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1 JOHDANTO 

Tässä opinnäytetyössä käydään läpi minun kasvua rakennusmestariopis-
kelijasta rakennustyömaan työnjohtajaksi, ensimmäisestä harjoittelusta, 
kahden työpaikan vaihdoksen kautta, tämän hetkiseen työpaikkaan. 
Opinnäytetyössätyössä tutustutaan esimiestaitojen kehittymiseen, raken-
nusalan tiedon karttumiseen sekä henkilön kasvamiseen työnjohtajaksi. 
Opinnäytetyö käsittelee konkreettisten esimerkkien kautta mm. työtur-
vallisuutta, johtamista, työmaa- ja tehtäväsuunnittelua. 
 
Tavoitteena kehittyä omassa työssä sekä kartuttaa rakennusmestarin tar-
vitsemaa tietoa. Tarkoitus pureutua teemoihin, joissa itselläni on eniten 
kehitettävää. 
 

1.1 Harjoittelun ja työssäoppimisen kulku ja kuvaus lukuvuosittain 

 

1.1.1 Harjoittelu 2017 

 
Ensimmäinen työharjoitteluni oli Urheiluhallit Oy:ssä. Urheiluhallit Oy 
tuottaa liikuntapalveluja sekä ylläpitää liikuntapaikkojen kuntoa. Työhar-
joittelun ajan toimin Vuosaaren Urheilutalon IV-konehuoneen laajennus-
työmaalla. Työtehtäviini kuului avustavat työnjohdolliset tehtävät ja kir-
vesmiehen työtehtävät.  
 

1.1.2 Työssäoppimistehtävät 2018 

Toisen harjoittelun alkaessa olin saanut töitä Lehto Asunnot Oy:stä. Lehto 
Group, johon Lehto Asunnot kuuluu, rakentaa ja korjaa asuinkerrostaloja 
sekä toimitiloja. Kohteena oli Klaukkalaan valmistuva viiden kerrostalon 
kokonaisuus, johon kuului 304 asuntoa ja parkkihalli. Työtehtäviini kuului 
sisä- ja luovutusvaiheen työnjohtotehtävät. 
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1.1.3 Työssäoppiminen ja harjoittelu 

Aloitin opiskelun Hämeenlinnan ammattikorkeakoulussa ollessani töissä 
Urheiluhallit Oy:ssä vuonna 2016. Tuona aikana työskentelin Vuosaaren 
Urheilutalon IV-konehuoneen laajennuksen parissa. Työtehtäviini kuului 
vaihtelevasti rakennusteknisten töiden hoitaminen, sekä avustavat työn-
johdolliset työtehtävät. Olin aiemmin työskennellyt rakennusalalla jo vuo-
sia, joten kaikenlaisista työtehtävistä oli jo kokemusta. Tehtäviin kuului 
mm. betoni- ja puurakenteiden purkamista, sekä uudisrakentamista. Li-
säksi sain olla mukana työnjohdollisissa tehtävissä mm. TR-mittausten te-
kijänä, sekä aikataulun laadinnassa ja työtehtävien suunnittelussa. 
Huomasin kuitenkin pian, että Urheiluhallit Oy ei tukisi koulutustani riittä-
västi, joten päätin irtisanoutua ja hankkia töitä rakennusliikkeestä. Työn-
antajakseni valikoitui Lehto Asunnot, jolla oli työmaa aivan kotini lähei-
syydessä Klaukkalassa. Kyseessä oli viiden kerrostalon ja parkkihallin kä-
sittävä työmaa, joka piti sisällään 304 asuntoa.  
 
 

 
Kuva 1. Klaukkalan työmaa. (Suojalehto 2018). 
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Kohteen valmistumisen jälkeen vuonna 2018, päätin hakea lisää haas-
tetta ja pääsinkin töihin hieman eri lailla toimivaan rakennuttajaorgani-
saatioon. Toimin edelleen kyseisen rakennuttajan, Avain yhtiöiden alai-
suudessa, heidän tytäryhtiössään, joka on nimeltään Tencon Oy.  
Tencon Oy on työnjohto-organisaatio, jossa tällä hetkellä työskentelee 
noin 20 henkilöä. Työmaani sijaitsee Vantaan Kivistössä, johon rakentuu 
327 vuokra-asuntoa. 
 
 
 

 
Kuva 2. Kivistön työmaa. (Suojalehto 2019). 
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2 TUOTANNONSUUNNITTELUN JA -OHJAUKSEN TEORIA  

2.1 Työnjohto- ja esimiestoiminta 

 
Johtajuus kehittyy aikaisempien kokemusten perusteella, sekä jokaisella 
on oma tapa johtaa. Jotkut ottavat johtajan roolin helpommin, toiset taas 
tyytyvät olemaan johdettavia. Suuri osa työyhteisön ongelmista johtuu 
heikosta johtamisesta, joten tähän asiaan työpaikoilla on syytä panostaa. 
Johtamiskriteerit on jaettu viiteen kokonaisuuteen: yhteistyö ja verkos-
tot, arvostus ja luottamus, monimuotoisuus ja yksilöllisyys, uudistuminen 
ja osallisuus sekä osaaminen ja kehittyminen (Työterveyslaitos 2014). 
 
 

2.1.1 Johtamistyylit 

 
Johtamistyylejä on karkeasti niin paljon kuin on johtajiakin. Tarkemmin tut-
kittuna johtamistyylejä voidaan jakaa hieman asiakohtaisesti. Jossain tie-
tyssä tehtävässä joku on strategisti ja tavoitteiden asettaja, kun toinen taas 
seuraa enemmän tuloksia tai jakaa vastuita. Sitten on niitä, jotka johtavat 
tunteella, toiset taas enemmän tietoon pohjautuen.  
 
Suhteiden luominen on merkittävä osa johtamista. Siinäkin toisilla suu-
rempi paino on johtamisketjun vahvistamisella ja toiset rakentavat verkos-
toja. Jotta voisi toimia johtajana, on osattava toimia ryhmässä, ratkoen on-
gelmia ja antaen tukea. Jotkut osaavat jopa hyödyntää erilaisuuden ja saa-
vat sitä kautta parempia tuloksia. 
 
Yrityksen ja itsensä kannalta on hyvä kehittyä ja kehittää. Jotkut organisoi-
vat tehokkaasti työyhteisön kehittymistä, toiset taas ovat enemmän oppi-
misen edistäjiä. Tärkeää on myös ostata arvioida työsuorituksia, antaa pa-
lautetta ja mikä tärkeintä, osata ottaa palautetta vastaan. (Romppanen & 
Kallasvuo 2011, 31). 
 

2.1.2 Motivointi 

 
Työntekijät on saatava arvostamaan omaa työtään, jotta he voisivat 
vahvemmin liittyä työpaikan arvoihin ja tavoitteisiin. Johdon tehtävä 
on luoda innostavat puitteet, jotta työnteko olisi mielekästä. 
Johdon on itse asennoiduttava innokkaasti ja arvoihin sitoutuen, jotta 
sama asenne tarttuisi myös työntekijöihin. 
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Johtajan on myös osattava kuunnella työntekijöitä. Heidän huolia ja 
murheita, mutta myös osattava lukea rivien välistä heidän mahdolli-
sia tarpeita. Tällä tavalla saavutetaan tietynlainen luottamus puolin ja 
toisin. Luottamusta lisää myös se, että kohtelee kaikkia tasapuoli-
sesti. Kun kuuntelee tarkasti mitä toinen sanoo, voi havaita, että kai-
killa on hieman erilaisia tarpeita. Joku tarvitsee tukea työympäristön 
suhteen, toinen taas työtehtävään liittyvien ongelmien suhteen. 
Johtajalla itsellään on suuri vastuu, kuinka innostunut ja motivoitunut 
hän itse on. Tämä välittyy suoraan työntekijöille. Tulisi nähdä asiat 
ennemmin haasteina, kuin ongelmina. (Romppanen & Kallasvuo 
2011, 31). 
 

