hankkeiden onnis-

tumisesta. Tämän lisäksi tehtäväsuunnitelma antaa lähtötietoja tulevien hankkeiden 

suunnittelussa. Työnjohtajalle tehtäväsuunnitelma tarjoaa hankkeen selkeät tavoitteet 

sekä toimii seuranta- ja ohjausvälineenä. Lisäksi työntekijälle tehtäväsuunnitelma antaa 

selkeää tietoa vaatimuksista ja tavoitteista sekä helpottaa työntekemistä. (Ratu S-1228 

2010, 5.) 

2.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 

2.2.1 Ajallisen suunnittelun tavoitteet 

Hankkeen toteutuksen mallina toimii tarkoin suunniteltu aikataulu. Aikataulua suunnitel-

taessa etsitään tehtävien realistinen toteutusmalli käytössä olevien tietojen pohjalta. Ai-

kataulussa asetetaan tavoitteet hankkeelle ja yksittäisille työtehtäville. Tavoitteet koske-

vat tehtävän aloittamis- ja päättämisajankohtaa sekä tarvittavaa työvoimaa. Ajallinen 

suunnittelu luo perustan hyvin onnistuneelle tuotannonsuunnittelulle, joka myös paljas-

taa tehokkaasti suunnitelmien poikkeamat ja epäkohdat. Ajallisen suunnittelun tavoittei-

den tulee olla realistisesti mitattavissa ajankäyttöön ja tehtävän toteutukseen määrä-

tyssä ajassa. (Kivimäki ym. 2016, 18.) 

Rakennustyötä varten tehtävässä aikataulusuunnitelmassa tarvitaan tietoja hankkeen 

työmenekeistä, työsaavutuksista sekä henkilöresursseista. Aikataulua varten hankkee-
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seen liittyvät tiedot saadaan tavoitearviosta, tuotantotiedoista sekä aikaisemmin hanki-

tusta kokemuksesta. Aikatauluissa kuvataan tuotantoa eli syntyvää tuotosta suhteessa 

ajankäyttöön, josta keskeiseksi asiaksi muodostuu poikkeamien havaitseminen sekä 

suunnitelmien ja olosuhteiden muuttuminen. (Kivimäki ym. 2016, 19.) 

2.2.2 Aikataulun muodostaminen ja valvonta 

Aikataulujen muodostamiseen on erilaisia laadinta- ja piirrostekniikoita. Rakennustyö-

maan ohjauksen kannalta on hyvä valita käyttötarkoituksesta riippuen sopiva aikataulu-

tyyppi. Esimerkiksi jana-aikataulu käy informatiivisuuden vuoksi yleisaikataululle, tuotan-

non suunnitteluun soveltuu paikka-aikakaavio, työn valvontaa varten valvontavinjetti 

sekä viikkosuunnitelman esittämiseksi jana-aikataulu. (Ratu Kl-6021 2011, 21.) 

Hyvin muodostetun aikataulun tunnuspiirteitä ovat mm. 

• lohkojen suoritusjärjestys vastaa materiaalihankintoja ja suunnittelusopimusta 

• kriittisten tehtävien aikatauluna käytetään paikka-aikakaaviota 

• talotekniset työt sovitetaan yhteen rakennusteknisiin töihin 

• työvaiheilla on oikea toteutusjärjestys 

• työ toteutetaan turvallisesti 

• tehtävät rytmitetään 

• työkohteessa tehdään vain yhtä työtä kerrallaan 

• mahdollisille häiriöille on varattu pelivaraa 

• rakennusfysikaaliset ehdot on huomioitu, esim. betonin kuivuminen 

• urakan reunaehdot on huomioitu (Ratu Kl-6021 2011, 85). 

Rakentamisen luonteenpiirre on, että tuotanto ei etene tasaisesti. Tästä johtuen ohjauk-

sessa on erittäin tärkeää seurata todellista tilannetta ja pyrkiä ennakoimaan mahdollisten 

häiriötekijöiden varalta. Työnaikaisella ohjauksella ohjataan yksittäisiä työtehtäviä sekä 

rakennushankkeen kokonaisuutta. Edellytyksenä aikataulujen tehokkaaseen valvontaan 

on useiden eri menetelmien käyttö. Jana-aikataulu on hyvä muuttaa jo suunnitteluvai-

heessa paikka-aikakaavioksi, josta nähdään eri työvaiheiden eteneminen kussakin osa-

kohteessa. Paikka-aikakaaviosta nähdään nopeasti määrälliset ja ajalliset erot suunni-

tellun ja työn todellisen kulun välillä. Lisäksi paikka-aikakaaviolla voidaan ennustaa kun-

kin työvaiheen etenemistä olettamalla, että työsaavutukset jatkuvat toteutuneesti. (Ratu 

Kl-6021 2011, 30, 95.) 
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Vinjetti soveltuu hyvin aikataulujen valvontaan, josta voidaan nopeasti tarkastaa osakoh-

teiden sekä työvaiheiden valmiusasteet. Työn etenemistä valvotaan rasteilla ja/tai vä-

reillä, joista käy ilmi osakohteen aloitusajankohta sekä työn eri etenemisvaiheet. (Ratu 

Kl-6021 2011, 30, 95.) 

2.3 Työ- ja ympäristöturvallisuus 

2.3.1 Rakennustöiden turvallisuussuunnittelu 

Rakennushankkeiden johtamisessa, suunnittelussa ja toteutuksessa keskeiseksi asiaksi 

nousee hankkeiden turvallisuuden varmistaminen. Laki velvoittaa yritykset ja työmaat 

huolehtimaan toimintansa turvallisuudesta erilaisilla turvallisuussuunnitelmilla sekä jat-

kuvalla valvonnalla. Tapaturmat aiheuttavat paljon kustannuksia, joten turvallisen toteu-

tuksen varmistamisella on mahdollista alentaa hankkeen kustannuksia ja näin päästä 

kilpailukykyisempään asemaan markkinoilla. Turvallisuuden taso vaikuttaa myös positii-

visesti henkilöstön sitoutumiseen, tuotannon laatuun sekä työilmapiiriin. (Ratu Kl-6020 

2010, 20.) 

Rakennustyömaan turvallisuussuunnittelulla ja suunnitelmallisella ylläpidolla on kes-

keistä vaikutusta terveydellisten haittojen kuin myös työtapaturmien ehkäisyssä. Raken-

nustyömaan turvallisuus perustuu toimenpiteisiin, joilla voidaan ennakoida mahdolliset 

turvallisuusvaarat ja pyritään niiden torjuntaan. Näitä toimenpiteitä ovat ennakkosuunnit-

telu, turvallisuusseuranta, työmaalla tehtävät tarkastukset sekä tapaturmatutkinnan pa-

laute. (Ratu Kl-6027 2015, 108.) 

