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1 JOHDANTO 

 

 

Opinnäyte käsittelee rakennustyömaan projektinhallintaa, esimiestyöskentelyä ja niiden 

sisältämiä haasteita. Suomessa rakentamisella on poikkeuksellisen tärkeä asema 

kansantaloudessa ja koko yhteiskunnassa. Ihmisten elintavat ja tuotantoteknologian 

muutokset ovat omalta osaltaan vaikuttaneet rakentamiseen Suomessa ja muissa 

teollisuusmaissa. Tästä johtuen rakennusprojekteissa tarvitaan ammattimaista 

projektinjohtoa ja esimiestyöskentelyä. Onnistunut projekti edellyttää sääntöjen, 

sopimusten ja yleisesti sovittujen hyvien toimintamallien mukaista toimintaa. 

 

Tarkoituksena on esimerkkien kautta selvittää rakennusprojektia, projektijohtoa ja 

esimiestyöskentelyä koskevia tapahtumia, unohtamatta helpottavien työkalujen ja 

toimintojen piirteitä. Vaikka eri projektit sisältävät samanlaisia vaiheita, ovat projektit 

kokonaisuudessaan ja lopputuotteeltaan ainutkertaisia. Projektin päämääränä on 

tyydyttää projektin tilaajan toivomukset ja varmistaa, että lopputulos on laadullisesti sitä 

mitä ollaan sovittu. Projektinjohdolta ja työnjohdolta tämä vaatii luovuutta, 

erikoisosaamista ja nopeaa reaktiokykyä vaikeissakin tilanteissa.  

 

Opinnäytteen tavoitteena on toimia rakennusprojektin eräänlaisena 

perusperiaatteellisena ohjenuorana, joka antaa lukijalleen tietoa erilaisista työmaalla 

tapahtuvista toimenpiteistä, tapahtumista ja johtamista helpottavista työkaluista. Näin 

lukija sisäistää tietoa, jonka perusteella voi helpottaa projektin työnjohdollisia 

toimintoja ja mahdollisuuksien mukaan valita itselleen sopivimmat metodit. 

 

Opinnäytteessä keskitytään rakentamisen aikaisiin yleisiin tapahtumiin ja 

työnjohdolliseen toimintaan työmaalla. Ennen rakentamista tapahtuvat toiminnat ja 

syventävät työkaluvaihtoehdot rajataan aiheen ulkopuolelle. Rakentamista käydään läpi 

sen historiallisesta ja taloudellisesta näkökulmasta, projektille ominaisista piirteistä ja 

kerrotaan mitkä ovat hyvän ja onnistuneen projektin ja työnjohdon piirteitä. 

Opinnäytetyössä avataan projektissa esiintyviä erilaisia suunnitelmia ja toimituksia, 

jotka omalta osaltaan ovat rakennustyömaan olennaisia osia. Opinnäytetyö toimii 

tavallaan ohjeena kuinka asioita ei pidä ja kuinka ne pitää tehdä. Kappaleessa 2 käydään 

läpi taustatietoa itsestäni yrityksessä, jossa ei toimittu niin kuin olisi pitänyt. Tästä 

johtuen rakennusprojektia ei voinut kutsua onnistuneeksi. 
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2 TAUSTATIETOA 

 

 

Olin yrityksessä kesätöissä työnjohtajana, jonka toimintatavat poikkesivat aikaisemmin 

oppimistani ja kokemistani malleista. Työhaastattelussa kerrottiin, että, olisin toisena 

työnjohtajana vastaavalle työnjohtajalle. Kohteena olisi korjaushanke, jossa olisi 

tarkoitus suorittaa huonosta ilmanlaadusta johtuen tiivistyskorjaustyö. 

Korjausrakentaminen pitäisi sisällään ulkovaipparakenteiden tiivistyskorjauksia sekä 

väliseinien läpivientien palokatkotiivistyksiä. Työt olisi tarkoitus aloittaa 

ryömintätilassa hieman ennen kesälomaa ja kesäloman aikana saada kohde valmiiksi 

luovutusta varten. Korjausrakennusprojekti oli aloitettu puoli vuotta aiemmin eri 

urakoitsijoiden toimesta. 

 

Lähtötiedoista poiketen toimin yksin työmaalla aputyönjohtajan sijaan vastaavana 

työnjohtajana. Aloittaessani minulla oli kymmenen työntekijää ja 20 ali- ja sivu-

urakoitsijaa. Projektista ei oltu tehty aikatauluja, suunnitelmia, eikä työselostuksia. 

Tiedot, joita tarvittiin työsuorituksessa ilmoitettiin reaaliajassa yrityksen 

toimitusjohtajan tai tilaajan edustajan toimesta. Työtehtävät  piti kirjata manuaalisesti 

vihkoon, jotta työsuoritukset tehtäisiin oikealla tavalla.  

 

Aluesuunnitelman teko ja päivittäminen, kulunvalvonnan seuranta ja kulkulupien 

tekeminen olivat hankalia toteuttaa puutteellisista työkaluista ja koneista johtuen 

työmaan alussa. Tämän lisäksi erilaiset työkoneet ja laitteet haettiin lyhyillä varoajoilla 

liikkeistä ja vuokraamoista allekirjoittaneen tai yrityksen toimitusjohtajan toimesta. 

Päätin, että työmaalla ruvetaan pitämään viikoittain työmaakokouksia kaksi kuukautta 

ennen kohteen luovutusta. Kaksi viikkoa ensimmäisestä työpäivästä sain kuulla, että 

minulle tulisi myös toinen korjausrakennustyömaa päällekäin hoidettavaksi joka olisi 

mittakaavaltaan hieman pienenmpi kuin ensimmäinen työmaa.  

 

Ensimmäisen kuukauden jälkeen minulla oli noin 80 työntekijää ja siitä johtuen 

työnjohdolliset työt olivat haasteellisia suorittaa. Myöhemmin sain itselleni 

aputyönjohtajan, joka jakoi työnjohtotyötä kanssani. Työnjohdon määrä oli alimitoitettu 

kokotyömaan ajan. Noin kahden kuukauden jälkeen minulla oli vastattavana noin 100 

työntekijää, 30 ali- ja sivu-urakoitsijaa ja neljä rakennustyökohdetta. Rakennuskohteet 
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olivat kaikki työkuvaltaan samankaltaisia. Aikani ei riittänyt työnjohdollisiin tehtäviin, 

eikä työnjohtajia ollut sillä hetkellä saatavilla lisää. 

 

Resursseista johtuen työmaalla jouduttiin priorisoimaan mitkä tehtävät tuotannon 

kannalta ovat keskeisiä ja mitkä pitää tehdä myöhemmin tai jättää tekemättä. 

Rakennustyöprojektin aikana yrityksen johto toimi omavaltaisesti informoimatta siitä 

työmaata ja työnjohtoa. Tämä konkretisoitui työntekijävaihtuvuutena ja virheellisiniä 

materiaalihankintoina. Tämä sekoitti omalta osaltaan työmaan johtamista taloudellisesti 

ja ajallisesti.  

 

Mielestäni yrityksen johto ei ollut perillä työmaiden oikeasta tilasta. Kun projektin 

takarajaan oli yksi kuukausi aikaa ja rakennustyö oli myöhässä aikataulusta, sitä ei 

koettu vakavana asiana yrityksen johdon puolesta. Hitaalla reaktioajalla aikataulu- ja 

työnjohto-ongelmiin oli suuri merkitys töiden viivästymiseen.  

 

Luovutuspäivänä kohde ei ollut valmis, mutta kuitenkin  käyttöön otettavissa. Tässä 

vaiheessa kesätyöni loppui, enkä ole sen jälkeen työskennellyt kyseisessä yhtiössä, enkä 

ole ottanut selvää milloin työkohteet valmistuivat. Rakennusprojektin 

arkaluontoisuuden vuoksi urakoitsijoita, tilaajaa ja työkohteita ei tässä opinnäytetyössä 

kerrota julkisuuteen. 
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3 RAKENTAMINEN 

 

 

3.1 Rakentaminen pähkinänkuoressa  

 

Rakentaminen koostuu  projektitoiminnasta ja eroaa näin tehdasteollisuudesta monella 

tavalla. Rakentamisen tarkastelu hanketasolla osoittaa, että toiminta on kertaluonteista 

ja osapuolten vaihtuminen on tyypillistä. On tavallista, että rakennushankkeet 

suunnitellaan tuotteena ja toteutusorganisaationa toistamiseen eri paikkoihin, jolloin 

aikaisempia kokemuksia ei päästä hyödyntämään tehokkaasti. (Junnonen & Kankainen 

2017, 28.) Kun rakentamista tarkastellaan ihmisen näkökulmasta, voidaan todeta, että 

sen   perimmäinen tarkoitus on tyydyttää inhimillisiä tarpeita. Ihmiset tarvitsevat 

paikkoja, joissa voivat muun muassa asua, harrastaa, oppia ja saada apua tarpeisiinsa.  

Lopputuloksena valmistuvat asumista, tuotantoelämää, koulutusta ja terveydenhuoltoa 

ylläpitäviä tiloja.  

 

Muutokset tuotantoteknologiassa ja ihmisten elintavoissa vaikuttavat omalta osaltaan 

rakentamiseen Suomessa ja muissa teollisuusmaissa. Ympäristön voimakas 

muuttuminen ja muokkaaminen vaikuttavat suoraan ympäristön kasvavaan hoitoon ja 

kohentamiseen rakentamisessa. (Junnonen & Kankainen 2017, 7.) 