 

2.2 Tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus 

 
Tuotannon suunnittelu on mahdottoman laaja aihe. Keskeisin tuotannon 
suunnitteluun vaikuttava tekijä on aikataulu. Sanotaan, että kolme tär-
keintä tuotannon suunnitteluun vaikuttavaa tekijää ovat laatu, raha ja ai-
kataulu. Jos rahat ovat tiukalla, voidaan aikataulun ja laadun avulla pelas-
taa melkoisia summia. Jos laatu pettää, voidaan rahalla ja aikataululla 
korvata joitain laadussa esiintyviä muutoksia ja virheiltä. Mutta jos aika-
taulu on suunniteltu huonosti, on erittäin vaikea pärjätä laadullisesti, 
sekä rahaa palaa tolkuttomasti. 
 
Aikataulu laaditaan työhön käyttävän ajan mukaan, eli työmenekin perus-
teella. Tähän täytyy käyttää erityistä huomiota suunnittelu vaiheessa, 
mutta myös valvoa toteutumaa käytännön työvaiheessa. Tähän auttaa 
perusteellinen tehtäväsuunnittelu. 
 
Aikataulun laadinnassa täytyy kiinnittää huomiota myös materiaalien toi-
mitukseen ja toimitusten jaksottamiseen. Urakat pitää kilpailuttaa ja so-
pia ajoissa, jotta saadaan aikataulusta mahdollisimman realistinen. Urak-
kakilpailussa aina halvin ei välttämättä ole paras vaihtoehto, vaan luotet-
tavan kumppanin merkitys korostuu aikataulun pitävyyden kannalta. 
Keskeinen rooli tämän päivän rakennusprojekteissa on riskien hallinnalla. 
On pyrittävä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa kartoittamaan riskit, 
jotka voivat vaikuttaa rakennushankkeeseen. Riskejä voi esiintyä mm. 
suunnittelun onnistumisessa ja aikatauluissa sekä tuotannollisessa vai-
heessa tuntemattomien urakoitsijoiden vaikutuksesta. Potentiaalisten 
ongelmien analyysi on oiva työkalu tämän kaltaisen ennaltaehkäisevän 
työn kannalta. (Rakennustieto 2012). 
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2.2.1 Ajallinen hallinta 

 
Aikataulu on keskisessä osassa työmaalle tehtävän tuotannon suunnitte-
lun ja toiminnan suhteen. Aikataulun tarkoitus on toimia koko rakennus-
hankkeen punaisena lankana. 
 
Aikatauluja voi laatia erilaisilla tyyleillä, mikä kenellekin on ominaisin. Ai-
katauluja varten on olemassa erinomaisia ohjelmia ja sovelluksia. Koko 
tuotantoprosessi jakautuu eriasteisiin aikatauluihin. Suunnitteluvaiheessa 
luodaan esimerkiksi jana-aikataulu kuvaamaan koko projektin yleisaika-
taulua. Tuotannon suunnitteluun soveltuu parhaiten paikka-aikakaavio. 
Tarkempaan aikatauluttamiseen soveltuu viikkoaikataulu, jossa aikataulu 
laaditaan noin kahden tunnin tarkkuudella. Valvontavinjetti ja jana-aika-
taulu sopivat erinomaisesti tällaiseen tarkempaan tuotannon ohjaukseen.  
Toimiva aikataulu edellyttää, että rakennushankkeeseen on riittävästi ai-
kaa paneutua. Jos aikataulu laaditaan hutiloiden, siitä aiheutuu kustan-
nuksia kaikille ja sitä joudutaan tarkentamaan useaan otteeseen raken-
nushankkeen aikana (Rakennustieto 2012). 
 

2.2.2 Projektin eri vaiheet 

 
Koko projektille laaditaan omat aikataulut eri vaiheiden mukaan. Suunnit-
telu aikataulu käsittää suunnitelmien tekemien ja suunnittelun ohjauk-
sen. Lisäksi sillä pyritään varmistamaan, että tuotanto ei pysähdy suunni-
telmien puutteiden takia. Yleisaikataulun tarkoitus on luoda raamit teke-
miselle, josta muut, tarkemmat aikataulut voidaan muodostaa. Lisäksi 
hankinnoille luodaan oma aikataulu, jotta tavarat ja materiaalit saapuvat 
työmaille sovittuina aikoina. Tällä pyritään välttämään töiden viivästymi-
nen kaluston tai rakennusmateriaalien puuttumisen suhteen (Achrén 
2017) 

2.3 Tehtävä- ja menetelmäsuunnittelu 

Tehtäväsuunnittelu on yksi tuotannon suunnittelun osa. Siinä keskitytään 
yhteen tehtävään perusteellisesti. Tarkoitus saada tehtäväkokonaisuus 
vietyä läpi aikataulun ja budjetin sallimissa rajoissa. Tällaisia tehtäviä, 
jotka vaativat tarkempaa suunnittelua, voivat olla esimerkiksi jotkin tilaa-
jan vaatimat työt, aikataulullisesti merkitykselliset työt tai vaativat työvai-
heet. Runkotyövaihe on yksi, mikä varmasti vaatii tarkkaa suunnittelua. 
Tällaisessa työvaiheessa täytyy olla runkoporukan keulan mukana suun-
nittelussa. 
 
Tehtäväsuunnittelu voidaan jakaa neljään eri vaiheeseen. Ensimmäisenä 
kootaan tarvittavat lähtötiedot, eli suunnitelmat ja määräykset. Toisena 
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laaditaan suunnitelma, mietitään tarvittavat resurssit, ajalliset välitavoit-
teet ja määritellään laadulliset seikat. Kolmantena esitellään suunnitel-
mat toteuttajille, eli työntekijöille, ja käydään suunnitelmat tarkasti hei-
dän kanssaan läpi. Viimeisenä seurataan tehtävän onnistumista valvoen 
ja antaen palautetta (kuva 3). 
 
Tehtäväsuunnitelma sinällään vastaa rakennuslaissa esitettyihin vaati-
muksiin. Lisäksi tehtäväsuunnitelma toimii laadun varmenteena raken-
nusyritykselle työmaalla. (Rakennustieto 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 Työturvallisuus 

 
Työturvallisuudella tarkoitetaan käytännössä sitä, että työpaikalla fyysi-
set, psyykkiset ja sosiaaliset työolot ovat mallillaan. Toimiva työyhteisö 
on hyvin organisoitu sekä yhteistyö, viestintä ja vuorovaikutus on suju-
vaa. 

Kuva 3. Rakentamisen tehtäväsuunnittelu. (Rt-kortisto). 
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2.4.1 Työturvallisuuden kokonaisuus 

 
Työturvallisuuden tulisi olla osa työpaikan päivittäistä toimintaa. 
Työturvallisuus on ennen kaikkea johtamisesta kiinni. Jos työturvalli-
suutta halutaan parantaa, täytyy asettaa tavoitteita sen parantamiseksi. 
(Työturvallisuuskeskus, 2019) 
 
Työturvallisuutta ohjaa lainsäädäntö, jonka pää tarkoituksena taata työn-
tekijöiden työturvallisuus. Lain tarkoitus on ennalta ehkäistä ja torjua työ-
tapaturmia (Työturvallisuus laki, 2002) 
 
 

2.4.2 Putoamissuojaussuunnitelma 

 
 
Putoamissuojaussuunnitelmassa käydään tarkasti läpi mahdolliset pu-
toamisvaaraa aiheuttavat tilanteet. Tällä tavalla voidaan ennakoida ja en-
naltaehkäistä mahdolliset onnettomuustilanteet. 
 
Putoamisalttiita työvaiheita ovat mm. vesikattotyöt, runkotyöt, julkisivu-
työt ja LVIS-asennukset. Telineet, tikkaat ja nostimet ovat mahdollisia pu-
toamisvaaran aiheuttamia rakennusvälineitä. Kaiteiden puuttuminen tai 
aukkojen suojaaminen saattaa aiheuttaa myös vaarallisia tilanteita.  
Suunnitelman varmasti tärkein osa on tarkastaminen sekä virheiden kor-
jaaminen. Viikoittainen työturvallisuusmittaus kertoo huomiot, joihin tu-
lee tulla muutos (Kuva 4). Näitä samoja huomioita ei saa esiintyä enää 
seuraavan viikon mittauksessa.  
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Kuva 4. TR- mittauslomake. (Ympäristöministeriö 
2016) 
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2.5 Kustannuslaskenta 

 
Hankkeen toteutuksesta aiheutuvat kustannuksen on tarkoitus määrittää 
kustannuslaskentavaiheessa. Kustannuslaskennan periaatteiden mukai-
sesti laskennan täytyy erottaa kaikki urakan suorittamiseen tarvittavat 
kustannukset ilman päällekkäisyyksiä niiden välillä.  Kustannuslaskenta 
alkaa tarjouspyyntövaiheessa, jolloin on tarve selvittää kustannukset, 
joilla hanke saadaan vietyä läpi (Välitalo J.2014).  
 