Työn turvallisuuteen liittyvät perusasiat tehdään rakennushankkeen suunnitteluvai-

heessa, ja tämän ylläpito on jatkuva prosessi. Rakennusvaiheessa hyödynnetään ja to-

dennetaan suunnittelun perusteita varsinaisessa turvallisuuden hallinnassa. Rakennus-

vaiheen turvallisuuden ylläpito koostuu  

• rakennustöiden turvallisuussuunnittelusta  

• työhön perehdyttämisestä ja opastamisesta 

• työsuojeluasioihin liittyvästä yhteistoiminnasta niin urakoitsijan, työnantajan ja tä-

män työntekijöidenkin välillä. (Ratu Kl-6027 2015, 108.) 
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2.3.2 Turvallisuusjohtaminen 

Turvallisuusjohtaminen on tärkeä osa työn turvallisuuden varmistamisen sekä tämän ke-

hittämisen keino. Turvallisuusjohtamiseen kuuluvat mm. 

• henkilöstön ja työolojen hyvinvoinnin seuranta 

• ongelmien selvittäminen ja ratkaiseminen 

• kehittämistoimenpiteet 

• vaarojen arviointi 

• suunnitelmallisuus. (Ratu Kl-6027 2015, 82.) 

Työturvallisuuslain mukaan turvallisuusjohtamiseen kuuluvat työntekijöiden vaikutus-

mahdollisuuksien huomioon ottaminen sekä työntekijöiden hallitseman tiedon hyödyntä-

minen (Ratu Kl-6027 2015, 82). 

Rakennustyömaan turvallisuustoiminnalle laaditaan lähtökohdat ja edellytykset yrityksen 

turvallisuusohjelmassa. Siinä määritellään turvallisuustoiminnan suuntaviivat, kuinka yri-

tys ottaa turvallisuuden huomioon johtamisessa, tuotannon suunnittelussa sekä toteu-

tuksessa. Rakennusyrityksen johto asettaa yhdessä työmaajohdon kanssa rakennus-

hankkeelle turvallisuuspäämäärän sekä yksityiskohtaiset tavoitteet. Työnjohto osoittaa 

sitoutumistaan antamalla mahdollisuuden turvalliseen toimintaan sekä luomalla siihen 

edellytykset. Oleellista on, että urakan budjetti laaditaan siten, että se sisältää turvallisen 

toteuttamistavan vaatimat kustannukset. (Ratu TT 18.1 2003, 9.) 

Rakennustyössä turvallisuusjohtamisen hyviä käytäntöjä ovat mm. 

• johdon sitoutuminen turvallisuuden kehittämiseen ja tämän osoittaminen 

• työmaan johtaminen ja turvallisuuden koordinointi 

• turvallisuushenkilöstöön panostaminen 

• huolellinen turvallisuussuunnittelu 

• koulutus, ohjaus ja perehdyttäminen turvallisuuteen 

• työntekijöiden osallistuminen ja sitoutuminen turvallisuustavoitteiden toteuttami-

seen 

• urakoitsijoiden ohjaus ja turvallisuustavoitteiden kirjaaminen sopimuksiin 

• palaute ja palkitseminen turvallisesta toiminnasta 

• tapaturmien ja vaaratilanteiden raportointi ja niiden tutkiminen 

• työmaan turvallisuusohjeiden laadinta 
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• turvallisuuden seuranta ja valvonta (Ratu TT 18.1 2003, 7). 

2.4 Aliurakkasopimukset 

Aliurakat ovat hankintoja, joihin työpanoksen lisäksi kuuluu usein myös rakennusmateri-

aalien ja -tuotteiden hankinnat. Aliurakoista laaditaan urakkasopimukset, joiden sopi-

musehtoina käytetään yleensä rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998). Ra-

kennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaan aliurakassa pääurakoitsija on tilaaja, ja 

aliurakoitsija toimii urakoitsijana. Pääurakoitsija pyrkii aliurakoinnin avulla teettämään 

erityisosaamista tai pätevyyttä vaatimaa työkokonaisuutta, jonka teettäminen yleisesti 

perustellaan taloudellisuudella, hyvällä laadulla sekä ajallisesti joustavana ja hyvällä ai-

kataulun pidolla. Aliurakoinnissa esiintyvät häiriötilanteet johtuvat yleisesti puutteelli-

sesta aliurakkasopimuksesta ja puutteellisesti hoidetuista yhteistyömenettelyistä. Kes-

keisempiä ongelmia ovat mm. 

• aliurakkatyön viivästyminen 

• huono tai sopimuksen vastainen työtulos 

• aliurakkasopimuksen purkaminen 

• aliurakoitsijan konkurssi. (Junnonen & Kankainen 2016, 435.) 

Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaan pääurakoitsijan tulee vastata aliura-

koitsijan työstä kuten omastaan. Tämän vuoksi aliurakkasopimus tulee laatia siten, että 

pääurakoitsija voi vaatia samat vastuut ja takuut aliurakoitsijalta kuin pääurakoitsijalla on 

aliurakkatyön osalta. Nämä vastuut korostuvat etenkin työtehtävän laadun, tilaajalle luo-

vutettavien dokumenttien, takuu- ja vastuuaikojen sekä aikataulun pitämisestä. (Junno-

nen & Kankainen 2016, 435.) 

Suullisia aliurakkasopimuksia ei tulisi tehdä edes pienistä töistä. Vaikka suullinen sopi-

mus onkin yhtä pätevä kuin kirjallinen, niin ristiriitatilanteissa sovittujen asioiden toteami-

nen ei yleensä ole mahdollista. (Junnonen & Kankainen 2016, 436.) 

Aliurakkasopimuksen laadinnassa tulisi määrittää mm. 

• sopimustunnisteet 

• suoritusvelvollisuudet osapuolien välillä 

o pääsuoritus 

o sivuvelvollisuudet 
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o työmaapalvelut 

o johtovelvollisuus työmaalla 

• urakkahinta, maksuperuste ja mahdolliset muutostyöhinnat sekä urakkahinnan 

maksaminen 

• asiakirjat, joita noudatetaan sopimuksessa ja niiden pätevyysjärjestys 

• urakka-aika, mahdolliset välitavoitteet ja viivästyssakot 

• aliurakassa vaadittava laadunvarmistus 

• vakuudet 

• vakuutukset 

• takuut 

• lisä- ja muutostyökäytännöt 

• vaadittavat dokumentit aliurakoitsijalta, kuten käyttö ja huolto-ohjeet 

• riitaisuuksien ratkaisut 

• erityisehdot ja määräykset kohdekohtaisesti (Junnonen & Kankainen 2016, 437). 