   

Rakentaminen voidaan jakaa kolmeen erilaiseen ryhmään: talonrakentamiseen, 

infrarakentamiseen ja korjausrakentamiseen. Talonrakentamiseen kuuluvat: 

 

 Asuinrakennusten tuottaminen 

 Palvelu- ja tavarahyödykerakennusten tuottaminen 

 

Infrarakentaminen kuuluvat:  

 

 Liikenneverkostojen tuottaminen 

 Energia- ja vesihuoltoverkostojen tuottaminen 

 Puistojen, viheralueiden, kaatopaikkojen, ojien ja penkereiden tuottaminen. 

 

Korjausrakentamiseen kuuluvat: 
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 Olemassa olevien rakennusten käyttökelpoisuuden ylläpito 

 Vanhojen rakennusten sopeuttaminen yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin. 

 Rakennuskannan laatutason nostaminen kysyntää vastaavalle tasolle. 

 

 

 

3.2 Rakentaminen ja talous 

 

Rakennustuotanto tuotti vuonna 2015 yhteensä noin 29 miljardia euroa. 

Talonrakentamisen ja korjausrakentamisen osuus tästä oli noin 22,6 miljardia euroa 

(78%) ja infrarakentamisen osuus noin 6,3 miljardia euroa (22%). Hieman yli puolet 

rakennustuotannon arvosta syntyy muiden toimialojen toiminnan seurauksena. Näin 

ollen rakentaminen ei ole ainoastaan työmaalla tapahtuvaa toimintaa. Merkittävä osa 

rakentamisen arvosta syntyy mekaanisen metsäteollisuuden, metallituotteiden ja 

mineraalituotteiden valmistuksesta sekä erilaisista palveluista. Suomen 

kansanvarallisuudesta noin 60% on rakennettua ympäristöä. Noin 500 000 suomalaista 

työskentelee rakennusalalla. Rakentamisella on poikkeuksellisen tärkeä asema 

kansantaloudessa ja yhteiskunnassa. Liikenneverkkojen kehittämiseen on tarvittu 

huomattava osa kansantalouden voimavaroista, koska Suomi on harvaan ja laajaan 

asuttu maa. Rakentamisella on muihin teollisuusmaihin verrattuna keskiarvoa suurempi 

vaikutus kiinteään pääomakantaan Suomessa. Kansainvälisesti arvioutuna nopea 

kaupungistuminen ja elinkeinorakenteen muutos ovat omalta osaltaan vaikuttaneet 

siihen, että rakentamiseen on ollut tarvetta. (Junnonen & Kankainen 2017, 7.) 

 

 

 

 

KUVIO 1. Suomen rakennustuotanto vuonna 2015 

78 % 

22 % 

0 % 0 % 

Rakennustuotanto vuonna 2015 

Talonrakentaminen ja korjausrakentaminen Infrarakentaminen 
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4 PROJEKTI JA PROJEKTIJOHTAMINEN 

 

 

4.1 Projektin piirteet 

 

Sana projekti tulee latinankielisestä sanasta pro-jectum, jossa pro tarkoittaa eteen tai 

ulos. Jectum tarkoittaa heitettyä, näin ollen sana voisi tarkoittaa eteen heitettyä tai ulos 

heitettyä. Se on tavallaan eteen heitetty ehdotus, jolla voidaan hoitaa jokin tietty asia. 

(Helsingin Yliopisto 2006). 

 

Projekti on sarja toimenpiteitä, mistä valmistuu ainutkertainen tuote, palvelu tai tulos. 

Projektissa on selkeästi määritettävissä oleva alku ja loppu ja se voi kestää muutamasta 

tunnista useisiin vuosiin. Vertailtaessa muita toiminnan organisointitapoja, projektin 

eroavaisuudet ilmenevät päämääräsuuntautuneisuudessa, väliaikaisuudessa ja 

ainutkertaisuudessa. Eri projektit saattavat sisältää samanlaisia vaiheita, mutta 

kokonaisuudessaan projekti ja sen lopputuote on ainukertainen. Projektille ominaisia 

piirteitä ovat luovuutta ja erikoisosaamista vaativat tehtävät ja vaikeasti ennakoitavat 

riskit. (Talonrakennusteollisuus ry 2017, 6.)  

 

Päämääränä projektissa on tyydyttää tilaajan toivomukset ja varmistaa, että asiakas saa 

mitä on tilannut. Käytössä olevat resurssit(raha, aika ja ihmiset) määräävät hyvinkin 

pitkälle projektin toiminnallisuuden ja laatutason. Toimitettavan tuotteen täytyy 

kuitenkin vastata sitä mitä asiakkaan kanssa on sovittu. (Helsingin Yliopisto 2006). 

 

4.2 Projektijohtaminen 

 

Onnistunut projekti vaatii onnistunutta johtamista.  Projektijohtaminen on työvoiman, 

materiaalien, rahan ja energian käytön hallintaa suunnitellun tavan mukaisesti 

huomioon ottaen aikataulun ja budjetin. Tietämys, taidot ja oikeiden välineiden ja 

tekniikoiden käyttö helpottavat projektijohtamisen onnistumista. 

(Talonrakennusteollisuus ry 2017, 6.) Lähtökohta projektitoiminnalle on 

suunnitelmallisuus. Tästä johtuen suunnittelun ja toteutuksen ohjausta varten laaditaan 

projektisuunnitelma. Projektisuunnitelma koostuu projektin tavoitteista, organisaatiosta, 

informaation välittämisestä, päätöksenteosta, suunnittelu- ja ohjausmenettelystä sekä 

valvonta- ja raportointikäytännöistä. (Junnonen & Kankainen 2017, 29.) 
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Kokonaisuutena projektijohtaminen koostuu prosesseista joiden kautta projekti 

toteutetaan. Projektijohtamisen prosesseja ovat käynnistys, suunnittelu, toteutus, 

valvonta ja päättäminen. (Talonrakennusteollisuus ry 2017, 6.)  

 

Projektijohtamisen määrittelyä ja tason parantamista varten on olemassa 

projektitoiminnan standardeja kuten ISO 10006 ja muita projektijohtamisoppaita kuten 

A Guide to The Project Management body of Knowledge, jonka nimi lyhennettynä on 

Pmbok. Junnonen ja Kankainen (2017, 30) vertailevat näitä kahta projektijohtamisen 

kannalta hyödyllisiä oppaita (taulukko 1).  
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TAULUKKO 1. Projektijohtamisen osa-alueet ja prosessit (Junnonen & Kankainen 

2017, 29.) 

 

 

 

 

4.2.1 Vastaava työnjohtaja 

 

Rakennustyömaalla projektinjohtajaa kutsutaan tuttavallisemmin vastaavaksi 

työnjohtajaksi. Vastaavan työnjohtajan kelpoisuudelle on asetettu vaatimukset 

maankäyttö,- ja rakennuslaissa sekä –asetuksessa. Vastaavan työnjohtajan tulee olla 
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suorittanut rakennusalan koulutuksen, joka soveltuu työtehtävään. Tämän lisäksi 

tarvitaan riittävää kokemusta rakennusalalla rakennuskohteen laatua ja laajuutta 

huomioitaessa. Vastaava työnjohtaja on vastuussa työmaasta kokonaisuudessaan ja 

toimii työmaan johtajana. Vastaavan työnjohtajan tehtäviin kuuluu työnlaadusta 

huolehtiminen ja hän voi tarvittaessa keskeyttää työt , jos laatu tai esimerkiksi 

työturvallisuus eivät vastaa suunniteltua tai hyvää rakennustapaa. (Junnonen 2010, 142-

143.)  

 

Vastaava työnjohtaja aloittaa tehtävänsä heti kun hänet on hyväksytty tai ilmoitus 

työnjohtajana toimimisesta on jätetty. Tämä tarkoittaa sitä, että myös työnjohtajan 

vastuu alkaa samalla hetkellä. 

 

Vastaavan työnjohtajan tehtävistä ja vastuusta voi vapautua pyytämällä kirjallisesti 

vapautusta tehtävästä tai kun toinen henkilö aloittaa vastaavan työnjohtajan paikalla. 

Viranomaissäädösten vastaavan työnjohtajan pitää huolehtia, että 

rakennusvalvontaviranomaiselle ilmoitetaan rakentamisen aloittamisesta. Vastaava 

työnjohtaja pitää huolen, että rakennus valmistuu myönnetyn luvan mukaisesti 

säännöksiä ja määräyksiä noudattaen. Jos rakennusaikana havaitaan puutteita tai virheitä  

pitää vastaavan työnjohtajan reagoida välittömästi. Rakennusluvassa määrätyt 

katselmukset pitää pyytää riittävän ajoissa ja aloituskokouksessa määrätyt tarkastukset. 

Vastaavan työnjohtajan pitää huolehtia, että rakennustyömaalla on käytettävissä 

hyväksytyt piirustukset, tarvittavat erityispiirustukset, rakennustyön tarkastusasiakirja, 

mahdolliset testaustulokset ja muut ajan tasalla olevat tarvittavat asiakirjat. (Junnonen 

2010, 143.) 

 

Huomioitavaa on, että rakennustyömaan muille työnjohtajille ei ole asetettu 

lainsäädännössä kelpoisuusvaatimuksia (Junnonen 2010, 143). 