2.5.1 Kustannuslaskennan kokonaisuus 

 
 
Kustannuslaskenta voidaan jakaa karkeasti seitsemään vaiheeseen. En-
simmäisenä tehdään laskentapäätös. Tässä kohtaa todetaan urakan ole-
van sopiva yrityksen tuotantoon sekä todetaan yrityksen resurssien ole-
van riittävä urakan suorittamiseen. Toisessa vaiheessa perehdytään asia-
kirjoihin. Tutkitaan suunnitelmat ja selvitellään hankkeen kokonaiskuva ja 
laajuus. Lisäksi saadaan selville mm. hankkeen laatutaso. Kolmannessa 
vaiheessa organisoidaan laskentatyö. Tässä kohtaa mietitään, että toteu-
tetaanko laskenta itse vai kilpailutetaanko se jollain muulla. Lisäksi sovi-
taan aikatauluista, vastuun jaosta sekä tehdään selväksi tavoitteet. 
Neljännessä vaiheessa valitaan laskelmamenetelmä suunnitelmien val-
miusasteen perusteella. Viidennessä kohdassa hankkeelle tuotetaan mää-
ränimikkeistöinen määräluettelo. Kuudennessa vaiheessa rajataan han-
kintojen sisältöjä, sekä pyydetään hankinoista tarjouksia, joko sitovina tai 
ennakkoina. Seitsemäs vaihe pyrkii selvittelemään mahdolliset ristiriidat 
mm. suunnitelmien ja aikataulu osalta. Kahdeksannessa vaiheessa suori-
tetaan määräluettelon yksikkö- ja kokonaiskustannusten hinnoittelu päi-
vän hintatasoon (Pauna T. 2012) 
 
 
 
 
 
 

2.5.2 Jälkilaskenta 

 
Jälkilaskennan tarkoituksena on hankkia yritykselle tietoa, jolla valvotaan 
toteutuneita kustannuksia. Jälkilaskentatiedot kannatta kerätä useam-
masta kohteesta, jotta pystytään havaitsemaan kustannusten tasoerot 
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pääryhmittäin. Pitkän aikajänteen, huolellisesti toteutettu, jälkilaskenta 
auttaa ja kehittää yrityksen toimintaa. Tarkoitus on tarkentaa yrityksen 
tarjouskykyä vastaamaan tuotantotoimintaa.  
 
Jälkilaskennan toteutus jaetaan kolmeen osaan. Hankkeesta kerätään 
kustannustietoa projektin aikana. Sitten hankkeen lopulla pidetään jälki-
laskentakokous. Lisäksi kohteen valmistuttua hankkeesta kustannukset 
kootaan viitekansioon, josta löytyvät tiedot laadusta, ominaisuuksista ja 
kustannustavoitteista- ja toteutumista.  

2.6 Työmaasuunnittelu  

Työmaasuunnittelun kokonaisuus 
 
Valtioneuvoston päätöksen §8 velvoittaa, että päätoteuttajan on esitet-
tävä rakennuttajalle työmaasuunnitelmat. Päätoteuttajan tulee tehdä kir-
jallinen työmaa-alueen käytön suunnitelma. Rakennustyömaan käytön 
suunnittelussa on kiinnitettävä todella paljon huomiota työturvallisuu-
teen. (Kaasalainen 2008). 

 
Aluesuunnitelma on työmaan tärkein työkalu logistiikan kannalta. 
Aluesuunnitelma on käytännössä kartta työmaasta. Se antaa tietoa, mi-
ten työmaan logistiikka, työn järjestelyt ja työturvallisuus on mietitty to-
teutettavaksi. 
 
Suunnitelmassa esitetään rakennukset, kulkutiet, nostimien paikat, jäte-
pisteet. Aluesuunnitelmasta käy ilmi lisäksi ensiapu tarvikkeiden, sekä 
sammutuskaluston sijainti (kuva 5). Suurilla työmailla jokaisesta päätyö-
vaiheesta laaditaan oma aluesuunnitelma. Tällaisia työvaiheita ovat 
maanrakennus, perustus, runkovaihe ja sisätyövaihe. Suunnitelma tulee 
kiinnittää näkyvälle paikalle, esimerkiksi työmaa aitaa, työmaan portille. 
Aluesuunnitelmassa ei kannata säästellä värejä, koska ne selkeyttävät asi-
oiden merkitystä. Aluesuunnitelma liitteessä. (Laaturakentaminen 2019). 
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2.7 Hankinta ja logistiikka 

Hankintojen merkitys rakennushankkeen kustannuksista on suuri. Materi-
aali ja aliurakat kattavat noin 60 & koko hankkeen kustannuksista. Tästä 
syystä rakennusliikkeet käyttävät suuria resursseja hankintojen hoitoon, 
ja niin kannattaakin tehdä. Hankinnoissa on tärkeä miettiä mitä hankitaan 
ja mihin aikaan. Hankinnat suunnitellaan työmaille aina erikseen hankin-
tatoimen, työpäällikön ja vastaavan työnjohtajan toimesta. Hankinnoille 
asetetaan tavoitteet, jotta jokainen hankinta auttaisi viemään työmaata 
eteenpäin.  
 
Hankintatyypit voidaan jakaa karkeasti, sisällön perusteella, neljään 
osaan: 
 
- Rakennustuotteet 
- Aliurakat 
- Palvelut 
- Pien- ja varastohankinnat 
 
Tarjouspyyntöjen kannalta hankinnat on hyvä jaotella, jotta tarjoukset 
kohdistuvat oikeille yrityksille. 
 

Kuva 5. Aluesuunnitelmassa huomioitavat asiat (Laaturakentaminen 2019). 
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2.7.1 Hankintaprosessi 

 
Hankinta prosessina on yski suurimpia osa-alueita rakennushankkeessa, 
niinpä se tulee suunnitella hyvin. Kun hankinnat on suunniteltu hyvin, ne 
pyörivät omalla painollaa, eikä niiden seuraamiseen tarvitse käyttää suu-
ria resursseja.  
 
Hankintaprosessista valmistellaan aikataulu, jota seuraamalla hankintoja 
suoritetaan. Projektin eri vaiheista olevilla aikatauluilla täydennetään 
hankinta-aikataulua. (Oksa T. 2017) 
 
 
 

2.7.2 Hankintasuunnitelma 

 
Hankintojen suunnitteluun kannattaa käyttää merkittäviä resursseja, 
koska hyvin suunnitellut hankinnat tuovat suuriakin kustannussäästöjä, 
sekä aikataulun supistamista.  
 
Jokainen projekti alkaa tavoitearvion tekemisellä, jossa annetaan puitteet 
työmaan toiminnalle. Tavoitearviossa määritellään paljonko mihinkin työ-
vaiheeseen on varattu rahaa. Arviossa tulisi mielellään alittaa, tai vähin-
tään pysyä siinä, jotta työmaa saa kerrytettyä katetta. Hankintakokonai-
suuden suuruuden takia hankinnat hajautetaan pienempiin osiin. Hankin-
tasuunnittelu jaetaan tuotannolliseen ja tarjousvaiheen suunnitteluun. 
Yleensä hankinnat ryhmitellään niiden vaikutuksen mukaan neljään eri 
luokkaan: 
 
- Strategiset hankinnat 
- Volyymihankinnat 
-Pullonkaulahankinnat 
-rutiinituotteet 
 
Hankintojen suunnittelu lähtee käyntiin tarjousten suunnittelulla. Ura-
koista ja materiaaleista pyydetään ennakkotarjouksia, joista muodostuu 
projektin tarjoushinta. Täsmällisten tarjousten saaminen on erityisen tär-
keää, jotta voidaan pienentää riskiä menettää rahaa. Hankintoja suunnitel-
taessa täytyy ottaa huomioon myös logistiikka. Materiaalin kuljettaminen 
ei aina ole niin yksinkertaista, esimerkiksi suurten kaupunkien keskus-
toissa, joissa on ruuhkia ja ahtaita paikkoja. Kaupunkien keskustat ovat 
usein ahtaasti rakennettuja, joten tavaroiden varastointi sekä nostot täy-
tyy suunnitella huolellisesti. Tästä syystä työmaan alue suunnitelma täytyy 
olla olemassa hankintoja suunniteltaessa (Kuva 6). Toimituksia suunnitel-
laan tämän pohjalta (VTT 2009). 
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Kuva 6. Aluesuunnitelma (VTT 2009). 