2.5 Laadunvarmistus 

2.5.1 Laatujohtaminen 

Yrityksen johdolla on keskeinen rooli laadun tekemisessä ja parannustyössä sekä laa-

dunparannuksen selvityksessä koko organisaatiolle. Lisäksi johdon tulee ohjata laadun-

parannusprosessia ja antaa henkilöstölle palautetta. Laadun kehittämisen prosessi on 

vaiheittain ja pitkäjänteisesti etenevä, mikä edellyttää laatujohtamisen käytäntöjen ja pe-

riaatteiden ymmärtämistä ja sisäistämistä. Laatujohtamisella tähdätään pitkäaikaiseen 

menestykseen, se perustuu siihen, että koko organisaation jäsenet ovat osallisina tämän 

toteuttamisessa. Lähtökohtaisesti kyse on ajattelutavasta, jonka pääpaino kohdistuu asi-

akkaiden tarpeiden tai ongelmien kartoittamiseen sekä tarjoamalla niihin ratkaisua. (Ratu 

Kl-6029 2017, 9.) 

Vastuuta tehtävän toteutuksesta ja suunnittelusta tulisi antaa niille, jotka todellisuudessa 

suorittavat työvaiheen. Tämä kuitenkin edellyttää, että tehtävät suoritetaan suunnitel-

mien mukaisesti ja varmistutaan siitä, että parhaita tunnettuja menettelytapoja käytetään 

ja pyritään kehittämään jatkuvasti. Yrityksen tavoitteiden ja toimintatapojen tulee olla sel-
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keitä, jotta laatujohtaminen onnistuisi. Henkilöstön tulee omaksua tavoitteet, sillä laadu-

kas toiminta perustuu tavoitteiden ymmärtämisestä ja niihin sitoutumisesta. (Ratu Kl-

6029 2017, 9.) 

2.5.2 Rakentamisen laatu 

Laatu on käsitteenä laaja ja eri näkökulmia latuun liittyen on useita. Rakentamisen laatua 

voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavista neljästä eri näkökulmasta: 

1. Suunnittelun laadussa rakennushankkeen suunnitelmat ja toimet perustuvat ti-

laajan tarpeisiin ja toivomuksiin sekä täyttävät hyvän rakennustavan ja viran-

omaisten vaatimukset. 

2. Tuotannon laatua on suunnitellussa aikataulussa ja kustannustavoitteissa pysy-

minen sekä hankkeen toteuttaminen turvallisesti ja laatutavoitteiden mukaisesti. 

3. Asiakaskeskeistä laatua on, että lopputulos vastaa vaatimuksia, tietoisuus hank-

keen kulusta ja yhteistyö hankkeen aikana toimii. Lisäksi lisä- ja muutostöiden 

hallinnan asiakas kokee tärkeänä osana laatua. 

4. Ympäristöön liittyen laatu muodostuu toimista, joilla yhteiskunnan ja toimintaym-

päristön asettamat vaatimukset ja odotukset täyttyvät. (Ratu Kl-6029 2017, 11.) 

2.5.3 Rakennushankkeen laadunvarmistus 

Rakennushankkeen laadunvarmistuksella käsitellään koko projektia hankevalmistelusta 

aina rakennuksen käyttöönottoon ja käytön aikaiseen aikaan. Rakennushankkeen laa-

dunvarmistustoimia rakentamisen eri vaiheissa ovat mm. seuraavat: 

• Tarjous- ja sopimusvaihe sisältävät oleellisia asioita, kuten tarjouspyynnön laati-

misen, urakoitsijoiden esivalinnan ja sopimusta edeltävät katselmukset sekä neu-

vottelut urakoitsijoiden kanssa. Näissä kaikissa vaiheissa on mahdollista vaikut-

taa rakentamisen laatuun. 

• Rakentamisen valmisteluvaihe käsittelee hankkeen riskien kartoittamisen, laa-

dunvarmistustoimien suunnittelun ja tarkentamisen eri osapuolten välillä, työai-

kataulun, suunnitteluaikataulun ja tarkastusasiakirjan laadinnan sekä aloitusko-

kouksen järjestämisen. Myös näissä kohdissa on mahdollisuus tehdä laatua 

edesauttavia tekoja ja päätöksiä. 
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• Rakentamisvaiheessa toteutetaan ja dokumentoidaan suunnitellut laadunvarmis-

tustoimet rakennustöissä. Jokainen vastaa itselleen kuuluvista tehtävistä ja tie-

dottaa hankkeen aikana havaitsemistaan poikkeamista tai muutoksista eri osa-

puolille.  

• Viimeistely- ja luovutusvaiheessa aikataulu suunnitellaan siten, että kokeille, tar-

kastuksille, säädöille ja tarvittaville korjaustöille on riittävästi aikaa. Tavoitteena 

on, että kohde luovutetaan tilaajalle valmiina luovutuspäivämäärään mennessä 

ja vastaa vaadittua laatutasoa. Luovutusvaiheen lopussa kerätään hankkeeseen 

osallistuneilta osapuolilta palaute toiminnan kehittämiseksi seuraavissa koh-

teissa. (Ratu Kl-6029 2017, 14.) 

2.6 Hankinnat ja logistiikka 

2.6.1 Hankintasuunnittelu 

Hankintasuunnitelma on hyvä tehdä rakennushankkeen alussa heti projektin aikataulu-

tuksen jälkeen. Hankintasuunnitelman sisältö koostuu hankintakokonaisuuksista, han-

kintavastuista ja hankintojen ajoittamisesta hankinta-aikataululle. Hankintasuunnitelmaa 

laadittaessa tulee huomioida mm. 

• hankintakokonaisuudet ja -nimikkeet 

• kausisopimukset 

• toimitustavat ja -kanavat 

• toimittajien valinta 

• vastuuhenkilöt 

• ajankohdat toimituksille 

• toimittajien yhteystiedot. (Ratu S-1227 2010, 6–7.) 

Osa hankinnoista on hyvä tehdä heti rakennushankkeen käynnistyessä, jotta varsinaisen 

työn aloitusajankohtana työmaalla on rakennusmateriaalia ja kohde saadaan aikataulun 

mukaisesti käyntiin. Lisäksi tulee hyvissä ajoin suorittaa ns. kiirehankintoja, kuten ele-

menttitoimitukset sekä tuotteet, joilla toimitusajat ovat pitkiä. (Ratu S-1227 2010, 7.) 
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Hankinta-aikataulu on sidoksissa yleisaikataulun kanssa, jonka avulla varmistetaan ma-

teriaalien oikea-aikainen saanti ja työvaiheiden aikataulun mukainen aloitus. Hankinta-

tapahtumat tulee kuitenkin ennakoida ja ajoittaa siten, että tarjouspyynnölle, tarjouksen 

antamiselle, käsittelylle, neuvotteluille ja päätöksille on varattu riittävästi käsittelyaikaa. 