 

4.3 Projektin osittelu 

Projekti tavallisesti ositellaan eli jaetaan vaiheisiin, mikä helpottaa päätöksentekoa 

projektin eri vaiheissa ja auttaa sen arviointia. Osittelussa projekti jaetaan selviin 

vastuukokonaisuuksiin ja osaprojekteihin. Aikataulu jaetaan osa-aikatauluiksi, jotta 

ajallinen ohjaus olisi luontevaa. Osittelun myötä voidaan luoda puitteet 

kustannusohjaukselle ja kustannusvalvonnalle ja määrittää tarvittavat resurssit. 

Osittelun tarkoituksena kuvata koko projekti ja se kuinka sen eri osat liittyvät toisiinsa 
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teknisesti, toiminnallisesti, aikataulullisesti, kustannuksellisesti ja vastuullisesti. 

(Junnonen & Kankainen 2017, 31.) 

Projektissa esiintyvät asiat voidaan jakaa osiin eri näkökulmista tarkasteltuna. Projektin 

rakenteellisessa osittelussa kuvataan rakennuksen fyysiset osat tai järjestelmät. 

Tuotannollisessa osittelussa käydään läpi rakenteiden valmistusta tehtäväluetteloina, 

työpaketteina tai tuotantorakenteina. Osittelu sijainnin mukaan kuvaa rakennuksen 

tuotantolohkot sekä osakohteet että työkohteet. Hankintaosittelussa kuvataan erikseen 

hankittavat suunnittelu-, materiaali-, tarvike- ja työpanokset tai niiden yhdistelmät. 

Vastuualueosittelussa käydään läpi projektin organisaation ja eri henkilöiden vastuut. 

Osittelu kustannusten mukaan kuvaa kustannusten kohdistamista suuremmiksi 

kokonaisuuksiksi. Vaiheittaisessa osittelussa kuvataan projektin vaiheet ajallisen 

etenemisen mukaisesti ja käydään läpi vaiheiden väliset riippuvuudet. (Junnonen & 

Kankainen 2017, 31.) 

 

Oleellista projektin osittelussa on jakaa se ensiksi perusositteluun ja sitten jatko-

ositteluun. Perusosittelulle ominaista ovat projektin tuotesisältö ja valmistus. Projektin 

muut osittelut muodostuvat läpiviennistä, ohjauksesta ja valvonnasta. Jatko-osittelusta 

riippuen perusosittelua ei välttämättä tarvitse viedä alimpaan tasoon asti. Projektille  

soveltuva osittelumenetelmä riippuu pitkälti projektin ominaispiirteistä. (Junnonen & 

Kankainen 2017, 31.) 

 

Projektin ajallinen vaiheistus saattaa olla hieman keinotekoista, koska vaiheet limittyvät 

toisiinsa. Kun projektin eri tarpeet selkiytyvät, voidaan projekti toteuttaa vaihe 

kerrallaan. Se kuinka rakennusprojektin eri vaiheet sijoittuvat joko rinnakkain tai 

peräkkäin riippuu paljon valitusta projektin toteutusmuodosta. Esimerkiksi 

talonrakennuksen ajalliset vaiheet ovat: 

 

 Tarveselvitys 

 Hankesuunnittelu 

 Ehdotussuunnittelu 

 Yleissuunnittelu 

 Toteutussuunnittelu 

 Rakentaminen 

 Käyttöönotto. (Junnonen & Kankainen 2017, 29.) 
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5 TYÖMAAN JOHTAMINEN 

 

 

5.1 Esimiestyöskentely ja työnjohto 

 

Esimiestyöskentelyllä luodaan työpaikan hyvä tai huono ilmapiiri, jolla on suora 

vaikutus projektin tuottavuuteen. Työntekijöiden hyvinvoinnilla, viihtyvyydellä ja 

projektin tuottavuudella mitataan esimiestyöskentelyn onnistuneisuus tai 

epäonnistuneisuus. Hyväksi esimieheksi voi oppia vuosien myötä tarkkailemalla ja 

kuuntelemalla kollegoita, mutta myös antamalla työntekijöille puheenvuoron ja 

kuuntelemalla heitä. 

 

Työnjohtotehtävissä vaaditaan monipuolista osaamista niin rakennusprosesseissa kuin 

henkilöiden ja työryhmien johtamisessa. Työnjohtajan on tiedettävä työmaan asetetut 

tavoitteet ja vaatimukset ja niiden mukaan muodostettava omat tavoitteensa. 

Työnjohtajan on toiminnallaan varmistettava, että hänen vastuulla olevat tehtävät 

toteutuvat. Työnjohto on tavoitteiden suuntaista toimintaa. Työnjohtamisen 

onnistumiseen vaikuttavat työnjohtajan tiedot, taidot ja kyvyt. Esimiestyön 

perustehtävänä on luoda edellytykset tuottavan ja samalla laadukkaan työn tekemiselle 

ja näin tukea organisaation toimintaa. Esimies kohdistaa työnsä projektin työtehtävien 

suunnitteluun, organisointiin, järjestelyyn ja valvontaan. (Junnonen 2010, 142.) 

 

Esimies vastaa siitä, että oikeat työntekijät ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan. 

Esimiehen vastuulla on myös, että työntekijöillä on edellytykset tehdä työtehtävänsä 

vaadittavalla tavalla ajan, laadun ja työturvallisuuden mukaan. 

 

Tiivistettynä esimiehen työtehtävät voidaan luokitella seuraavasti: 

 

 Työtehtävien sujuvuus ja turvallisuus 

 Työn tuottavuus 

 Toiminnan kehitys 

 Yhteistoiminnan luonti 

 Häiriöihin puuttuminen. (Junnonen 2010, 142.) 
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Suurimman osan ajastaan rakennustyömaan työnjohtaja käyttää erilaisten organisointi-, 

selvitys,- ja suunnittelutehtävien tekemiseen. Erilaiset johtamistoiminnot ovat osa 

esimiehen työnkuvaa. Esimiestyö koostuu ihmisten johtamisesta ja asiajohtamisesta. 

Ihmisten johtamisella vaikutetaan työntekijöiden käyttäytymiseen. Tarkoituksena on 

saada työntekijät hyväksymään ja ymmärtämään miten on toimittava, jotta työmaan 

tavoitteet ja vaatimukset saavutetaan. Asiajohtaminen koostuu työmaan toiminnan ja 

tuotantoprosessien hallinnasta, suunnittelusta, organisoinnista, valvonnasta sekä niihin 

liittyvistä päätöksenteoista. (Junnonen 2010, 142.) 

 

Esimiehenä työskentely on jatkuvaa reagointia erilaisiin yllätyksiin ja häiriöihin. Se 

koostuu pienistä kokonaisuuksista, tiedon suuresta tai vähäisestä määrästä, joka omalta 

osaltaan vaikeuttaa päätöksentekoa. Voidaan sanoa, että se on ristiriitaisten paineiden ja 

odotusten alaista toimintaa, jolloin kommunikointia ei voi olla liian paljon.  

 

Esimiehen onnistuminen omissa työtehtävissään on mahdollista työntekijöiden 

toiminnan kautta. Tästä johtuen on tärkeää saada työntekijät motivoituneiksi ja 

sitoutuneiksi organisaatioon. Esimies luo omalla työllään edellytykset onnistuneelle 

toiminnalle projektin olemassa olon aikana. (Junnonen 2010, 143.) 

 

5.2 Työnjohtamistaidot 

 

Työnjohtajan on mahdotonta eikä hänen tarvitse hallita kaikkia työmaan työtehtäviä. 

Painopiste onkin siirtynyt yksittäisten työsuoritusten valvonnasta työnteon sujuvuuden 

varmistamiseen, jotta tavoitteet toteutuvat. Päätöksenteon kriteereinä toimivat juurikin 

tavoitteet, jotka ohjaavat organisaation kannalta oikeisiin ja tärkeisiin 

asiakokonaisuuksiin. Onnistuminen työssä edellyttää yhteisöllisyyden periaatteiden 

noudattamista. Näitä yhteisöllisiä periaatteita ovat oikeudenmukainen kohtelu, 

päätöksenteon puolueettomuus ja vuorovaikutustaidot. Työnjohtotehtävät ovat sekä 

yksilösuorittamista, että ryhmätyötä. Tärkeitä ammatillisia valmiuksia ovat tavoitteiden 

asettaminen, vaatimusten ymmärtäminen, ongelmien ratkaisukyky ja toteutumisen 

seuranta ja arviointi. Työnjohtajalle tärkeitä henkisiä valmiuksia ovat vastuunottamisen 

halu, tavoitteisiin sitoutuminen, vastuuntuntoisuus, kyky sietää vaikeuksia ja 

epävarmuuksia, myönteinen asenne ja valmius itsenäiseen työhön. (Junnonen 2010, 

143.) 
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Olennaista ja keskeistä on järjestää työt niin, että suoritettavat tehtävät ja työntekijän 

osaaminen kohtaavat. Tämä kysyy työnjohtajalta alaistensa tietotaidon tuntemusta ja 

kykyä reagoida kun tilanteet muuttuvat. Järjestelyissä mahdollisesti tapahtuvat 

laiminlyönnit ilmenevät työyhteisössä ongelmina, joten työmaan järjestelyihin 

paneutuminen on tärkeää. Työnjohtajan on varmistettava, että asetetut tavoitteet, 

tehtävät ja henkilöstön mitoitus ovat tasapainossa. Työnjohtajuus on myös 

kanssakäyntiä eri osapuolten kanssa työyhteisössä ja sen ulkopuolella. Tärkeää on 

työnjohtajan näkyvyys oma työyksikössään. Hänen pitää tietää mitä ympärillä tapahtuu. 