 
 
Työmaan yleisaikataulu on tahdistava tekijä, jolloin hankintasuunnitemaa 
voidaan alkaa tekemään. Hankintasuunnitelmaan kannattaa käyttää riittä-
västi aikaa, jotta siitä saadaan mahdollisimman kattava. Hankintasuunni-
telma mahdollistaa projektin käyntiin saattamisen. Hankintojen perus-
teella niille saadaan luotua aikataulut, jotta jokainen osakohta tulisi oike-
aan aikaan työmaalle.  
 
Kun projekti saadaan käyntiin, siirrytään toteutusvaiheen hankintasuunni-
telmaan. Tässä vaiheessa hankintojen suunnitteluun liittyvät myös työ-
maan johtohenkilöt. He tietävät parhaiten työmaan aikataulun, sekä tun-
tevat toimittajia. Työmaan työnjohdolla on myös paras näkemys työmaan 
taloustilanteesta. Työmaalla suunnitellut hankinnat kutsutaan kotiin, eli 
varmistetaan toimittajilta, että materiaalit tulevat suunnitellusti aikatau-
lun mukaisesti.  
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2.8 Sopimustekniikka 

Hankintasuunnitelman pohjalta tehdään urakka- ja tavarantoimitussopi-
muksia. Urakkasopimus on tilaajan ja urakoitsijan välinen sopimus, jossa 
urakoitsija lupaa tehdä tilaajan määrittelemät työt sovitussa ajassa sovit-
tuun hintaan, sekä sopimuksessa sovittu laatua edellyttäen. Sopimuk-
sessa on, erimielisyyksien välttämiseksi, sovittava ainakin edellä mainitut 
asiat. 
 

2.8.1 Sopimusprosessi 

 
Sopimusprosessi käynnistyy, kun tilaaja pyytää tarjousta urakoitsijalta. 
Tarjouspyynnössä käydään tarkkaan läpi kyseisen työurakan sisältö. Ura-
koitsija tai useimmiten urakoitsijat tekevät tarjouksen, joita verrataan si-
sällön ja hinnan perusteella. Joissakin tapauksissa myös urakoitsijan tun-
nettavuus voi olla merkityksellinen. Vertailun jälkeen urakoitsijoita pyy-
detään urakkaneuvotteluihin, joiden perusteella valitaan urakoitsija, 
jonka kanssa tehdään urakkasopimus.  
Sopimuksessa tulee olla esitettynä: 
 
- Työmaan osoite 
- Työmaan yhteyshenkilöt 
- Urakan sisältö 
- Hinta 
- Asiakirjojen pätevyysjärjestys 
- Maksuehto ja maksaminen 
- Vakuudet 
- Urakka-aika 
- Sakot 
- Vakuutukset 
- Verovelvollisuus ilmoitus 
- Sopimuksen purkaminen 
- Urakkarajat 
- Tilaajavastuu asiakirjat 
 
Molempien osapuolten allekirjoitettua sopimus, ovat keskenään sopi-
mussuhteessa, jota sopimuksen sisältö velvoittaa. 
Sopimuksessa sovelletaan rakennusalan yleisiä sopimusehtoja (YSE98), 
mutta ne eivät ole automaattisesti voimassa, ellei niistä ole erikseen 
sovittu. Usein ehtoja hieman muutetaan osapuolten kesken, jotta pääs-
tään molempia tyydyttävään sopimukseen. 
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Tavaran toimittamisessa sopimuspohjana käytetään RYHT 2000, jotka 
ovat hyvin samankaltaisia, kuin YSE98, mutta pohjautuvat lisäksi kauppa-
lakiin. Suunnittelijoiden ja valvojien kanssa sovelletaan sopimuksissa kon-
sultti (KSE) sopimusehtoja. (Hongisto L. 2015) 
 

2.8.2 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE98 

 
” Sopimusehdot on tarkoitettu elinkeinonharjoittajien välisiin raken-
nusurakkasopimuksiin” (Rakennustieto 2016). Ehdoissa ei ole otettu huo-
mioon kuluttajansuojasäännöksiä. Sopimusehtoja voi muutoksitta sovel-
taa myös sivu- ja aliurakoihin (Rakennustieto 2016). 
 
 

2.9 Korjausrakentaminen 

Korjausrakentamisen tarve on olut kasvussa ja tulee kasvamaan vielä en-
tisestään tulevina vuosina. Kunnossapitoon ja korjaamiseen varattavia in-
vestointeja pitäisi kasvattaa kaksin, jopa kolminkertaiseksi nykyisestä, 
jotta saisimme katettua tarvittavan korjaustarpeen. Korjaustarpeen suu-
rin vaikuttaja on ollut kiinteistöjen huono ylläpito. Ei ole ennakoitu riittä-
västi tulevia korjauksia, joten pienet viat ovat kasvaneet suuriksi. On toi-
sin sanoen säästetty väärässä paikassa.  
 
On ennustettu, että korjausrakentamisessa tulee lähivuosina piikki, koska 
60-70- luvulla tehty suuri rakennuskanta alkaa olla tiensä päässä, ja jopa 
sen yli. Silloin rakennusten käyttöikä suunniteltiin noin kolmeksikymme-
neksi vuodeksi. (Rakennusteollisuus n.d.) 
 

2.9.1 Kuntoarvio 

 
Korjausrakentaminen, kuin mikä tahansa rakentaminen, alkaa huolelli-
sesta suunnittelusta. Ensin rakennukselle tehdään kuntoarvio, jonka poh-
jalta valmistellaan pitkän tähtäimen suunnitelma. Kuntoarvoin pohjana 
on hyvä käyttää asukaskyselylomaketta, koska heillä on tarkkaa tietoa ra-
kennuksen puutteista. Jos kuntoarviossa esiintyy korjaustoimenpiteitä, 
laaditaan niistä hankesuunnitelma, jossa määritellään korjaustoimenpi-
teet. Hankesuunnitelmassa esitetään myös suunnitelmat ja kustannukset. 
Korjausrakentamisen aikana, varsinkin rakenteiden purkamisen yhtey-
dessä, suunnitelmia joudutaan tarkentamaan, koska joitakin rakenteita ei 
pääse tutkimaan purkamatta, että voisi tehdä tarkkoja suunnitelmia. 
Usein korjausten yhteydessä kannattaa parantaa myös rakennuksen 
energiatehokkuutta lisä eristämisellä. Tämä voi vaati rakennuslupaa, jos 
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muutokset ovat suuria ja etenkin jos vaikutukset näkyvät rakennuksen 
julkisivussa. Korjaustoimenpiteiden jälkeen, rakennuksen käyttäjille suori-
tetaan käytön opastus ja luovutetaan huoltokirja. (FCG esite) 
 

2.9.2 Korjausrakennushankkeen viestintä 

 
Korjausrakentamisessa viestinnällä on suuri merkitys, koska usein kiin-
teistöt, joita korjataan, ovat asutettuja. Viestinnästä tulee laatia viestintä-
suunnitelma, johon kirjataan tiedottamisen keinot ja kanavat sekä vas-
tuuhenkilöt. Viestinnässä perimmäinen tarkoitus on toimittaa oikeaa tie-
toa oikea-aikaesti kaikille hankkeen osapuolille. Viestintäkanavia on mo-
nenlaisia ja niiden monipuolinen käyttäminen tehostaa viestin perilleme-
noa kaikkien osapuolten kesken. Viestintäkanavina voi käyttää esimer-
kiksi internet sivuja, sosiaalista mediaa tai taloyhtiössä ilmoitustaulua, 
sekä osakkaille jaettavia tiedotteita. (Vanhala J. 2017) 
 