Lisäksi hankintojen toimitusaikaan voi vaikuttaa vallitseva markkinatilanne, hankinnan 

kriittisyys ja suunnittelun tarve. (Ratu S-1227 2010, 7.) 

2.6.2 Logistiikka 

Logistiikkaa tulee ajatella kokonaisuutena, kuinka materiaalia ja kalustoa käsitellään työ-

maalla. Tähän liittyviä työvaiheita on mm. 

• kuljetukset 

• kuorman purkaminen 

• varastointi 

• siirrot 

• suojaus 

• siivous.  

Varastointialueet ja hankintojen sijoitus työmaalla tulee miettiä hyvin, jotta työmaan si-

säiset siirrot jäisivät mahdollisimman vähäiseksi. Lisäksi on hyvä huomioida jo tulevia 

työvaiheita, esimerkiksi sisävalmistusvaiheen materiaaleja, jotka ovat raskaita ja, jotka 

kannattaa nostaa holville jo runkovaiheen aikana, kun taas helposti vaurioituvat tuotteet 

on hyvä toimittaa työmaalle suoraan asennuspaikalle ja juuri ennen asennusajankohtaa. 

(Ratu S-1227 2010, 7.) 

Työnjohto vastaa toimitusten ohjauksesta ja työmaa-alueen toimivuuden huolehtimi-

sesta. Seuraavaksi on lueteltuna onnistuneen toimituksenohjauksen tunnusmerkkejä:  

• toimituserä ja ajankohta ovat oikeat 

• purkua ja siirtoa varten on kalusto valmiina 

• työntekijät ovat valmiina sekä heidät on opastettu kuorman purkuun, siirtoon ja 

tuotteiden suojaamiseen 

• varastointialue ja suojaukset on valmisteltu 

• valmistajan ohjeet yms. tarvittavat dokumentit ovat työmaalla 
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• tavara on tarkastettu vastaanoton yhteydessä, kuormakirja kuitattu ja mahdolliset 

puutteet kirjattu. (Ratu S-1227 2010, 13, 15.) 

2.7 Aluesuunnitelma 

Rakennustyömaan aluesuunnitelma on hankkeen päätoteuttajan laatima suunnitelma, 

jonka keskeiset asiat perustuvat työmaan toimintojen ja tehtävien järjestämiseen. Alue-

suunnitelma toimii tiedonvälitysvälineenä hankkeeseen osallistuville, ja se sisältää sisäi-

set ja ulkoiset logistiikkajärjestelyt sekä työ- ja turvallisuusjärjestelyt. Rakennushankkeen 

edetessä suunnitelmaa päivitetään, täydennetään ja karsitaan sitä mukaa, miten työt 

etenevät ja työmaa-alueen käyttö muuttuu. (Ratu C2-0299 2007, 2.) 

Lähtötietona aluesuunnitelman laadintaan käytetään tuotantosuunnitelmia ja han-

keasiakirjoja, kuten 

• hankkeen turvallisuusasiakirja 

• asemapiirros ja rakennussuunnitelmat 

• kaapeli- ja putkikartat sekä ilmajohtojen sijainnit alueella 

• tulokset pohjatutkimuksista 

• alustava aluesuunnitelma tarjous- tai hankesuunnitelmavaiheesta 

• yleisaikataulu 

• logistiikkasuunnitelma 

• kaivannot ja LVIS-aluesuunnitelmat 

• ajoneuvoyhdistelmien ja kuljetusvälineiden vaatimukset 

• paikalliset viranomaisvaatimukset (Ratu TT 5.23 2007, 2). 

Aluesuunnitelma tulee laatia vähintään maarakennus-, perustus-, runko- ja sisätyövai-

heisiin riippuen hankkeen koosta. Aluesuunnitelmassa ilmenee tapahtuneet ja tapahtu-

vat muutokset sekä uudet järjestelyt työmaalla, joten suunnitelma tulisi sijoittaa kaikille 

nähtäväksi esim. työmaan portille, työntekijöiden sosiaalitilojen seinälle ja työmaatoimis-

toon. (Ratu C2-0299 2007, 5.) 

Aluesuunnitelma maarakennus- ja perustusvaiheessa tehdään yleisaluesuunnitelman 

pohjalta vastaamaan työmaan tilannetta. Aluesuunnitelmaa muutetaan, kun työvaiheet 

edistyvät ja työmaa-alueen käyttöön tulee muutoksia. Muutokset, muutoskohdat ja -päi-
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vämäärät tulee esittää helposti havaittavalla tavalla. Aluesuunnitelman ja työmaan tilan-

teen tulee vastata toisiaan rakennushankkeen ajan, jolloin eteneminen runkovaiheeseen 

sujuu joustavasti eikä työmaa-alueen uudelleenjärjestelyjä tarvita. Runkovaiheen alue-

suunnitelma laaditaan maarakennus- ja perustusvaihesuunnitelman sekä yleisaluesuun-

nitelman pohjalta, ja sitä täydennetään ja päivitetään koko runkovaiheen ajan. Työmaa-

tilanteen ja aluesuunnitelman kirjallisen version tulee vastata toisiaan, jolloin siirtyminen 

sisätyövaiheeseen sujuu joustavasti. (Ratu TT 5.23 2007, 3.) 

Järjestelyjä ja suunniteltavia asioita työmaa-alueesta, jotka ilmenevät aluesuunnitel-

masta, ovat mm. 

• työmaa-alue ja sen rajaaminen esim. verkkoaidalla tai vastaavalla tavalla han-

keasiakirjojen ja viranomaismääräysten mukaisesti. Lisäksi pystytetään työmaa-

taulu näkyvälle paikalle 

• työmaatilat, kuten toimisto-, sosiaali- ja varastotilat sekä ensiaputarvikkeiden ja 

ensiaputila määritetään työntekijöiden ja toimihenkilöiden määrän mukaisesti. 