Hyvä työnjohtajuus kyky sosiaaliseen vuorovaikutukseen, päätöksenteko ja seurauksiin 

vastaaminen. Työnjohtajan pitää ylläpitää kommunikaatiota työyhteisön sisällä ja 

ulkopuolella. Kaiken tämän lisäksi suullinen ja kirjallinen esiintyminen ja niiden 

hallinta ovat tärkeitä ominaisuuksia. Erityisesti vieraan kielen taidon merkitys kasvaa 

kun mukaan tulevat kansainväliset projektit ja ulkomaiset yhteistyökumppanit. Myös 

ulkomaisen työntekijöiden määrä on kasvussa. (Junnonen 2010, 144.) 

 

Tärkeää on muistaa, että yleiset asiat, jotka koskevat koko työmaata käsitellään niin 

laajasti kuin mahdollista. Vastaavasti yksittäisiä henkilöitä koskevat asiat ja informaatio 

ei kuulu kuin asianomaisille. Oikeudenmukaisen työnjohtamisen tunnistaa työmaan 

organisoimisesta, osallistumisesta ja vastuun kantamisesta. Työmaan toiminnan tulee 

kuvastaa koko työorganisaation tapaa toimia ja vastata vaatimuksiin. Edellä mainittujen 

tapojen esittäminen työyhteisölle ja niiden yksittäisille tekijöille on työnjohtajan 

tehtävä. Työyhteisössä pitää olla ymmärrys mitkä ovat toiminnan tavoitteet ja 

taloudelliset ja toiminnalliset resurssit. Työyhteisössä jokaisen pitää tietää oma 

perustehtävänsä ja niiden tuomat vastuut ja velvollisuudet. Työnjohtajan pitää huolehtia, 

että jokaisella työntekijällä on omaan tekemiseensä vaadittava tieto ja osaaminen. 

Näiden tietojen ja taitojen päivittäminen ja kehittäminen ovat olennaisessa osassa 

työyhteisössä. (Junnonen 2010, 144.) 
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6 TYÖMAAN SUUNNITELMAT JA TYÖKALUT 

 

 

Työskentely työmaalla riippuu paljolti siitä missä ominaisuudessa toimitaan. Vastaavan 

työnjohtajan ja työnjohtajan työnkuvat eroavat toisistaan, vaikka yhteneväisyyksiäkin  

niistä löytyy. Olennaista on myös onko projektissa oltu alusta saakka vai onko siihen 

tultu jo projektin ollessa käynnissä. Onnistuneeseen työmaanjohtamiseen on olemassa 

suunnitelmia ja työkaluja, jotka ovat yleisesti käytössä ja auttavat haluttujen 

lopputulosten saavuttamisessa. 

 

6.1 Työaikataulu 

 

Työmaan työaikataulu laaditaan, jotta rakennuskohde valmistuisi sovittuna aikana 

yhdessä vastaavan urakoitsijan, muiden urakoitsijoiden ja tilaajan kanssa. 

Työaikataulusta täytyy käydä ilmi työvaiheet, niiden edellyttämät hankintojen 

suoritusjärjestys ja niiden eteneminen. Näin ollen eri osapuolet voivat tahdistaa työnsä 

vaatimalla tavalla. Toimintakokeiden ja koekäytön vaatima aika ja urakoitsijoiden 

omien töiden järjestely on hyvä ottaa huomioon työaikataulua laadittaessa. Koska 

työaikataulu hyväksytään yhteisesti, on sen muuttaminen mahdollista vain yhteisellä 

sopimuksella. Jotta työaikataululla olisi edellytykset toimia suunnitelman mukaisesti 

pitää urakoitsijan saada tarvittavat suunnitelmat sovitun suunnitelma-aikataulun 

mukaisesti. Tilaajan vastuulla on toimittaa rakennustavarat sovittuna ajankohtana ja 

varmistaa, että muut tilaajan teettämät työt eivät  häiritse urakoitsijan suoritusta. Tämän 

lisäksi tilaajan teettämät tutkimukset, selvitykset ja lisä- ja muutostyöt eivät saa 

aiheuttaa häiriötä aikatauluun. (Kankainen & Junnonen 2016, 98.) 

 

Urakoitsijan on laadittava työaikataulu niin, että työsuoritusten vaihtelu ei vaikuta 

siihen liikaa. Tämän lisäksi täytyy huomioida tarvittavien resurssien ja materiaalien 

riittävyys. Urakoitsijan vastuulla ovat myös puuttuminen ohjaustoimenpitein 

aikataulupoikkeamiin sekä varmistaminen tilaajalta, että suunnitelmat valmistuvat 

ajallaan. Työaikataulua seurataan työmaakokouksissa ja urakoitsijapalavereissa. 

Aikataulun seuraamisen pitää olla säännöllistä, jotta mahdollisiin viivästyksiin voidaan 

toimia ajoissa. Näin mahdolliset ongelmat saadaan minimoitua. Oleellisinta valvonnassa 

on tiedonhankinta  jo toteutuneesta ja verrata sitä suunniteltuun aikatauluun ja selvittää 

poikkeamien vaikutukset. (Kankainen & Junnonen 2016, 98-99.) 
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Aikatauluvalvontaa helpottavat muun muassa  systemaattiset menetelmät kuten  

valvontavinjetti (taulukko 2). 

 

TAULUKKO 2. Esimerkki valvontavinjetistä (Mittaviiva Oy 2014, 28). 

 

 

 

Tärkeimpiä aikataulutilanteesta raportoitavia asioita ovat: 

 

 Valmiusasteen toteutuma verrattuna suunniteltuun 

 Vinjetin tai paikka-aikakaavion tilanne 

 Jälkeen jääneet työvaiheet 

 Edellä olevat työvaiheet 

 Välitavoitteiden saavuttaminen 

 Valmistusajankohdan ennuste 

 Kiinniotto mahdollisten poikkeamien vuoksi. (Kankainen & Junnonen 2016, 

100.) 
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6.2 Suunnitelma-aikataulu 

 

Tilaajan velvollisuuksiin kuuluu huolehtia suunnitelmien luovuttamisesta urakoitsijalle, 

jotta urakoitsijan suoritus ei häiriinny suunnitelmien puutteellisuudesta. Perinteisesti 

tilaaja toimittaa suunnitelma-asiakirjat tarjouspyynnön yhteydessä, mutta nykyään on 

hyvinkin yleistä, että työpiirustukset toimitetaan rakennustyön edistymisen mukaisesti. 

Tästä johtuen tilaajan ja urakoitsijan on sovittava aikataulusta jolloin urakoitsija saa 

suunnitelmat käyttöönsä. Suunnitelma-aikataulu luodaan tilaajan ja urakoitsijan 

yhteistyönä. Urakoitsijalle on jäätävä suunnitelma-aikataulussa riittävästi aikaa 

hankinnoille ja kilpailutuksille, sekä työsuoritusten suunnittelulle että valmistavien 

toimenpiteiden suorittamiselle. Suunnitelma-aikataulussa on hyvä käyttää samaa lohko- 

ja työkohdejakoa kuin työaikataulussa, jotta suunnitelmien tarveajankohdat ovat 

yksiselitteisiä (taulukko 3). Tärkeää on myös varata aikaa pääsuunnittelijalle 

suunnitelmien vertailuun. (Kankainen & Junnonen 2016, 100.) 

 

TAULUKKO 3. Suunnitelma-aikataulu (Talonrakennusteollisuus ry 2017, 49). 

 

 

 

Urakoitsijan on hyvä muistuttaa tilaajaa  mitä tietoja ja suunnitelmia tullaan  

lähitulevaisuudessa tarvitsemaan. Urakoitsijan on hyvä tarpeen vaatiessa mainita mitä 

seurauksia tiedon ja suunnitelmien puutteesta voi seurata. Jos suunnitelmien 

valmistuminen viivästyy, on urakoitsijan tehtävä niin sanottu kaksoisreklamaatio 

tilaajalle. Kaksoisreklamaation ensimmäinen osan tarkoituksena on tilaajan 

suunnitelmien viivästymisen huomauttaminen. Toisen osan tarkoituksena on esittää 
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viivästymisen aiheuttamat taloudelliset ja ajalliset vaatimukset. (Kankainen & Junnonen 

2016, 101.) 

 

6.3 Laatusuunnitelma 

 

Aikataulun ohella laatusuunnitelma on tärkein suunnitelma tilaajan ja urakoitsijan 

yhteistyössä. Tilaaja haluaa usein varmistua, että urakoitsijan toiminta on urakkaehtojen 

mukaista. Tästä johtuen tilaajat vaativat urakoitsijalta laatusuunnitelmaa ja 

laadunvarmistussuunnitelman. Laatusuunnitelma on eräänlainen sovellus urakoitsijan 

laatujärjestelmästä. Sillä varmistetaan toiminta vastaamaan työmaan tarpeita. 

Laatusuunnitelmaan vaikuttavat yrityksen sovitut käytännöt, jotka on kuvattu toiminta- 

ja työohjeissa, urakkasopimuksen ehdot, kohteen suunnitelmat ja tuotanto-olosuhteet. 

Tämän lisäksi tilaaja saattaa asettaa laatusuunnitelmia erityisiä vaatimuksia. 