Tehokkaalla viestinnällä pyritään ennaltaehkäisemään ongelma- ja riitati-
lanteita. Tiedottamisessa tulee huomioida asiasisältö ja ajankohtaisuus. 
Aivan kaikkea tietoa tiedotteisiin ei kannata laittaa, vaan varsinkin taloyh-
tiöiden kohdalla rajata rakennustekniset tiedot pois. Veden ja sähkön ja-
keluun liittyvät tiedotteet on syytä tulla selkokielisesti riittävän ajoissa, 
jotta asukkaat osaavat varautua tuleviin katkoksiin. 
Selkeässä tiedotteessa on tiedottajan yhteystiedot tai urakoivan yrityksen 
yhteyshenkilön tiedot. Tiedotteesta pitää ilmetä, mitä tapahtuu ja milloin, 
sekä mitä toimenpiteitä mahdollisesti asukkaalle aiheutuu. Mitä selkeäm-
min tiedote laadittu, sitä vähemmän sen sisältöä tarvitsee asianomaisille 
silvittää. 
 
Asuntoihin tai ilmoitustauluille laitettavien tiedotteiden lisäksi voidaan 
asioita tuoda esille tiedotustilaisuuksissa. Tiedotustilaisuudessa puhujan 
on hyvä valmistautua huolellisesti tiedon antoon. Ammattislangia, eli jar-
gonia, tulee välttää, jotta tiedottaminen pysyy mahdollisimman selkeänä. 
Tiedotustilaisuudet ovat myös erinomainen kanava jakaa hankkeeseen 
liittyvää materiaalia ja vastailla hankkeeseen liittyviin kysymyksiin. 
Aina kun tehdään jonkun omaisuuteen liittyvää korjausta, aiheuttaa se 
varmasti vastarintaa ja hämmennystä, eikä varmasti jokaista voida miel-
lyttää. Selkeällä ja monikanavaisella tiedottamisella selvitään kuitenkin 
parhaiten ja jokaista tyydyttävällä tavalla. (Sundqvist M. 2014) 
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3 TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN 

3.1 Työnjohto- ja esimiestoiminta 

 
Työnjohtajana olen mielestäni jämäkkä ja suunnitelmallinen. Annan sel-
keitä ohjeita perustuen tarkkaan harkittuihin työtapoihin ja aikataulun 
mukaisiin työtehtäviin. Johtamistyylini on varmasti muodostunut vuosia 
kestäneiden liikunnanohjaustöiden kautta. Liikunnanohjaajana käsittelin 
suuriakin ihmisryhmiä, mutta myös ihmisiä aivan yksilötasolla, henkilö-
kohtaisesti. Liikunnanohjaajan työssä tiukat ja täsmälliset aikataulut sekä 
muuttuvat olosuhteet ja ryhmäkoot vaativat nopeaa päätöksen tekoa. 
Koen tuon ajan olleen todella merkityksellinen nykyistä työtäni ajatellen. 
Työtehtävät ovat tosin erilaisia, mutta ihmisten käsittely sekä muuttuvat 
olosuhteet ovat hyvin samankaltaisia. 
 
Ensimmäiset alaiseni sain työskennellessäni Lehto Asunnoilla. Alku oli hie-
man hankalaa, ennen kuin oppii tietämään ja tuntemaan, mitä kukin osaa 
tehdä ja mitä keneltäkin voi vaatia. Muutaman työviikon jälkeen tunsin 
työyhteisöni jäsenet sen verran hyvin, että pystyin saavuttamaan työnte-
kijöiden luottamuksen. 
Saman haasteen eteen astuin vaihtaessani työnantajaa Avain yhtiöille. 
Tilanne oli muuten sama, paitsi nyt osasin olla valmistautuneempi tule-
vaan haasteeseen. Missään vaiheessa en kokenut epävarmuutta, ettenkö 
pärjäisi, vaan alusta asti olen kokenut rakennustyönjohdolliset tehtävät 
luonnollisiksi. Tässä varmasti auttaa pitkä kokemus ihmisten ohjaami-
sesta. 
 
Parhaana ominaisuutenani työnjohtoon liittyen pidän kielitaitoani. 
Puhun sujuvasti englantia, joka Uudenmaan rakennusalueella on merkit-
tävässä osassa. Lisäksi, ruotsi sujuu, vaikka sitä tosin aika vähän työssä 
tarvitsee. Äidinkieleni, ja siihen liittyvä tilannekohtainen huumorintaju on 
asia, millä pärjää hieman haastavissakin paikoissa. 
 
Toisinaan huomaan puhuvani hieman liikaa ja kertovani työntekijöille sel-
laisia asioita, joita heidän ei välttämättä tarvitsisi tietää. Lisäksi olen joi-
tain kohtaan liiankin kaverillinen. Mielestäni on tärkeää tiedostaa omat 
kehittämistarpeet, jotta voi kehittyä työssään paremmaksi. 
 

3.2 Tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus   

 
Kohteena 327 asuntoa käsittävä, kolmen kerrostalon, kokonaisuus. Kaksi 
taloista on viisikerroksisia ja yksi kolmetoista kerroksinen. Kohteen ta-
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loissa on kahdesta kolmeen porrashuonetta. Kohde sijaitsee Vantaan Ki-
vistössä, aivan kehäradan varrella. Kohteen asunnoista puolet ovat Avain 
yhtiöiden tilaamia ja toinen puoli Ilmarisen tilaamia. 

 
Sovelluskohteeksi sopii parhaiten 13- kerroksisen, kolmen porrashuo-
neen, talon rungon nosto. Aloittaessani työmaalla runko oli nostettu kuu-
denteen kerrokseen asti kahden portaan kohdalla ja yksi oli vielä alapoh-
javaiheessa. Runko muodostuu kantavista ulko- ja väliseinä elementeistä, 
sekä Luja superlaatta välipohjasta. Tämä kyseinen superlaatta oli minulle 
aivan uusi tuttavuus. Käytännössä superlaatta on kuin ontelolaatta, 
mutta siihen on valettu tekniikkaa mukaan, viemärit ja sähkö.   
Lisäksi sen sisälle on valettu kevytsora harkkoja, keventämään laatan pai-
noa. Superlaatalla voidaan yltää jopa kahdentoista metrin jänneväleihin. 
Kohteessamme jännevälit olivat tosin noin kuuden metrin luokkaa. 
 
Kohteessa oli ollut hieman vajausta työnjohdon suhteen, joka oli johtanut 
siihen, että sivu- ja aliurakoitsijat olivat aivan hukassa aikataulun ja työ-
vaiheiden kanssa. LVI puoli ei tiennyt milloin seuraava holvi valetaan, joka 
oli johtanut siihen, että hormiliitoksia ei voitu valaa. Ne joudutaan teke-
mään jälkityönä myöhemmin. 
 
Työmaalle tullessani tutustuin laadittuun yleisaikatauluun, sekä runkoai-
katauluun. Runkotyövaihe oli sillä hetkellä noin neljä viikkoa myöhässä 
suunnitellusta runkoaikatulusta. 
Kutsuin sivu- ja aliurakoitsijat palaveriin, jossa käsiteltiin runkoaikataulua. 
Olin laatinut työvaihekohtaisen viikkoaikataulun, koska rungon nosto ta-
pahtui viiden päivän kierrolla. Mietin ensin, pystyisinkö nopeuttamaan ja 
saamaan aikataulua hieman kiinni, mutta kivien ja työmäärän suhteen vii-
den päivän kierto oli maksimi suoritus. 
Viikkoaikataulupalaverissa käsiteltiin seuraavia asioita: 
 
- elementtien purku ja asennus 
- hormielementtien asennus 
- hormiliitoksen viemäreiden suhteen 
- valusaumojen raudoitus  
- sähköputkien vedot saumoissa 
- hormiliitosten ja superlaataston saumojen valu 
 
Lisäksi sovimme, että nosturin korotuksen aikana, viikolla kahdeksan, 
suorittaisimme tekemättömien liitosten kytkennät ja valut, koska rungon 
nostoon tulisi viikon tauko. 
 