Työmaatiloista tulee olla mahdollisimman lyhyt ja turvallinen matka työkohtee-

seen. Lisäksi ne pyritään mahdollisuuksien mukaan sijoittamaan työnaikaisten 

vesi-, viemäri-, sähkö- ja tietoliikenneliittymien läheisyyteen 

• kulkutiet ja liikenneväylät liitetään olemassa oleviin yleisiin teihin, ja niissä tulee 

huomioida mm. riittävä näkyvyys, korkeuserot, porttien ja valo-ohjauksen raken-

taminen. Liittymäkohtien ja työmaa-alueen sisäisten liikenneväylien tulee olla riit-

tävän leveitä ja kantavia 

• jätepisteet sijoitetaan työmaalle siten, ettei jätteitä kuljettaessa tarvitse kulkea 

valmiiden osakohteiden ja tilojen läpi. Lisäksi eri jätteille tulee olla omat lajittelu-

astiat 

• nosto- ja siirtojärjestelyt, joissa huomioidaan torninosturin keskeinen sijainti, nos-

tokyvyn riittävyys ja -ulottuvuus sekä maapohjan kantavuus tulee varmistaa ja 

vahvistaa tarvittaessa. Autonosturille määritetään nostoalue, jossa maapohjan 

kantavuus on riittävä  

• varastointi-, lastaus- ja purkualueilla varattava riittävästi liikkumatilaa materiaalin 

käsittelylle. Purku- ja lastauspaikat tulee olla lähellä varastointialuetta ja tiet suun-

niteltu sekä sijoitettu vaatimusten mukaisesti. Pohjan kantavuus tulee selvittää ja 

mahdollisesti vahvistaa. Lisäksi tulee huomioida, vaatiiko alue aitauksen, kevyt-

suojauksen tai varastohallin rakentamisen   
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• työmaan suojaukset ja tilavaraukset huomioidaan jyrkänteiden aitauksella, sortu-

misalttiiden kaivausten tukemisella sekä säilytettäväksi tarkoitetut, kuten kasvilli-

suus ja rakennukset suojataan, ilmassa ja maassa olevat sähkö- ja voimalinjat 

merkataan ja suojataan.  

• työnaikaiset VVST-järjestelmät paikannetaan ja selvitetään niiden riittävyys työ-

maan tarpeisiin sekä suunnitellaan uusien sähkökeskusten, kaapeleiden ja put-

kilinjojen sijoituspaikat. Työmaalle suunnitellaan riittävä valaistus ja palonsam-

mutusjärjestelmä 

• työtilat ja työalueet suunnitellaan esim. lvis-, raudoitus- ja kirvesmiestöiden työs-

kentely sekä lähivarastotilojen tarpeen mukaan. Alueille suunnitellaan suojat, ai-

taus ja pohjan vahvistaminen sekä kulkutiet. (Ratu C2-0299 2007, 5–7.) 
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3 TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN RAKEN-

NUSTYÖMAALLA 

3.1 Tehtäväsuunnittelu 

Tehtäväsuunnitelma on hyvin tärkeä osa työnjohdon tuotannonohjauksen ja -valvonnan 

edistämisen kannalta. YIT Rakennus Oy panostaa tehtäväsuunnitelmien laadintaan suu-

resti, jolloin suunnitelma tulee laadittua pienistäkin tehtäväkokonaisuuksista. Näin työ-

vaiheesta saadaan kattava ja selkeä kuva toteutuksesta ja mahdollisiin epäkohtiin pys-

tytään reagoimaan nopeasti. 

Naantalin Merikapteenin työmaalla tehtäväni oli laatia tehtäväsuunnitelma alapohjatöistä 

(liite 1). Tehtäväsuunnitelman laadinta osoittautui erittäin hyödylliseksi sen ollessa en-

simmäinen kertani anturamuottitöistä lattiavaluun, jolloin eri työvaiheista ja vaatimuksista 

sai hyvän käsityksen ennen töiden alkamista. Lisäksi tehtäväsuunnitelmasta on helppo 

tarkistaa vaatimukset ja materiaalit sekä käydä työryhmän kanssa läpi eri vaiheita töiden 

ollessa jo käynnissä. 

Tehtäväsuunnitelman laadinnassa hyödynsin eri rakennepiirustuksia, RT-kortistoja ja 

aiemmin koulussa tekemiäni tehtäväsuunnitelmia. Lisäksi suuri hyöty oli työmaalla toi-

mivan vastaavan työnjohtajan aiemmin laatimista tehtäväsuunnitelmista, joista sai katta-

van kuvan kokonaisuuksista ja seikoista, joita on hyvä huomioida tehtäväsuunnitel-

massa.  

Haastavien olosuhteiden vuoksi kallionvaraiset anturat tehtiin suurilta osin pitkästä puu-

tavarasta ja MALTHUS-lukkoja sekä välikkeitä hyväksikäyttäen muotin sidonnassa. Kyl-

mät olosuhteet ennakoitiin jo muottien valmistusvaiheessa, ja anturamuoteista rakennet-

tiin 100 mm leveämmät, mikä mahdollisti asennuttaa muotin kummallekin puolelle 50 

mm paksun lämmöneristeen. Lisäksi raudoitukseen asennettiin lämpölankoja, ja kun 

valu saavutti oikean koron, se vielä peitettiin routamatolla (kuva 1). Valun lämpötilaa ja 

lujuuden kehitystä seurattiin logger-lukulaitteella. 
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Kuva 1. Valettu ja suojattu kallionvarainen antura. 

3.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 

Runkotyövaiheen yleisaikataulun pohjalta laadin perustus- ja alapohjatöistä erikseen ai-

kataulun liittyen kyseisiin työvaiheisiin (liite 2). Olosuhteet olivat hyvin haasteelliset kal-

lion epätasaisuuksien ja korkeuserojen vuoksi. Tämä vaikeutti aikataulun laadintaa, 

koska kokemus ja tiedon löytyminen vastaavanlaisista kohteista oli vähäistä. Ensimmäis-

ten anturamuottien jälkeen käsitys perustusvaiheen ajallisesta kulusta oli jo huomatta-

vasti parempi, jolloin työkokonaisuuden hahmottaminen oli helpompaa. Tässä vaiheessa 

tuli tarkastella laadittua aikataulua aktiivisesti, jotta aikataulusta ei jäätäisi jälkeen. Tar-

kastelussa kävikin ilmi, että resursseja tuli lisätä hetkellisesti, jotta aikataulussa pysyttäi-

siin. 

Alapohjan maatäyttöjä pyrittiin tekemään niin pian kuin mahdollista (kuva 2), jolloin työ-

olosuhteet paranivat huomattavasti niin ajallisesti kuin työturvallisuuden näkökulmasta-

kin katsottuna. 

Työvaiheiden etenemistä valvottiin työmaakierroksilla ja työryhmän nokkamiehen 

kanssa pidettävissä palavereissa, joissa etenemisjärjestys ja aikataulun seuranta olivat 

keskeisiä asioita. 
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Työmaatoimistossa on käytössä kolmiviikkoisilmoitustaulu (liite 3). Tämä taulu on hyvin 

käytännöllinen ja kätevä tapa kirjata tulevat tapahtumat, kuten hankinnat, palaverit ja 

työvaiheisiin liittyvät tehtävät, kaikkien nähtäville. 

 

Kuva 2. Alapohjan täyttötyöt käynnistyneet. 

3.3 Työ- ja ympäristöturvallisuus 

YIT Rakennus Oy suhtautuu suurella vakavuudella työturvallisuuteen ja työturvallisuus-

määräyksien noudattamiseen.  