Pääsääntöisesti laatusuunnitelmassa kuvataan tavat, joilla aiotaan menetellä 

toteutukseen liittyvissä toiminnoissa, ajallisessa hallinnassa, laadunvarmistuksessa, 

kustannusvalvonnassa, suunnitelmavalmiuden ylläpidossa, asiakassuhteiden hoidossa ja 

hankinnoissa. Laatusuunnitelmalla tehostetaan organisaation omaa toimintaa ja 

kitkatonta asioiden hoitoa. (Kankainen & Junnonen 2016, 103.)  

 

6.4 Laadunvarmistus  

 

Rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa korostetaan, että laadun varmistaminen on 

sekä tilaajan että urakoitsijan yhteinen asia. Toisena periaatteena mainitaan, että 

jokainen vastaa oman suorituksensa laadusta. Jotta rakennustyön laatu olisi hyvää, 

tilaajan pitää varmistaa, että edellytykset hyvään laatuun ovat olemassa. Urakoitsija 

vastaa, että työ toteutetaan vaatimusten mukaisesti. Laaduntuoton varmistamiseksi 

urakoitsijan pitää saada suunnitelmat työmaalle suunnitelma-aikataulun mukaisesti. 

Suunnitelmien pitää olla virheettömiä, ristiriidattomia ja yhteensopivia. Laadulle 

asetetut vaatimukset pitää olla esitettynä selkeästi. Tämän lisäksi urakoitsijalta 

edellytettävät laadunvarmistustoimenpiteet pitää olla määriteltynä yksilöidysti. Tilaajan 

pitää toimittaa rakennustavarat ajoissa. (Kankainen & Junnonen 2016, 107.) 

 

Laatua koskevat vaatimukset löytyvät rakennusselostuksista, suunnitelmapiirustuksista 

ja työselostuksista. Rakennusselostuksista löytyvät laatutasoon liittyvät ominaisuudet ja 

piirustuksista rakenteiden mittoihin, sijaintiin ja toleransseihin kuuluvat ominaisuudet. 
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Suorituksen laatu kuvataan työselostuksessa. Vaatimukset voivat olla yleisiä 

laatuvaatimuksia tai ne voivat olla kohdekohtaisia vaatimuksia. Yleisiä vaatimusten 

kohteita ovat muun muassa rakennuksen tai sen osan sijainnit, mitat ja toleranssit. 

Vaatimuskohteisiin kuuluvat myös liitokset, yksityiskohdat, rakenteet ja työn 

lopputuloksen visuaalinen laatu.   Tämän lisäksi mainitaan materiaalien, tarvikkeiden ja 

rakennusosien ominaisuudet. (Kankainen & Junnonen 2016, 107.) 

 

Tilaaja voi esittää vaatimusten tilalle tai lisäksi vaatimuksia, jotka koskevat 

toimintatapoja, työsuorituksia tai työmenetelmiä. Jos suunnitelma-asiakirjoissa ei ole 

mainintaa tietystä suoritusta koskevasta vaatimuksesta, edellytetään työn tekemistä 

esimerkiksi Rakennustöiden yleisten laatuvaatimusten (RYL 2000) mukaista laatua. 

(Kankainen & Junnonen 2016, 108.) 

 

6.4.1 Itselleluovutus 

 

Tärkeä osa urakoitsijan laadunvarmistusta on itselleluovutus. Urakoitsijan kuuluu 

tarkistaa itse suoritusvelvollisuuteensa kuuluvien töidensä ja samalla koko rakennuksen 

laadun. Tämän lisäksi urakoitsijan kuuluu korjata mahdolliset puutteet ja virheet ennen 

rakennuksen luovutusta. Havaittuja virheitä ja puutteita ei velvoiteta sopimusehtojen 

mukaan dokumentoimaan elleivät ne ole vakavia. Itselleluovutus koskee kaikkia 

urakoitsijoita, jotka työskentelevät työkohteessa. Työsuoritusta verrataan tilaajan 

vaatimuksiin käyttäen yrityskohtaisia tarkastuslistoja. Tarkastuksen suorittavat joko 

työnjohto tai työntekijät. (Kankainen & Junnonen 2016, 113.)  

 

Itselleluovutukseen varataan aikaa lohkoittain noin kahdesta neljään viikkoa. 

Rakennusteknisiä itselleluovutusvaiheita ovat: 

 

 Luovutuksen esitarkastus 

 Virheiden ja puutteiden korjaus 

 Korjausten tarkastus 

 Luovutusvalmiuden toteaminen 

 Loppusiivous ja tilojen lukitseminen 

 Luovutus tilaajalle. (Kankainen & Junnonen 2016, 113.) 
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7 TYÖMAAN KOKOUKSET JA TOIMITUKSET 

 

 

Yksi tapa tunnistaa hyvä ja onnistunut projektinjohto, työnjohto ja projekti 

kokonaisuudessaan on onnistunut tiedonkulku. Kommunikaatiolla on suuri merkitys 

asioiden toimivuuteen ja kulkuun. Kun esiintyviin ongelmatilanteisiin voidaan tarttua 

mahdollisimman pian, säästytään monesti hankalilta ketjureaktioilta, jotka omalta 

osaltaan vaikuttavat sekä projektiin, että siinä työskenteleviin yrityksiin ja henkilöihin. 

Erilaiset kokoukset ja muut toimitukset auttavat kommunikaation kulkemisessa eri 

urakoitsijoiden ja tilaajan välillä. Näiden edellä mainittujen asioiden avulla voidaan 

puuttua projektissa esiintyviin erilaisiin ongelmatilanteisiin ja saada päivitys projektin 

tilasta. 

 

7.1 Katselmukset 

 

Katselmukset toimivat hyvinä ja nopeina menettelytapoina kun rakennussuoritukseen 

liittyvät olosuhteet tai seikat pitää saada todetuksi. Katselmuksia käytetään muun 

muassa maaperän ja kallion tietojen poikkeamistilanteissa suunnitelmista, laatutason 

eriävistä mielipiteistä osapuolten välillä ja eriävistä käsityksistä aliurakan 

aloitusedellytyksistä, edeltävän työn laadusta ja valmiiden työkohteiden määrästä. 

Katselmuksia on hyvä käyttää myös tilanteissa kun ali-, ja sivu-urakoitsijoilla on pulaa 

vapaista työkohteista tai kun aikatauluun ilmestyy poikkeamia. Osapuolten välillä 

esiintyvien epäselvyyksien, ja toisilleen antamien reklamaatioiden aiheellisuuden 

toteamiseksi katselmukset ovat toimivia. Tämän lisäksi työmaan yleinen järjestys, 

varastointi, peittyvien töiden kuten salaojien ja raudoitusten sekä 

työturvallisuustoimenpiteiden todentamisessa katselmukset ovat hyviä syitä pitää 

katselmus. (Kankainen & Junnonen 2016, 131.) 

 

Mahdollisessa urakkasopimuksen purkutilanteessa tai konkurssin tapahtuessa on aina 

pidettävä katselmus. Katselmusta voi pyytää joko tilaaja tai urakoitsija. 

Rakennustyömailla ja osapuolten välillä on perinteisesti ollut käsitys, että katselmus on 

merkki epäluottamuksesta. Katselmus on todellisuudessa neutraali ja toimiva asioiden 

toteamistapa, jonka pitämistä pitäisi suosia. Yleisten sopimusehtojen mukaan katselmus 

pidetään yhteisesti sovitun tai katselmuksen laatijan ilmoittamana ajankohtana. 

Oleellista on ,että katselmus järjestetään ajoissa, jotta mahdolliset virheet voidaan todeta 
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ajoissa. Oikeus vaatimusten tekemiseen menetetään, jos mahdollista virhettä ei enää 

voida todeta liian myöhään tehdyn katselmuksen vuoksi. Sekä tilaajalla että 

urakoitsijalla voi olla asiantuntijoita mukanaan katselmuksessa. Jos asianmukaisesti 

kutsuttu osapuoli jää pois katselmuksesta, voidaan käyttää osapuolista riippumatonta 

asiantuntijaa. (Kankainen & Junnonen 2016, 131- 132.) 

 

7.1.1 Aloituskatselmus 

 

Aloituskatselmuksessa selvitetään edellytykset rakennustyön aloittamiseen. Tämän 

lisäksi kartoitetaan ympäröivien kiinteistöjen tilanne ennen rakennustyön aloitusta 

mahdollisten rakentamisessa syntyneiden vaurioiden todentamiseksi. Varsinkin jos 

rakentamisessa käytetään louhintaa ja muita tärinää sisältäviä töitä, kuten paalutusta on 

aloituskatselmus paikallaan. Katselmuksessa kirjataan ylös kiinteistöissä esiintyvät 

vauriot kuten rakenteiden halkeamat ja painumat. Tarvittaessa voidaan turvautua 

tarkempiin mittauksiin kuten tärinämittauksiin. Aloituskatselmus pidetään ensimmäisen 

työmaakokouksen yhteydessä. Korjausrakentamisessa on myös syytä aina pitää 

aloituskatselmus. Huomioitavia asioita aloituskatselmuksessa ovat rakennusalueen 

turvallisuus- ja suojausnäkökohdat kuten säilytettävät rakenteet, kasvillisuus, 

kolmansille osapuolille aiheutuvat haitat muun muassa pöly, melu, tärinä ja pohjaveden 

alentuminen. (Kankainen & Junnonen 2016, 132.) 