En voi käsittää, miten työt olivat saatettu siihen pisteeseen, että kukaan 
ei oikein tiennyt mitä seuraavana päivänä tapahtuu. 
Urakoitsijapalaverin jälkeen kenellekään ei ollut epäselvää, miten seuraa-
van viikon tai seuraavan päivän työt etenevät. Palaverissa oli hieno huo-
mata, miten eri alan urakoitsijat osallistuivat työvaiheiden suunnitteluun. 
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Käytännössä tuntui siltä, että riitti kun kutsui porukan koolla ja suunnitel-
mat olivat valmiit ja kaikille selvät. Pidän erittäin tärkeänä viikkosuunni-
telman laadintaa, sekä viikoittaisia urakoitsijapalavereita.  
Palaverin jälkeen työt ovat sujuneet mallikkaasti, sekä minulla on ollut 
enemmän aikaa keskittyä muun muassa työturvallisuuteen sekä muiden 
työvaiheiden hoitamiseen. 
 
   
 
 
 
 

3.3 Tehtävä- ja menetelmäsuunnittelu 

 
Kohteena Vantaan Kivistöön valmistuva kolmen kerrostalon kokonaisuus, 
joka käsittää 327 vuokra-asuntoa. Noin puolet asunnoista on omaa tuo-
tantoa (Avain Yhtiöt Oy) ja toisen puolikkaan tilaajana on eläkevakuutus-
yhtiö Ilmarinen. Kaksi taloista oli sisävalmistusvaiheessa ja yksi runkovai-
heessa. 

 
 
Sovelluskohteeksi valitsin anturan ja pilasterin valaminen 13 kerroksisen 
talon parvekelinjan päätyyn, jonka päältä parvekelinjan reunimmaiset ki-
vet lähtevät. 
 

3.3.1 Tehtävän lähtötiedot ja suunnitelman laatiminen 

 
Tehtävänä oli valaa pilasteri sekä sille antura. Tehtävä ei muuten olisi vaa-
tinut sen suurempaa suunnittelua, mutta kyseinen kohta sijaitsi raken-
nuksen ulkoreunassa, jossa toimi viereiselle tontille rakentava urakoitsija. 
Me olimme unohtaneet valaa pilasterit aikanaan, joten häiritsimme hei-
dän töitä kyseisessä kohdassa. Heillä oli tiukat sakolliset välitavoitteet, 
mutta meidän rungon pystytys oli myös riippuvainen kyseisestä työvai-
heesta. 
 

3.3.2 Tehtävän soveltaminen käytäntöön ja sen toteutuminen 

 
Tehtävä aloitettiin vierailemalla viereisellä työmaalla. Lähdin neuvottele-
malla yhteen sovittamaan työvaiheita, jotta kumpikaan osapuoli ei jou-
tuisi kärsimään toisen tekemisistä. He eivät suostuneet päästämään 
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meitä sotkemaan heidän töitään, joten joudun suunnittelemaan työt to-
teutettavaksi viikonloppuna, jolloin viereisellä työmaalla ei ollut henki-
löitä töissä. Tämä järjestely miellytti molempia osapuolia. 
Lisä haasteen tehtävään toi rakennuspaikka. Antura, jonka päältä pilaste-
rin oli tarkoitus lähteä, sijaitsi noin kahden metrin syvyydessä maan alla. 
Paikka oli niin ahdas, että sinne oli mahdoton saada sopimaan kaivinko-
netta. Pyysinkin rakennesuunnittelijalta uudet suunnitelmat, jossa valai-
simme pilasterille uuden anturan nykyisen maan pinnan tasolle. Suunnit-
telija vastasi myöntävästi ja piirteli uudet kuvat rakenteelle minun suun-
nitelmiini pohjautuen. 
Tehtävä suunniteltiin toteutettavaksi kolmessa päivässä, perjantain ja 
sunnuntain välillä. Perjantaina lasketaan jässikällä sepeli kuilun pohjalle ja 
tärytetään se kovaksi, kantavaksi kerrokseksi. Lisäksi kuiluun lasketaan, jo 
aiemmin valmisteltu muotti raudoituksineen. Sekä valetaan antura. Lau-
antaina puretaan muotti, porataan pilasterille tartunnat, tehdään muotti 
ja raudoitus, sekä valetaan pilasteri. Sunnuntaina puretaan muotti ja sii-
votaan jätteet. 
 

3.3.3 Pohdinta 

 
Tehtävä sujui yllättävän hyvin, vaikka aluksi naapuriurakoitsija suhtautui 
hieman negatiivisesti kyseiseen työtehtävään. Emme kuitenkaan häirin-
neet heitä, joten kaikki olivat tyytyväisiä.  
Tästä oppineena, jatkossa on kiinnitettävä erityistä huomioita suunnitel-
mien toteuttamiseen, jotta vältytään ylimääräisiltä haasteilta. 
 
 

3.4 Työturvallisuus 

 
Kohteena Vantaan Kivistöön valmistuva kolmen kerrostalon kokonaisuus, 
joka käsittää 327 vuokra-asuntoa. Noin puolet asunnoista on omaa tuo-
tantoa (Avain Yhtiöt Oy) ja toisen puolikkaan tilaajana on eläkevakuutus-
yhtiö Ilmarinen. Kaksi taloista oli sisävalmistusvaiheessa ja yksi runkovai-
heessa. 
 

3.4.1 Sovelluskohde 

 
Työtehtävänäni oli huolehtia runkovaiheessa olevan rakennuksen työtur-
vallisuudesta. Rakennus on 13 kerroksinen, neljäsosa ympyrän muotoi-
nen talo. Rakennuksen rungon ensimmäinen kerros on paikalla valettua 
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kantavaa seinää sekä paikallavaluholvia. Siitä ylöspäin, runko muodostuu 
kantavista betonielementeistä, sekä Luja superlaatoista. 
 

3.4.2 Tehtävän lähtötiedot ja suunnitelman laatiminen 

 
Kohteen merkittävimmät työturvallisuuteen vaikuttavat tekijät olivat va-
laistus ja putoamissuojaus, sekä talviaikaan liukkauden torjunta. 
Lisäksi yksi merkittävä työturvallisuuteen vaikuttava tekijä oli viereisellä 
tontilla, aivan rajanaapurina urakoiva toinen yhtiö. Lähtökohtana oli nolla 
tapaturmaa ja että jokainen voisi lähteä terveenä päivän päätteeksi työ-
maalta. 
 

3.4.3 Tehtävän soveltaminen käytäntöön ja sen toteutuminen 

 
Kohteeseen oli tehty työturvallisuussuunnitelma, jota urakoitsijat olivat 
sitoutuneet noudattamaan. Runkourakoitsijan urakkaan kuului putoamis-
suojauksesta huolehtiminen ja minun tehtävänäni oli huolehtia, että ura-
koitsija toimii urakkasopimuksen velvoittamalla tavalla. Tämä tarkoitti 
käytännössä sitä, että valvoin aukkosuojauksia sekä holvin reunakaiteiden 
asentamista. Näissä asioissa jouduin lähes viikoittain huomauttamaan ky-
seessä olevaa urakoitsijaa puutteellisista asennuksista. Puutteita havait-
sin aukkojen suojaamisessa ja puutteellisissa kaiteiden potkulaudoissa. 
Lisäksi huolehdin valaistuksen toteuttamisesta sekä lumen ja jään pois-
tosta holveilta. Lisäksi edellä mainittu viereisen tontin urakoitsija huomi-
oitiin rakennuksen päätyyn asennetulla putoamissuojaverkolla. 
 