Merikapteenin rakennustyömaalla työskentelevillä työntekijöillä tulee olla voimassa 

oleva kulkulupa, joka myönnetään ja tulostetaan henkilölle perehdytyksen jälkeen. Kul-

kulupa tulee sijoittaa näkyvälle paikalle. Perehdytyksen pidosta vastaa enimmäkseen 

työmaainsinööri, joka toimii myös kohteen työturvallisuuspäällikkönä, mutta tilanteesta 

riippuen perehdytyksien järjestäminen kuului myös toimenkuvaani. 

Ympäristön siisteyden, järjestyksen ja jätehuollon ylläpito kuuluvat toimenkuvaani. Siis-

teyden ylläpito vaikuttaa suuresti työ- ja ympäristöturvallisuuteen, ja meillä olikin käy-

tössä työvoimavuokraamon kautta jatkuvasti henkilö, ketä huolehti järjestyksestä. 
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Viikoittain suoritettava TR-mittaus (liite 4) kuuluu myös toimenkuvaani. Mahdollisuuksien 

mukaan mittaukseen osallistuu myös työntekijöiden edustaja, ketä toimii myös työsuoje-

luvaltuutettuna. 

Turvallisuussuunnitelma (liite 5) tulee laatia erikseen työkokonaisuuksista. Lisäksi aliura-

koitsijoiden työnjohtajat tekevät turvallisuussuunnitelman, joka käydään urakoitsijan 

kanssa läpi ja hyväksytään, mikäli suunnitelma täyttää vaadittavat kriteerit. Suunnitel-

massa käy ilmi keskeiset asiat turvalliseen työskentelyyn liittyen. 

Työmaalle tulevalle kalustolle (kuva 6) tulee suorittaa pystytyspöytäkirja (liite 6). Tässä 

vaiheessa työmaata tämä käsittää suurilta osin betonipumppuautojen ja ajoneuvonostu-

rien pystytystarkastuksia. Tarkastukset kuuluivat tehtäviini, jotka suoritin yhdessä ajo-

neuvon kuljettajan kanssa hänen saavuttuaan työmaalle. Tarkistus pitää sisällään lait-

teen toimintaan, käyttöön ja pystytykseen liittyviä katselmuksia.  

Työkohteen riittävällä valaistuksella edistetään myös tehokkaasti työ- ja ympäristöturval-

lisuutta (kuva 3). 

 

Kuva 3. Riittävä työkohteen valaistus lisää työturvallisuutta. 
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3.4 Aliurakkasopimukset 

Naantalin Merikapteenin rakennustyömaalla käytettiin yrityksen sisäistä urakointityöryh-

mää ja eri tehtävissä vaativaa erityisosaamista omaavia aliurakoitsijoita.  

Alapohjatyövaiheessa tarvitaan aliurakoitsijoita etenkin LV- ja maarakennustöissä (kuva 

4). Näiden työvaiheiden aliurakoitsijat valikoituivat tarjouksien perusteella, jonka pohjalta 

ryhdyttiin urakkaneuvotteluihin ja lopuksi laadittiin aliurakkasopimus (liite 7). Edellä mai-

nitut aliurakoitsijat ovat aikaisemmista rakennuskohteista tuttuja, joten periaatteet ja käy-

tännöt ovat tiedossa, mikä osittain helpottaa neuvotteluvaiheessa ja varsinaisen aliurak-

kasopimuksen laadinnassa. 

Urakkasopimusta laadittaessa urakoitsijoille selvitettiin vaadittava tuotantonopeus ja vä-

litavoitteet, jotta työt etenevät aikataulun ja odotusten mukaisesti. Tämä edellyttää jatku-

vaa yhteistyötä maarakennus- ja LV-urakoitsijan kanssa, jotta jokaisen osapuolen työt 

etenevät esteittä. Alapohjatyöstä tehtiin urakkasopimus YIT:n oman työryhmän kanssa. 

Työryhmä on aikaisemmista kohteista hyvin tunnettu ja koettu erittäin ammattitaitoiseksi.  

Ennen aliurakoitsijoiden valintaa tulee tarkistaa urakoitsijan tilaajavastuut, että kaikki on 

varmasti kunnossa. Tämä tarkoittaa käytännössä, että yritys on hoitanut lakisääteiset 

velvoitteensa, kuten eläkemaksut ja verot. Tämä on nopea ja helppo tarkistaa tilaajavas-

tuupalvelun kautta. 
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Kuva 4. Viemäri- ja täyttötyöt käynnissä. 

3.5 Laadunvarmistus 

YIT Rakennus Oy:llä on nollavirhe-tavoite luovutuksessa ja laadunvarmistamiseen pa-

nostetaan suuresti. Työtehtävien laadunvarmistuksella on suora yhteys rakennushank-

keen kustannustehokkuuteen ja aikataulussa pysymiseen, jolloin myös takuu- ja vuosi-

korjaustyöt voidaan minimoida. 

Laadunvarmistamiseksi eri työvaiheista laaditaan laadunvarmistuskortti (liite 8). Laadun-

varmistuskortin laadinta aloitetaan hyvissä ajoin ennen työtehtävän aloittamista ja korttiin 

kirjataan keskeiset vaatimukset, joita työvaiheelta edellytetään. Kortista on suuri hyöty 

aloituspalaverin ja työnteon yhteydessä, jolloin työtehtävään osallistujien kesken saa-

daan yhteinen ymmärrys laatuvaatimuksista.  
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Kuva 5. Autohallin raudoitustarkastus. 

Työtehtäviini laadunvarmistuksen suhteen olivat muotti- ja raudoitustarkastukset (kuva 

5), maatäyttöjen kerrosvahvuudet ja niiden tiivistäminen, alapohjaeristykset ja betonoin-

tiin liittyen betonilaadun ja -määrän varmistaminen ja tämän jälkeen tilauksen tekeminen. 

Betoniauton saapuessa työmaalle varmistin vielä betonilaadun ennen valun aloittamista. 

Betonoinnin laadunvarmistukseen liittyy mm.  

• betonointipöytäkirja (liite 9) 

• kuormakirjat 

• betonin lämmön- ja lujuudenkehitys (liite 10). 

Betonin lämpötilaa mitataan logger-lukulaitteella. Laitteen anturi asetetaan tuoreen be-

tonin joukkoon, ja laite tallentaa lämpötilatietoja, joita voidaan tarkastella tietokoneelta. 
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3.6 Hankinnat ja logistiikka 

Naantalin Merikapteenin rakennustyömaalla materiaalihankintoja tehtiin usealla eri ta-

valla. Hankintatapa riippuu hankittavan materiaalin määrästä, kustannuksista, sopimuk-

sista ja käyttötarpeista. Työmaalta käsin tehdyt hankinnat suorittavat suurilta osin työ-

maainsinööri. 

Suurin osa rakennusmateriaalien hankinnoista tehtiin suoraan työmaalta. Näitä hankin-

toja olivat pääpiirteittäin mm. 