 

Urakkaohjelmassa voi olla aloituskatselmusta tarkentavia määräyksiä, joissa ilmoitetaan 

rakennuspaikkaa ja rakennusympäristön käyttöä koskevia rajoituksia. Rakennustöiden 

loputtua uudessa katselmuksessa todetaan onko rakennustyöstä aiheutunut vauriota 

naapurikiinteistöihin. (Kankainen & Junnonen 2016, 134.) 

 

7.1.2 Käyttöönottokatselmus 

 

Kun rakennus tai osa rakennuksesta halutaan ottaa käyttöön ennen varsinaista 

loppukatselmusta, pyydetään edellä mainittua tarkoitusta varten käyttöönottokatselmus. 

Rakennusvalvontaviranomainen tarkistaa, että käyttöönotettava osa täyttää 

terveellisyyden ja turvallisuuden vaatimukset. Asuintiloissa tämä pitää sisällään 

lämmitys-, ilmanvaihto-, vesi- ja viemärilaitteistot valmiudet ja tarkastukset. Tämän 

lisäksi sähkölaitteet eivät saa aiheuttaa vaaraa henkilöturvallisuudelle, portaat ja 

parvekkeet ja muut rakennuksen turvajärjestelyt pitää olla kunnossa. Viimeiseksi 
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vesikaton kulkuteiden ja talotikkaiden tulla olla valmiit ja sähkötöiden 

käyttöönottotarkastuspöytäkirja tulee olla valmis. Käyttöönottokatselmusta kutsutaan 

usein osittaiseksi loppukatselmukseksi. (Simon kunta 2018). 

 

7.1.3 Loppukatselmus 

 

Kun rakennus on valmis pyydetään rakennusvalvontaviranomaiselta loppukatselmus. 

Loppukatselmus pitää kuitenkin pyytää ennen kuin rakennusluvan voimassaoloaika 

päättyy. Loppukatselmuksen hyväksyminen rakennuksen osalta edellyttää hyväksyntää 

kaikissa rakennustyön aikaisissa tarkistuksissa ja katselmuksissa. Loppukatselmuksen 

yhteydessä tarkastetaan käyttö- ja huolto-ohjeet ja että tarkastusasiakirja on täytetty 

asianmukaisella tavalla, jonka jälkeen se luovutetaan tarkastajalle. (Simon kunta 2018). 

 

7.2  Työmaakokoukset 

 

Työmaakokoukset ovat yksi tärkeimmistä kanavista rakennusprojektin osapuolten 

välillä. Keskeisintä työmaakokouksissa on mahdollisten tulevien ongelmien ratkaisu ja 

niihin valmistautuminen etukäteen. Työmaakokouksissa luodaan kontaktit osapuolten 

välillä, tarkastetaan suunniteltu aikataulu ja siinä pysyminen, vertaillaan erilaisia 

toimintatapoja ja ratkaisuja onnistuneen rakennusprojektin aikaansaamiseksi. Tämän 

lisäksi työmaakokouksissa ratkaistaan osapuolten välillä ilmenevät erimielisyydet. 

(Kankainen & Junnonen 2016, 141.) 

 

Työmaakokoukset pidetään joko urakkasopimuksessa tai ensimmäisessä 

työmaakokouksessa sovittuina ajankohtina ja pitopaikkoina. Projektin koolla, 

suunnitelmien valmiusasteella ja aikataulun kireydellä on suora vaikutus 

työmaakokousten järjestämistiheyteen. Yleisesti käytetty järjestämistiheys on kahdesta 

viikosta kuukauteen yhteisesti sopien. Kokousten järjestämistiheyttä voidaan myös 

muuttaa projektin edetessä. (Kankainen & Junnonen 2016, 141.) 

 

Tilaaja tai hänen edustajansa toimii työmaakokouksissa puheenjohtajana. 

Työmaakokouksissa sovitaan pöytäkirjanpitäjä, joka nimensä mukaisesti pitää 

työmaakokouksissa pöytäkirjaa. Pöytäkirjalla on suuri merkitys erityisesti kun  

arvioidaan osapuolten erimielisyystilanteita. Olennaista on pöytäkirjojen tarkistaminen, 

korjaaminen ja allekirjoitusmenettely, jotka sovitaan ensimmäisessä 
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työmaakokouksessa. Tilaajan pitää toimittaa pöytäkirja urakoitsijoille viimeistään 

neljäntoista vuorokauden kuluessa työmaakokouksesta, minkä pitää vastata 

työmaakokouksen oikeaa kulkua. (Kankainen & Junnonen 2016, 142-143.) 

 

7.2.1 Urakoitsijapalaveri 

 

Säännöllisiä urakoitsijapalavereita kannattaa ruveta pitämään säännöllisesti jos 

aliurakoitsijoita ja alistettuja sivu-urakoitsijoita on lukumääräisesti paljon. 

Urakoitsijapalaverit auttavat omalta osaltaan tiedonkulun tehostamisessa. Asialista 

urakoitsijapalaverissa on suurimmaksi osaksi samanlainen kuin työmaakokouksessa. On 

huolehdittava, että urakoitsijapalaverin aikana tärkeäksi luokiteltavat kysymykset 

jaetaan eteenpäin työmaakokouksiin ja myös toisin päin. Työmaakokousten ja 

urakoitsijoiden välistä kommunikaatiota voidaan parantamalla myös tilaajan edustajan 

osallistumisella urakoitsijapalavereihin. Urakoitsijapalaverista laaditaan aina pöytäkirja 

tai ainakin muistio. (Kankainen & Junnonen 2016, 149-150.) 

 

7.3 Rakennustyön tarkastusasiakirja 

 

Asianmukaisen rakentamisen ja tarkastusten todentamiseksi rakennustyömaalla 

pidetään rakennustyömaan tarkastusasiakirjaa. Tarkoituksena on helpottaa ja yhtenäistää 

rakentamisessa esiintyvien asioiden kirjaamista ja toimia osapuolten yhteisenä 

laadunvarmistuksen työkaluna. Projektista riippuen tarkastusasiakirja sisältää ne asiat, 

joiden kautta voidaan todeta, että rakennustyö on tehty säännösten, määräysten ja 

hyvien toimintatapojen mukaisesti. (Kankainen & Junnonen 2016, 145.) 

 

Tällaisia edellä mainittuja tarkistuksen ja varmistamisen kannalta olennaisia asioita ovat 

muun muassa: 

 

 Rakennustyönaloittamisen edellytykset 

 Kunkin työvaiheen aloittamisen edellytykset 

 Turvallisuuden, terveellisyyden ja pitkäaikaiskestävyyden työvaiheet 

 Rakennustyön aikaisen kosteuden vaikutukset, kuivaus ja ehkäiseminen 

 Rakentamisen suunnitelmienmukaisuus 

 Tiedon kokoaminen käyttö- ja huolto-ohjetta varten 

 Rakennustuotteiden kelpoisuus 
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 Katselmusten ja viranomaistarkastusten merkitseminen 

 Loppukatselmuksen toimittamisen edellytykset. (Kankainen & Junnonen 2016, 

146.) 

 

Loppukatselmuspöytäkirjaan tehdään merkintä tarkastusasiakirjan pitämisestä ja 

tarkastusasiakirjan yhteenveto liitetään lupa-asiakirjojen yhteyteen. Tarkastusasiakirjan 

merkintöjen vastaavuus arvioidaan rakennusluvassa mainittuihin ja aloituskokouksessa 

osoitettuihin tarkastuksiin. (Kankainen & Junnonen 2016, 147.) 

 

7.4 Työturvallisuus  

 

Yksi tärkeimmistä ja haastavimmista asioista rakennustyömaalla on työturvallisuus. 

Rakennustyömaiden alati muuttuvat olosuhteet eivät auta asiaa. Päivitetyillä säädöksillä 

ja toimintatavoilla ollaan parannettu työntekijöiden työn vaatimaa suojautumista, jolla 

on ollut positiivinen vaikutus työtapaturma- ja työturvallisuuslukuihin. 

 

Ennen rakennustöiden aloittamista pääurakoitsijan on laadittava työturvallisuutta ja 

rakennustyömaa-alueen käyttöä koskevat suunnitelmat. Nämä suunnitelmat pitää esittää 

tilaajalle ja ne on pidettävä päivitettyinä. Pääurakoitsijan on nimettävä työmaan 

turvallisuudesta vastaava henkilö, joka on riittävän pätevä tehtävän hoitamiseen. 

(Työsuojeluhallinto 2018) 

 

Mahdollisten työstä tai laitteista aiheutuvien vaaratekijöiden ennalta ehkäisemiseksi 

pitää rakennustyömaalla suorittaa työmaatarkastuksia. Näitä vähintään kerran viikossa 

suoritettavia työmaatarkastuksia suoritetaan TR-mittauksilla (kuva 2). Työntekijöiden 

keskuudesta valitaan yksi henkilö, joka on mukana työmaatarkastuksessa. 

(Työsuojeluhallinto 2018). 

 

Työnantajan on oltava perillä rakennusalan erilaisista vaaroista ja mahdollisista 

vaaratilanteista. Näin ollen työturvallisuus perustuu pitkälti erilaisten vaarojen ja niiden 

haitallisuuden arviointiin työntekijöiden terveydelle. Tarvittaessa on käytettävä 

ulkopuolista asiantuntijaa kuten työterveyshuoltoa, jos työnantajan asiantuntemus ei ole 

tarpeeksi riittävä. Työnantajan velvollisuutena on järjestää jokaiselle työntekijälle 
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työterveyshuolto, joka omalta osaltaan edesauttaa työntekijöiden turvallista ja 

terveellistä työskentelyä. (Työsuojeluhallinto 2018). 