  
 

3.4.4 Pohdinta 

 
Tehtävä oli haastava johtuen suuresta työmäärästä. Muita töitä oli niin 
paljon, ettei rakennuksessa mielestäni ehtinyt kierrellä ja valvoa tar-
peeksi. Huomasin kuitenkin merkittävän eron heti kahden ensimmäisen 
viikon aikana, jotka olin työmaalla. Runko oli aloitettu jo siinä vaiheessa, 
kun tulin työmaalle ja turvallisuusasiat olivat laimin lyöty ennen minua lä-
hes kokonaan. Lisäksi sain viereisen työmaan urakoitsijalta kiitosta, että 
olin ottanut heidät todella hyvin huomioon. 
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3.5 Työmaasuunnittelu 

 
 
Kohteena Klaukkalaan valmistunut viiden kerrostalon ja parkkihallin koko-
naisuus. Kohteessa on yhteensä 304 asuntoa, 26 – 82 neliöisiä. 
Rakennuttajana Lehto Asunnot Oy.  
Valmistumisvuosi, joulukuu 2018. 
 
 
Sovelluskohteeksi valitsin työmaan aluesuunnitelmat eri valmistumisvai-
heissa.  
 

3.5.1 Tehtävän lähtötiedot ja suunnitelman laatiminen 

 
Aloittaessani työmaalla helmikuussa 2018, yksi viidestä talosta oli sisävai-
heessa, kolme runkovaiheessa ja yksi maanrakennusvaiheen loppupuo-
lella. Työmaalla oli torninosturi sekä kaksi ajoneuvonosturia. Sosiaalitilat 
noin kahdeksallekymmenelle hengelle, sekä varastotilaa elementeille, 
roskille ja muille rakennusmateriaaleille (Kuva 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 7. Perustamisvaiheen aluesuunnitelma. (Suojalehto 2018). 

 
Asiaa hieman helpotti Lehdon käyttämät kylpyhuonetilaelementit, joiden 
johdosta laatoille ja kylpyhuonekalusteille ei tarvittu varastotilaa. Omat 
haasteet logistisesti kuitenkin aiheutuivat tilaelementtirekkojen ja nosto-
jen suunnitellussa. 
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Työmaan aluesuunnitelmaa oli välttämätön päivittää hyvinkin lyhyellä ai-
kavälillä, koska työmaa muuttui paljon lyhyessä ajassa.  
 
Talojen valmistuttua, niitä luovutettiin tilaajille noin kuukauden tai kah-
den kuukauden välein. Tämä tarkoitti sitä, että työmaa-alue pieneni pal-
jon luovutusten yhteydessä, ja näin ollen myös varastointitilaa oli huo-
mattavasti vähemmän. Lisäksi työmaa-alueelle johti vain yksi ajoväylä, 
eikä työmaan läpi pystynyt ajamaan. Ajoväylä toimi lisäksi asukkaiden ai-
noana kulkuväylänä, koska talojen luovutus tapahtui yksi kerrallaan ton-
tin takaosasta (Kuva 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Kuva 8. Runkovaiheen aluesuunnitelma. (Suojalehto 2018). 

 
Parkkihalli oli suunniteltu tehtäväksi viimeisenä, joten sen alueelle oli 
helppo varastoida tavaraa niin kauan, kunnes luovutettujen talojen asuk-
kaiden pysäköinti paikat sijaitsivat pysäköintikannella tai -kannen alla 
(Kuva 9). 
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Kuva 9. Sisävalmistusvaiheen aluesuunnitelma (Suojalehto 2018). 

 
 
 
 
 
 
Helpotuksen aluesuunnitteluun ja työmaa-alueen käyttöön toi Klaukkalan 
väljyys. Tämän takia työmaa-aluetta pystyi hieman laajentamaan tontin 
rajojen ulkopuolelle.  
 

 
 

3.5.2 Pohdinta 

 
Tämä oli mielestäni mieluisin työmaalla tekemistäni töistä. Pidän suurien 
kokonaisuuksien hallinnoimista enemmän kuin keskittyisin johonkin pie-
neen yksityiskohtaan.  
Työmaan tuotanto sujui hyvin ja pysyi aikataulussa, kiitos myös kollegoil-
leni. Lisäksi työmaalogistiikkaa palveli erinomaisesti ilmoitustaulu (kuva 
10), johon jokainen työnjohtaja merkitsi oleelliset toimitusajankohdat, 
sekä muut työmaalogistiikkaan vaikuttavat tekijät. 
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Kuva 10. Ilmoitustaulu. (Suojalehto 2018). 

 
 
 

3.6 Tuotannon suunnittelu ja ohjaus; Runkotöiden laadun varmistus 

Kohteena Vantaan Kivistöön valmistuva 13 kerroksinen, 152 asuntoa si-
sältävä, neljäsosa ympyrän muotoinen kerrostalo. Kohteessa on kolme 
hissiä ja kolme porraskäytävää, sekä neljäs porras hätäpoistumistienä. 
Arvioitu valmistuminen toukokuussa 2020. 
 
Rakennuksen runko koostuu kellarin ja ensimmäisen kerroksen osalta pai-
kallavalettavista seinistä sekä paikallavaluholvista. Siitä ylöspäin seinät 
ovat betonielementtejä ja holvit Luja superlaattoja. Rakennus liittyy en-
simmäisen kerroksen tasalta pihakanteen, jonka alla sijaitsee pysäköinti-
halli. 
Parveke-elementit ovat mallia Schöck. 
Rakennuksen läpi kulkee viemäri ja ilmanvaihto, sekä lämmityshormeja  
 
Soveltamiskohteeksi valitsin rakennuksen runkotöiden laadunvarmistuk-
sen. Laadunvarmistustyökaluina käytin Schöck asennusohjetta, betonoin-
tipöytäkirjaa ja lujuuden kehittymislaskuria (betonointipöytäkirja ja lujuu-
den kehittymislaskuri liitteessä 1. ja 2.). Lisäksi mittasin betonin lämpöti-
laa Logger-mittareilla. Elementtiasennuksesta oli myös laadittu suunni-
telma, jonka avulla seurasin ja valvoin työvaiheita.  
Asennustyöryhmä oli kokenut ja heiltä työt sujuivat aikataulun mukai-
sesti. Haasteen asennukseen ja aikataulussa pysymiseen toivat runsaslu-
minen talvi ja kovat pakkaset. 
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Kylmän sään takia oli erittäin tärkeää seurata betonin lämpötilaa, koska 
se on suoraan verrannollinen betonin kovettumiseen, eli lujuuden kehit-
tymiseen. Lujuuden kehittyminen oli ratkaisevinta Schöck-parvekkeiden 
liittyessä holvilaattaan (kuva 11). 
 

 
Kuva 11. Parvekelaatan liitos holviin. (Suojalehto 2019). 

 
 
 
 
Kylmien keliolosuhteiden takia lämmitimme rakennusta kaasusäteilijöillä, 
jota asennettiin aina korkeimman holvin alapuolelle, lähelle ulkoseiniä. 
Kerroksen ikkuna- ja oviaukot suojattiin muovilla, sekä holvin valusaumat 
pakkasmatoilla ja pressuilla. 
 
En löytänyt tai en osannut tulkita Schöck-ohjetta riittävästi, joten kysyin 
vastaavalta työnjohtajalta, mikä on riittävä lujuus, joka parvekeliitoksen 
täytyy saavuttaa, että alapuoleisen tuennan voi poistaa. Vastaus oli 18 
Mpa, jonka mukaan tuentoja poistettiin. Schöck-ohjeen mukaan parveke-
laattoja täytyy olla tuettuna aina kolme kerrosta päällekkäin, ennen kuin 
alapuolelta voidaan poistaa tukia. Pahimmilla pakkasilla näin nopeaan tu-
lien poistoon emme uskaltaneet lähteä, koska lujuudet eivät kehittyneet 
riittävän nopeasti (kuva12). Rungon kierto oli viisi työpäivää. 
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Kuva 12. Schöck tuennat. (Suojalehto 2019) 

 
Betonointipöytäkirja toimii todisteena, jos jotain sattuisi tai jälkikäteen 
haluttaisiin selvittää esimerkiksi käytettyä betonilaatua. Pöytäkirjaan 
merkitään betonilaadun lisäksi myös ilman lämpötila, käytetyn betoni 
määrät kuormakirjoineen, valunopeus ja suojausmenetelmät sekä laa-
duntarkastelu. Pöytäkirja toimii myös työvaiheiden suunnittelun perus-
teena esim. valunopeuteen ja työryhmän kokoon liittyen. 
 