• betonimuottitarvikkeet 

• eristeet 

• salaojitukset 

• betonoinnit 

• kalusto 

• kulutustarvikkeet. 

Määrällisesti ja kustannuksellisesti suuret hankinnat, kuten betoniraudoitukset, tehtiin 

puolestaan YIT:n hankintapäällikön toimesta. Tämänlainen hankinta lisäksi kilpailutetaan 

ja saapuneiden tarjousten perusteella tehdään hankinnat. Suuret betoniraudoitemäärät 

eivät niinkään johtuneet alapohjatyövaiheista vaan autohallin holvista, joiden päälle 

asuinkerrostalo osittain sijoittuu. 

Työvaiheita, joissa aliurakoitsija tilaa ja toimittaa tarvittavat materiaalit, olivat esimerkiksi 

maarakennustyöt. Tämä työvaihe sujuu parhaiten kyseisellä tavalla, koska urakoitsijalla 

on kalustoa kuljettaa tarvittavat materiaalit ajallisesti ja laadullisesti juuri silloin kuin niitä 

tarvitaan. Lisäksi urakoitsijan kanssa sovittiin ylimääräisen louheen poisajosta samalla, 

kun urakoitsija kuljettaa maatäyttöä työmaalle.  

YIT Rakennus Oy:llä on lisäksi usean eri materiaalitoimittajan välillä vuosisopimus. Vuo-

sisopimuksen avulla taataan materiaalien oikea-aikainen toimitus, ja se mahdollistaa li-

säksi erittäin kilpailukykyisen hinnan perustuen suuriin tilausmääriin. Vuosisopimuksien 

perusteella tehtyjä tilauksia olivat esimerkiksi eristeet (liite 11), puutavarat ja betonin toi-

mitus. 

Kalustoon liittyvät hankinnat tehdään suurilta osin YIT Kalusto Oy:n kautta, josta saa-

daan käytännössä kaikki tarvittava kalusto.  
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Kuva 6. Ajoneuvonosturin purkutyöt käynnissä. 

3.7 Aluesuunnitelma 

Aluesuunnitelma (kuva 7) laadittiin Naantalin Merikapteenin rakennustyömaalle hyvissä 

ajoin ennen hankkeen aloitusajankohtaa, jolloin työmaajärjestelyt voitiin toteuttaa mah-

dollisimman toimiviksi ja turvallisiksi. Suunnitelmasta käy ilmi työmaajärjestelyt, kuten 

• työmaa-alueen rajaukset 

• työmaatilat 

• jätehuoltojärjestely 

• liikenneväylät ja pysäköinti 

• varastointialue 

• työnaikaiset vesi-, viemäri-, sähkö- ja sammutusjärjestelmät 

• nostoulottumat. 
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Kuva 7. Aluesuunnitelma. 

Työmaatoimisto- ja sosiaalitiloille löytyi alue, jonka välittömässä läheisyydessä on säh-

kökeskus sekä vesi- ja viemäriliitännän mahdollisuus. Lisäksi tämä alue mahdollisti kaik-

kien työmaalla työskentelevien autojen paikoittamisen.  

Koko työmaa-alue aidattiin Kopenkadun ja Satamatien suuntaisesti sekä kalliolouhinnan 

yläpuolelta, joka rajoittuu puustoon. Varastointialue pyrittiin sijoittamaan mahdollisimman 

lähelle työmaa-aluetta, jolloin etäisyydet ovat lyhyitä ja rakennusmateriaalit saadaan 

nostettua suoraan kohteeseen. 

Torninosturin sijoituspaikan löytäminen ei ollut niin helppoa, koska katujen ja kallioleik-

kauksen läheisyydestä. Lisäksi hyvin raskaat parvekelaattaelementit pakottivat sijoitta-

maan nosturin mahdollisimman lähelle parvekelinjoja. Torninosturi päätettiin sijoittaa 

asuinkerrostalon välittömään läheisyyteen ja nousemaan autohallin holvista ylös. Näin 

mahdollistettiin kaikkien nostojen suorittamisen työmaa-alueella ja pitkälle varastointialu-

etta. 
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4 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 

4.1 Tehtäväsuunnittelu 

Tehtäväkokonaisuuksien hahmottaminen ja halutun lopputuloksen tiedostaminen tuke-

vat tehtäväsuunnittelua. Näitä taitoja on kertynyt aikaisemmin hankkimastani työkoke-

muksesta rakennusalalla useasta eri työtehtävästä, mikä helpottaa suuresti tehtä-

väsuunnitelmien laadinnassa. Tiedon etsintä rakennusalan ammattikirjallisuutta, Ratu- 

ja RT-kortteja hyödyntäen ovat tulleet hyvin tutuiksi ja osaan käyttää näitä eri tilanteissa. 

Lisäksi osaan tulkita piirustuksia, suunnitelmia ja niissä esitettyjä vaatimuksia, joita huo-

mioin tehtäväsuunnitelmaa laadittaessa. 

Kehittämisen tarvetta tehtäväsuunnittelussa on liiallinen takertuminen pieniin seikkoihin, 

jolloin helposti tulee kirjattua toissijaisia ja turhia asioita. Lisäksi mahdollisten ongelmien 

ennakoinnissa on vielä parannettavaa, mutta kokemuksen kautta nämä seikat tulevat 

vähentymään. 

4.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 

Osaan käyttää ja muodostaa erilaisia aikataulutyyppejä työtehtävästä ja käyttötarkoituk-

sesta riippuen. Aiemman kokemuksen pohjalta osaan arvioida suuntaa antavasti eri työ-

vaiheiden vaatimat ajalliset menekit. Lisäksi työaikamenekkien selvittäminen ja etsintä 

on tullut hyvin tutuksi koulussa tehtyjen lukuisten harjoitteiden myötä. Osaan lukea aika-

tauluja ja työmaan todellista tilannetta, jolloin huomaan mahdolliset aikataulupoikkeamat 

ja osaan reagoida niihin. 

Kehittämisen tarvetta on aikataulun määrittämisessä kattavammaksi ja pienempiin osiin 

lohkottuina tehtäväkokonaisuutta kohden, jossa ilmenisi tarkemmin tehtävien sisältö, ja 

näin pienempien työvaiheiden seuranta olisi helpompaa.  
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4.3 Työ- ja ympäristöturvallisuus 

Kehitykseni työ- ja ympäristöturvallisuuden ylläpidossa ja huomioinnissa on tapahtunut 

merkittävää harjaantumista kertyneen työnjohtajan työkokemuksen ansiosta. Aikaisem-

man rakennusalan kokemuksen pohjalta työmaaoloista on perusasiat kunnossa, kuinka 

toimia työmaalla turvallisesti mukaan lukien ympäristön huomioon ottaminen. Lisäksi 

osaan havainnoida mahdolliset turvallisuusriskit ja löytää erilaisia toimintatapoja, jotta 

vaaratekijät voidaan minimoida. Työ- ja ympäristöturvallisuuteen liittyen perustan kaiken 

lähtökohdaksi siisteyden ja järjestyksen, jota korostan työmaalla suuresti. Tämä on läh-

tökohta sille, että voidaan myös työskennellä turvallisesti. Tästä haluan antaa kiitokset 

työmaalla toimivalle vastaavalle työnjohtajalle, joka on onnistunut luomaan kyseisen 

ajattelutavan vahvaksi osaksi suunnitellessani työ- ja ympäristöturvallisuutta.  