 

 

 

KUVA 2. TR-mittauslomake (Työterveyslaitos 2010). 
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7.5 Perehdytys 

 

Perehdytyksessä uudelle työntekijälle annetaan tietoa työmaan yleisistä pelisäännöistä 

ja erityisolosuhteista. Eri työmaat jakavat samanlaisia toimintatapoja, mutta mikään 

työmaa ei ole täysin samanlainen kun sitä verrataan toiseen työmaahan. Näin ollen 

jokaisella työmaalla on omat yksilölliset erityispiirteensä ja vaaransa. 

(Työturvallisuuskeskus 2018) 

 

Työpaikalla työskentelevien niin sanottujen ulkopuolisten työntekijöiden 

perehdyttämisestä vastaa sekä lähettävä että vastaanottava työnantaja. Kun 

rakennustyömaalla on  itsenäisiä työnsuorittajia, pitää heidän ilmoittaa mahdollisista 

vaara- ja haittatekijöistä työsuojeluhenkilökunnalle. (Työturvallisuuskeskus 2018) 

 

Työmaaperehdytyksessä läpi käytäviä asioita ovat: 

 

 Pätevyyksien tarkastaminen 

 Perehdytysaineisto 

 Työmaakierros 

 Perehdytyslomakkeen täyttö 

 Työmaaoppaan jakaminen työntekijöille 

 Kertaavat kysymykset työntekijöille. (Työturvallisuuskeskus 2018) 

 

7.6 Mittaukset 

On yleistä, että työmaalla tehdään  erilaisia määrien tarkistuksia ja selvityksiä. Näin 

tehdään niin lisä- ja muutostöiden yhteydessä kuin yksikköhintaurakoissa ja urakan 

sisältäessä rakennuttajan sitoumuksellisena antamia määriä. Selvitykset tehdään 

molempien osapuolten läsnä ollessa, jotta vältytään mahdollisilta ristiriidoilta. Tarpeen 

tullen voidaan sopia kolmannen osapuolen tekemästä mittauksesta, työnjohdon 

kirjauksista tai urakan mittaustietojen käytöstä. Ulkopuolisia mittauspalveluja käytetään 

kun mittaus edellyttää erityislaitteistoa tai erityistä ammattitaitoa. Ulkopuolisten 
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mittauspalvelujen käytöstä pitää sopia osapuolten kesken mukaan lukien kustannusten 

jakaminen. (Kankainen & Junnonen 2016, 158.) 

 

Mittausperusteet ja urakan nimikkeistö ilmoitetaan urakkaohjelmassa. Muun muassa 

Talo2000 ja muut nimikkeistöt käyttävät määriä teoreettisina yksikköinä, jolloin määrät 

mitataan suunnitelmista. Lisä- ja muutostöissä määrät todetaan työmaamittauksin, joissa 

sovelletaan nimikkeistön mittaussääntöjä. Urakoitsijan vastuulla on ilmoittaa 

mittauksen tarpeellisuudesta tilaajalle, jonka jälkeen sovitaan ajankohta mittaukselle. 

Mittaus pitää suorittaa sellaisena, että sen tekemättömyys ei estä sovitun aikataulun 

mukaista muun työn toteutusta. Tilaajan jääminen pois sovitusta mittaustilanteesta ei 

estä mittausten tekemistä. Saadut tulokset sitovat tilaajaa, ellei tilaaja pysty todistamaan 

mittaustuloksia virheellisiksi. (Kankainen & Junnonen 2016, 158.) 

 

 

7.7 Tarkastukset 

 

Urakoitsijan vastuulla on monenlaiset tarkastukset, jotka kuuluvat urakoitsijan 

suoritusvelvollisuuteen. Näitä ovat muun muassa urakkasuoritusten edellyttämät 

viranomaistarkastukset ja niiden kustannukset lukuun ottamatta rakennus- ja 

purkulupien edellyttämiä viranomaistarkastuksia. Urakoitsijan kuuluu järjestää 

tarkastukset muun muassa kiinteistön vesi- ja viemärilaitteille, lämmityslaitteille, 

väestönsuojalle, ilmanvaihtolaitokselle ja myös palotarkastus mukaan lukien 

automaattisten sammutuslaitteiston tarkistus. (Kankainen & Junnonen 2016, 160.) 

 

Urakoitsijan pitää ilmoittaa tilaajalle sopimistaan tarkastuksista viranomaisen kanssa. 

Tämä voi tapahtua muun muassa työmaapäiväkirjamerkinnällä tai muulla sovitulla 

tavalla. Tilaajan ei tarvitse hyväksyä urakkasuoritusta vaikka viranomainen olisi sen jo 

hyväksynyt, jos työsuoritus ei ole sellainen mistä on sovittu sopimuksessa. (Kankainen 

& Junnonen 2016, 161.) 

 

7.7.1 Vastaanottotarkastus 

 

Rakennuksen vastaanottoprosessissa tarkastellaan lopputulosta teknisestä, 

taloudellisesta ja oikeudellisesta näkökulmista. Tarkoituksena on tutkia, onko 

urakkasopimus täytetty urakoitsijan osalta. Tämän perusteella tilaaja hyväksyy valmiin 
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lopputuloksen. Luovutustarkastus voidaan jakaa kahteen eri tarkastukseen: 

urakkasuorituksen tarkastukseen ja rakennuskohteen tarkastukseen. Näiden kahden 

edellä mainitun tarkastuksen erona on, että urakkasuorituksen tarkastuksessa tutkitaan 

yhtä tiettyä urakoitsijan osasuoritusta kun rakennuskohteen vastaanottotarkastuksessa 

tutkitaan rakentamisen ja urakoitsijoiden suoritusta fyysisenä kokonaisuutena. 

Vastaanottotarkastuksen olennaisena tehtävänä on selvittää, että aikaansaatu 

rakennustyö on sopimusasiakirjojen mukainen. (Kankainen & Junnonen 2016, 161-

163.) 

 

Kun arvioidaan viimeistelytöiden vähäisyyttä rakennuskohteen ollessa 

käyttöönotettavissa vähäisiä viimeistelytöitä lukuun ottamatta, olennaista on paljonko 

viimeistely kuormittaa rakennuskohteen käyttöä.  Edellytyksenä käyttöönotolle on 

viranomaislupa vrt. käyttöönottokatselmus ja itselleluovutus. Huomioitavaa on, että 

viranomaisen antama käyttöönottolupa yksinään ei välttämättä täytä tilaajana kanssa 

tehtyä sopimusta. (Kankainen & Junnonen 2016, 163.) Vastaanottotarkastuksesta 

pidetään pöytäkirjaa, jota kutsutaan tuttavallisemmin vastaanottopöytäkirjaksi. 

 

7.7.2 Vastaanottopöytäkirja 

 

Vastaanottopöytäkirjan tarkoituksena on osoittaa mitä tarkastuksessa on havaittu ja 

päätetty. Pöytäkirja toimii todisteena siitä mitä virheitä on löydetty ja vaatimukset 

urakoitsijalle niiden korjaamiseksi. Osapuolilla saattaa olla eri mielipide virheestä. 

Tästä johtuen urakoitsijalle on annettava mahdollisuus esittää oma kantansa asiasta. 

Tilaajan virheitä koskevien vaatimusten pitää olla urakoitsijan takuuajan vastuun piiriin 

kuuluvia. Tämä korostaa tarkastuksen tarkkuutta, koska takuuajan vastuun piiriin 

kuuluvat asiat, joita ei vastaanottotarkastuksessa ole havaittu eikä ole voitu havaita. 

(Kankainen & Junnonen 2016, 168.) 

 

Erilaiset löytyneet virheet voidaan sopia erilaisilla tavoilla riippuen löydetyn virheen 

merkitysestä ja korjausmahdollisuudesta. Tällaisia virheistä sovittavia asioita ovat muun 

muassa: 

 

 Virhe, joka on korjattava tietyn ajan kuluessa 

 Virhe, joka vaatii lisäselvityksiä 

 Virhe, joka korvataan arvonvähennyksenä urakkahinnasta 
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 Virhe, josta tehdään muistutus ja se käsitellään takuutarkastuksessa 

 Virhe, josta ei ole seuraamuksia. (Kankainen & Junnonen 2016, 168.) 

 

7.7.3 Jälkitarkastus 

 

Nimensä mukaisesti jälkitarkastuksessa tarkastetaan, että tarkastuksessa havaitut 

puutteet ja virheet on korjattu rakennuttajan osalta. Puutteista ja virheistä sovitaan 

niiden suoritusaikataulu, josta tilaaja näkee koska urakoitsija suorittaa korjaamisen. 

Tilaaja voi teettää urakoitsijan kustannuksella korjaustyöt toisella urakoitsijalla, jos 

urakoitsija ei ole sovittuun ajankohtaan mennessä täyttänyt velvoitteitaan. (Kankainen 

& Junnonen 2016, 170.) 