Lujuuden kehittymislaskuri on ehdoton työkalu, varsinkin talvirakentami-
sessa. Sen avulla saadaan selville, milloin muotit ja tuennat voidaan pur-
kaa, jos ne vaikka vaikuttavat seuraaviin työvaiheisiin. 
 
 
 
 
 
 

4 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 
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4.1 Työnjohto- ja esimiestoiminta  

Esimiehen rooli on minulle kohtalaisen uusi. Haastavinta oli luotaa anta-
mieni ohjeiden toteutumiseen. Olin usean vuoden ollut käskyjä vastaan-
ottava osapuoli, mutta nyt joudunkin itse olemaan se, joka antaa ohjeet 
mietittyään, millä keinoin tehtävä tulee parhaiten hoidettua. 
 
Ajan kuluessa olen oppinut kuitenkin sisäistämään esimiehen roolin työ-
elämässä. Mielestäni olen reilu ja tasapuolinen kaikkia kohtaan. Joskus 
saatan olla liiaksi kaveria jonkun kanssa. Se johtaa kiusallisiin tilanteisiin, 
joissa joudun valitsemaan epämiellyttävien ja mukavien työtehtävien vä-
liltä henkilöille sopivimmat tehtävät. Koen, että tästä tavasta tulisi päästä 
eroon, jotta minulla olisi puhtaampi omatunto. Kielitaitoni ja huumorinta-
juni auttaa selviämään pahoistakin tilanteista. 
 

4.2 Tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus  

Vahvuudet ovat aikataulun laadinnassa. Mielestäni on hyvin yksinker-
taista laskea tarvittavien työvuorojen määrä ja työn kestoon vaikuttavien 
työntekijöiden määrä, jotta voidaan rakentaa aikataulu. Laatu on toinen 
asia, jossa olen tarkka. Rakentamisohjeissa ja Ratu-korteissa on määri-
telty hyvän rakentamistavan mukaiset laatukriteerit. Näiden asioiden 
kanssa olen joutunut tekemään valtavasti töitä työmailla. On hyvä, että 
mallityöt on sovitettu urakkaohjelmaan, jotta saadaan molemmin puoli-
nen ymmärrys jonkin työvaiheen toteuttamisesta. 
 
Kehittämistarpeina näen taloudenhallinnan. En ole sitä suuremmin joutu-
nut työmailla seuraamaan, vaan tilaillut tavaraa ja sopinut töiden suorit-
tamisia sen kummemmin kassaan katsomatta. Tämä voi olla yksi syy, 
miksi aikataulut ovat pitäneet ja laatu on ollut priimaa. 

4.3 Tehtävä- ja menetelmäsuunnittelu  

Tehtävien suunnittelun olen hoitanut omalla tavallani. En käytä opetet-
tuja malleja, vaan hoidan suunnitelmat aiemmin hankittuun kokemuk-
seen perustuen. Kirjoitan paljon asioita ylös ja pidän aina muistilehtiötä 
mukana. Tämä auttaa asioiden muistamisessa, mutta myös tehtävien 
suunnittelussa ja aikataulutuksessa. Tämä on hyvä ja kehitettävä asia. 
Aina ei pitäisi tehdä niin kuin on ennenkin tehty, vaan oman sekä työ-
maan ja yrityksen kannalta olisi hyvä poiketa kaavasta ja kokeilla muun-
laisia lähestymistapoja. 
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4.4 Työturvallisuus  

Vahvuuksina pidän sitä, että omaan tarvittavat tiedot työturvallisuuden 
ylläpitämiseen, sekä olen mielestäni luova keksimään erilaisia ratkaisuja 
työturvallisuuden parantamiseksi. 
 
Kehitettävää on asenteessani. Työturvallisuutta en pidä vielä mielestäni 
riittävän tärkeässä roolissa. Olen tottunut toimimaan hieman haastavissa 
olosuhteissa ja pärjännyt niissä aina hyvin. Tästä syystä en kiinnitä riittä-
vää tarkkuutta havaitsemiini turvallisuuspuutteisiin. Tämän täytyy muut-
tua, koska työmailla on työntekijöitä niin monista eri lähtökohdista. 
Osalle on liian pölyistä, kun taas toinen on tottunut työskentelemään pö-
lyssä. 
 

4.5 Kustannuslaskenta  

 
Kustannuslaskentaa en ole tehnyt kuin parissa harjoitustyössä opiskelun 
aikana. Tämä osio vaatii mielestäni eniten kehitettävää. Tiedän kyllä 
mistä tarvittavat tiedot löytyvät, mutta työkokemusta aiheesta ei ole. 
 

4.6 Työmaasuunnittelu  

Olen aina tykännyt suunnitella suuria kokonaisuuksia, en niinkään pikku-
tarkasti esimerkiksi jotain rakennetta. Olen mielestäni hyvä piirtämään ja 
hahmottamaan asioita kolmiulotteisesti. Jo ennen kouluun ja työnjohto-
tehtäviin siirtymistä, tein oman taloni rakennusvaiheessa aluesuunnitel-
man helpottamaan tavaroiden varastoimista ja rakennusvaiheiden järjes-
tystä. Kehitettävää on varmasti vielä esimerkiksi hahmottamaan, kuinka 
pieneen tilaan tavaroita saadaan mahtumaan, sekä joskus voisi ajatella 
hieman tontin ulkopuoleltakin. 

4.7 Hankinta ja logistiikka  

Hankintaan ja logistiikkaan en ole tähän mennessä työurani aikana paljon 
päässyt sekaantumaan. Mieleni tekisi, mutta olen työskennellyt sen ver-
ran isoissa organisaatioissa, joissa näihin tehtäviin on palkattu henkilöt, 
jotka hoitavat vain tätä osastoa. Tietoni perustuu pelkästään koulussa op-
pimaani, kokemusta ei ole. Vahvuutena pidän opitun kautta hankittua tie-
toa sekä kiinnostusta asiaa kohtaan, mutta kehitettävää on työkokemuk-
sessa. 
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4.8 Sopimustekniikka 

Sopimustekninen osaamiseni perustuu ainoastaan koulussa opittuun ai-
neistoon, muutamaa urakkaneuvottelua lukuun ottamatta. Vahvuudet 
ovat varmasti tiedon löytämisessä, mutta en voi sanoa, että olisi paljoa 
kokemusta sopimusten tekemisestä. Toki sopimuksia tulee luettu työ-
mailla, jotta selviää urakkarajat ja aikataulut joillekin työvaiheille, mutta 
itse sopimusten tekoon olen vielä ummikko. 

4.9 Korjausrakentaminen 

 
Korjausrakentamisen suhteen kehitettävää on valtavasti. En ole juurikaan 
työskennellyt korjausrakentamisen parissa, lukuun ottamatta yhtä koh-
detta ja uudistuotannossa tehtyihin pieniin korjaustoimenpiteisiin. Tietoa 
varmasti tällä hetkellä on koulutuksen puolesta jonkin verran, mutta asi-
oilla on tapana unohtua, jos niiden parissa ei työskentele. Toivottavasti 
asiat palaavat mieleen päästessäni korjausrakentamisen maailmaan. Toi-
saalta, tekemällä oppi parhaiten, kunhan tietyt perustiedot ovat hallussa. 
Korjausrakentamisessa viestinnän ja tiedottamisen koen vahvuutenani. 

5 YHTEENVETO 

Portfolio-opinnäytetyön tekeminen oli palkitsevampaa, kuin osasin kuvi-
tellakaan. Työ toimi erinomaisena kertauksena ja läpileikkauksena koko 
opiskeluajasta. Työlle asetetut tavoitteet opiskelijan kasvamisesta tuntui-
vat toteutuvan.  
 
Verraten tutkimuspohjaiseen työhön, tunnen saaneeni kokonaisvaltai-
semmin tietoa ja kertausta opituista asioista, sekä tunnen olevani val-
miimpi kohtaamaan työelämän tuomat, päivittäiset haasteet. 
Uskon tämän työn tuovan haasteisiin helpotusta, koska työn tekeminen 
valmisti minua paremmin työelämään.  
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