Kehittymistä ja oppimista tarvitsen työturvallisuuteen liittyen asetuksissa ja määräyk-

sissä. Näitä asioita tulisi opiskella aktiivisemmin etenkin, kun muutoksia ja tiukennuksia 

lisätään jatkuvasti. Lisäksi kyseisiä asioita tulisi käydä työntekijöiden kanssa enemmän 

läpi. 

4.4 Aliurakkasopimukset 

Tunnen aliurakkasopimukseen sisältyvät perusteet ja periaatteet, miten sopimukseen 

päästään ja kuinka se laaditaan. Osaan etsiä vaadittuun työtehtävään soveltuvia eri ura-

koitsijoita, minkä jälkeen tarkistan taustat ja suoritan kilpailutuksen. Lisäksi urakkarajojen 

seurannassa kehitykseni on kasvanut suuresti ja osaan valvoa, jotta vaaditut työnosat 

tulevat tehtyä. 

Kehitystarpeeni keskittyvät työehtosopimuksen ja sopimuslainsäädännön tuntemiseen, 

joita tulisi opiskella enemmän. Lisäksi sopimusvaiheessa tulisi panostaa enemmän urak-

karajojen tarkempaan määrittelemiseen, jotta vältytään turhilta tunti- ja lisätöiltä.  
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4.5 Laadunvarmistus 

Laadunvarmistuksen suhteen vahvuuksiani on aiemman kokemuksen pohjalta tullut tieto 

siitä, mitä rakenteet ja työsuoritteet vaativat ja pitävät sisällään. Osaan lukea rakenne-

piirustuksia sujuvasti, jotta pystyn selvittämään vaadittavan vaatimustason. Työnjohtajan 

urani aikana olen oppinut käyttämään erilaisia laadunvarmistustoimenpiteitä hyödyksi 

riippuen tarkasteltavasta rakenneosasta. Lisäksi laadunvarmistuksesta on tullut rutiinin-

omaista, jolloin laadunvalvonta on jatkuvasti läsnä jalkauduttuani työmaa-alueelle. 

Laadunvarmistuksessa kehittyäkseni tulisi ajoittain käydä työvaiheen vaatimuksia enem-

män läpi työntekijöiden kanssa, jotta vaadittava lopputulos olisi helpommin saavutetta-

vissa. 

4.6 Hankinnat ja logistiikka 

Hallitsen materiaalien hankinnat ja hintavertailun sekä kilpailutuksen kautta valitsemaan 

edullisen toimittajan. Osaan ennakoida hyvissä ajoin hankintojen tilauksen, jolloin tarvit-

tava materiaali olisi ajoissa työmaalla, työt eivät viivästy ja vältytään pikatoimituksilta, 

jotka ovat huomattavasti kalliimpia. Osaan laskea tarvittavat määrät hyvin tarkasti sekä 

hahmottaa materiaalimenekit tilanteiden mukaisesti. Varastoinnit työmaa-alueella osaan 

järjestää siten, että ne ovat siististi, järjestyksessä ja niille tarkoitetuilla alueilla sekä sää-

suojattu asianmukaisesti. Lisäksi osaan tehdä vaaditut tarkastukset kuljetus- ja nostoka-

lustolle, kuten pystytystarkastuspöytäkirjat ja viikkotarkastukset. 

Mahdollinen kehitykseni hankintoihin keskittyy materiaalien yhdenaikaiseen toimituk-

seen, jolloin mahdollistetaan suuremman tavaraerän tuonnin työmaalle yhdellä kuljetuk-

sella ja näin ollen saadaan hankinnoista kustannustehokkaampaa.   
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4.7 Aluesuunnitelma 

Osaan suunnitella aluesuunnitelman, jolloin työmaasta saadaan mahdollisimman toi-

miva ja vaadituista alueista sekä tiloista tulisi käyttötarkoituksien mukaiset. Pystyn suun-

nittelemaan kulkuyhteydet työmaa-alueelle ja työturvallisuuteen vaadittavat toimenpi-

teet, mitä aluesuunnitelmasta vaaditaan. Osaan käyttää Ratu- ja RT-kortistoja apuna 

aluesuunnitelman laadinnassa, jotta tämä täyttäisi kaikki vaadittavat vaatimukset.  
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5 YHTEENVETO 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on osoittaa kirjoittajan soveltuvuus ja osaamistaso 

toimiakseen rakennustyömaan työnjohtajan tehtävissä. Työssä avataan toimia, joita työ-

maamestarin työnkuvaan kuuluu lähes päivittäin. Opinnäytetyössä käsiteltävä kohde on 

kallionvaraisesti perustettavan kerrostalon perustus- ja alapohjatyöt.  

Portfoliopohjaan laaditussa opinnäytetyössä keskitytään useaan eri aihepiiriin, joita kä-

sitellään ensin teoreettisesti rakennusalan ammattikirjallisuutta apuna käyttäen ja tämän 

jälkeen teoriaosuutta sovelletaan käytännön toimissa rakennustyömaalla. Lopuksi kuvai-

len vielä omaa osaamistasoani ja kehittämistarpeitani. 

Opinnäytetyön laadinnan ja siihen valmistautumisen aloitin hyvissä ajoin ennen työmaan 

käynnistymistä, jotta työ etenisi suunnitelmieni mukaisesti ja valmistumiseni olisi mah-

dollista puoli vuotta ennakkoon varsinaisesta valmistumisajankohdasta.  

Koen opinnäytetyön hyvin opettavana ja hyödyllisenä kehityksen välineenä nuorelle 

työnjohtajalle siirtyessään työelämään. Rakennusalan ammattikirjallisuudesta teoria-

osuuden kirjoitus ja tämän soveltaminen työmaalla tehtyjen toimien kanssa tukee kehit-

tymistä työnjohtajan tehtävissä hyvin tehokkaasti. 

Kiitokset YIT Rakennus Oy:lle ja Asunto Oy Naantalin Merikapteenin työmaalla toimiville 

toimihenkilöille, jotka mahdollistivat tämän opinnäytetyön laadinnan. 
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