 

7.7.4 Taloudellinen loppuselvitys 

 

Urakoitsijan ja tilaajan väliset taloudelliset kysymykset voidaan selvittää 

vastaanottotarkastuksessa tai taloudellisessa loppuselvityksessä. Tarkoituksena on 

päättää lopullisesti kaikista urakan asioista ja kysymyksistä. Tämän jälkeen urakkaan 

liittyviin asioihin ei enää voida palata. Tästä johtuen on tärkeää, että mitään seikkoja ei 

jätetä sopimatta. Loppuselvitystä varten urakoitsija lähettää tilaajalle lopputilityksen 

kaikista osapuolten välisistä epäselvistä asioista. Lopputilitys tulee tehdä kahden viikon 

kuluessa siitä kun urakoitsija vastaanottaa tarkastuspöytäkirjan. (Kankainen & Junnonen 

2016, 180.)  

 

Taloudellisen loppuselvityksen jälkeen tilaajalla ja urakoitsijalla on tiedossaan kaikki 

taloudelliset seikat perusteiltaan että maksuvelvollisuuden enimmäismäärältään. 

Taloudellisessa loppuselvityksessä käydään läpi vaatimukset ja pyritään löytämään 

hyväksyttävä ratkaisu tilaajan ja urakoitsijan välillä. Loppuselvityksestä pidetään 

pöytäkirjaa ja viimeiseksi kohdaksi kannattaa ottaa maininta siitä, että osapuolten 

kysymykset ovat tulleet ratkaistuiksi. Näin ollen osapuolten ei tarvitse huolehtia, että 

ilmenisi uusia asioita, jotka saattaisivat tuoda uusia taloudellisia vastuita. (Kankainen & 

Junnonen 2016, 180.)  
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7.7.5 Takuutarkastus 

 

Urakoitsija on vastuussa työsuorituksestaan sopimuksen mukaisesti kaksi vuotta siitä 

lähtien kun suoritus on hyväksytty vastaanottotarkastuksessa vastaanotetuksi. Kohteen  

takuuaikaan kuuluvat asiat pitää selvittää takuutarkastuksessa. Takuutarkastusta 

pidetään yleensä hieman ennen takuuajan loppua. Yleisten sopimusehtojen mukaan 

tarkastus pidetään kuukauden sisällä ennen takuuajan loppua kuitenkin viimeistään 

takuuajan viimeisenä päivänä. Vaikka tarkastusta ei olisi pidetty ennen takuun 

päättymistä, on tilaajalla mahdollisuus esittää vaatimuksensa yhden kuukauden ajan 

viimeisestä takuupäivästä lähtien. (Kankainen & Junnonen 2016, 186.)  

   

Takuutarkastuksessa tilaaja ja urakoitsija toteavat yhdessä mahdolliset puutteellisuudet 

ja merkitsevät ne takuutarkastuksessa luotavaan pöytäkirjaan. Tilaaja ei voi esittää enää 

uusia puutteita urakoitsijalle kun takuutarkastus on saatu päätökseen. Urakoitsijan 

velvoitteet päättyvät kun havaitut virheet on korjattu. Asuntokauppalakiin on merkitty, 

että lain piiriin kuuluvissa kohteissa pidetään myös vuositarkastus, jossa menetellään 

samalla tavalla kuin takuutarkastuksessa. Vuositarkastus pidetään aikaisintaan 12 

kuukauden tai viimeistään 15 kuukauden päästä siitä kun rakennus on viranomaisen 

toimesta hyväksytty käyttöönotettavaksi. . (Kankainen & Junnonen 2016, 186.)  

 

7.8 Työmaapäiväkirja 

 

Yleiset sopimusehdot velvoittavat vastaavaa työmaanjohtajaa pitämään 

työmaapäiväkirjaa. Siihen merkitään työmaan tapahtumat ja tiedot työpäivittäin. Tämän 

lisäksi työmaapäiväkirjan tarkoituksena on välittää eri osapuolten näkemykset muille 

osapuolille. Näin ollen eri osapuolet voivat ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. 

Osapuolten on osoitettava allekirjoituksellaan, että he ovat tietoisia merkinnöistä. jotka 

löytyvät työmaapäiväkirjasta. Tehdyt merkinnät vastaavat kirjallista huomautusta. 

Valvojan on informoitava urakoitsijaa mahdollisista virheistä, erityisesti vakavan 

virheen havaitessa tehdään huomautus työmaapäiväkirjaan. (Kankainen & Junnonen 

2016, 192.)  

 

Yleisenä periaatteena on, että työmaalla pidetään yhtä työmaapäiväkirjaa johon 

kirjataan myös sivu- ja aliurakoitsijoiden saamat huomautukset. Huomautuksen 

sattuessa pitää kyseisen urakoitsijan allekirjoittaa työmaapäiväkirja. Työmaapäiväkirjan 
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merkitys kasvaa etenkin silloin kun jotain tiettyä asiaa ruvetaan selvittämään vuosia 

myöhemmin oikeusteitse tai muulla tavalla. Riitatilanteissa jos työmaapäiväkirjassa on 

tietyn asian kohdalla valvojan kuittaus voidaan todeta, että kyseessä oleva asia on ollut 

tilaajan tiedossa. Eräissä oikeudenkäynneissä työmaapäiväkirjalla on ollut suurempi 

painoarvo kuin kokouspöytäkirjalla, koska työmaapäiväkirjassa on tarkempaa ja 

yksityiskohtaisempaa tietoa. (Kankainen & Junnonen 2016, 193-194.)  

 

Varsinkin korjaustöissä työmaapöytäkirjalla on suuri merkitys. Korjaustöissä ei aina 

osata arvioida työn määrää ja laatua, joten muutokset ja lisäykset on hyvä merkitä 

työmaapöytäkirjaan ja pyytää valvojan allekirjoitus. Poikkeukselliset tapahtumat, jotka 

omalta osaltaan vaikuttavat työsuoritukseen kuten poikkeukselliset sääolosuhteet, 

työtaistelut, tilaajan laiminlyönnit on hyvä kirjata tarkkaan työmaapöytäkirjaan. 

Työmaapäiväkirjaan (kuva 3) merkitään seuraavat asiat: 

 

 Sääolosuhteet klo. 07.00 ja 12.00 

 Työmaan työntekijävahvuus ja kalustomuutos 

 Suunnitelmatilaukset, tarviketilaukset ja yhteydet suunnittelijoihin  

 Työmaatilanne sisältäen aloitetut, keskeytyneet ja valmistuneet työt 

 Määrätyt muutostyöt 

 Valvojan huomautukset 

 Muut työtä koskevat tiedot kuten sääolosuhteet, yhteydet viranomaisiin ja 

työturvallisuusasiat 

 Tarkastukset 

 Muiden osapuolten kirjaukset 

 Allekirjoitukset. (Kankainen & Junnonen 2016, 180.)  
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KUVA 3. Työmaapäiväkirja (Rakennustieto 1999). 
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8 POHDINTA 

 

 

Opinnäytteen tavoitteena oli tuoda esille onnistuneen projektinjohdon, työnjohdon ja 

projektin piirteitä ja tapoja saavuttaa edellä mainitut seikat. Tämä onnistui parhaiten 

käymällä läpi työmaan yleisiä toimintoja ja työkaluja, mutta ei kuitenkaan lähestymällä 

aihetta liian syventävästi. Koin opinnäytetyön tekemisen ja siitä syntyneen 

lopputuloksen juuri sellaisena ohjeena, jota olisin itse lukenut kesätyöpaikassani. Siitä 

olisi ollut minulle hyötyä. Siksi uskon, että lukijalle tämä opinnäyte tuo selkeyttä 

työmaan tapahtumiin ja kuinka oikeaoppisesti työmaalla kuuluu toimia. 

 

Toisena tavoitteena oli esitellä mihin ongelmiin suunnitelmilla ja oikeilla menetelmillä 

voidaan tarttua ja kuinka edesauttaa, että mahdollisia ongelmia ei synny ainakaan niin 

paljon. Hyödynsin kokemuksia rakennustyömaatyöskentelystä ja  koulusta 

lähdemateriaalien ohella. Toivon myös, että yleisestä harhakuvasta, että projektityö ja 

työnjohto on laiskottelua vaihtuisi realistisempaan näkökulmaan. Projektinjohtaminen ja 

työnjohto saattaa usein olla verta, hikeä ja kyyneleitä. 

 

Olisin voinut mainita enemmän erilaisia aikataulutyökaluja ja muita työnjohtoa 

helpottavia työkaluja. Myös urakoitsijan ja tilaajan muista velvollisuuksista olisi voinut 

kertoa enemmän, mutta mielestäni oli hyvä pysyä perusperiaatteellisella tasolla. 

Halutessaan lukija voi hakea enemmän syventävää tietoa 

rakennustyömaaorganisaatioista ja niihin kuuluvista osa-alueista. 

 

Parhaimmillaan opinnäytetyö voi toimia eräänlaisena käsikirjana, mitä projektinjohdon 

ja työnjohdon kuuluu tietää ja kuinka luoda edellytykset onnistuneelle projektille. Tässä 

tapauksessa pitää paikkaansa, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. On hyvä myös 

huomioida, että on erilaisia tapoja johtaa projektia ja rakennustyömaata. Jotkut työtavat 

ja työkalut saattavat olla joillekin sopivia kun taas toiset suosivat eri vaihtoehtoja. 

Tärkeintä on kuitenkin, että projekti saadaan aikataulun, resurssien ja hyväksi 

havaittujen toimintamallien mukaisesti onnistuneesti valmiiksi unohtamatta 

työturvallisuutta.  
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