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1 Johdanto 

1.1 Työn taustat 

Tämän työn tekijä on toiminut lähes 20 vuotta monipuolisissa rakennusalan tehtävissä. 

Toimenkuvan muututtua opiskelun myötä työntekijästä työnjohtajaksi, on pitänyt sopeu-

tua uuteen näkökulmaan ajattelussa. Koska aiempaa kokemusta töiden johtamisesta ei 

ole paljoa, oli mielekästä kysellä uudessa työpaikassa vakituisena työnjohtajana neuvoja 

muilta työnjohtajilta ja työmaiden vastaavilta mestareilta. 

Tämän työn aineisto on kerätty työmaalla, jossa kirjoittaja oli työmaan koko viiden kuu-

kauden keston ajan. Työmaa käsitti monipuolisia infra-alan töitä, mukaan lukien louhin-

nan, betonoinnit, asfaltoinnit, maan kevennykset, hulevesijärjestelmän rakentamisen, 

valaistuksen, sähköistyksen ja erikoisvalmisteisen teräsrakenteen teon paalulaatalle. 

Työmaalla oli yrityksen omia miehiä 1-5, joista yksi mittamies. Aliurakoitsijoina olivat kai-

vinkoneen kuljettaja, kuorma-auto, betonointi, raudoitus ja teräsrakenteiden toimittaja. 

Työnjohtajana koko ajalla oli tämän kirjoittaja sekä lähes kaiken aikaa vastaava mestari. 

Vastaava mestari jäi työmaan loputtua eläkkeelle. Hänellä oli halu jakaa osaamistaan 

eteenpäin, joten tiedon keruu oli helppoa. 

Näkemykset eri asioista voivat vaihdella paljon ja toimintatapoja on monia. Jotta tässä 

työssä saadaan laajempi näkemys asioista, oli paikallaan kysellä yrityksen muilta työn-

johtajilta asioista mielipiteitä ja näkemyksiä. Kysely toteutettiin sähköpostilla työnjohto-

tehtävissä toimineelle yrityksen henkilöstölle. 

1.2 Aiemmin tutkittua 

Liiketoimintaa on aina haluttu kehittää. Siksi monissa yrityksissä eri aloilla on tehty vas-

taavia tutkimuksia. Julkisesti niitä ei ole rakennusalalta saatavilla, koska yritykset halua-

vat pitää sisäisen kehitystyön itsellään, saavuttaen näin kilpailuetua. Kuitenkin asiasta 

on tehty lukuisia tutkimuksia. Terveydenhuoltoala on tässä avoimuudessaan edelläkä-

vijä. Tutkimuksien näkökulmat vaihtelevat, mutta niistä saa hyvän käsityksen ihmisten 
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toiminnasta. Kuitenkin useimmilla aloilla ihmiset toimivat ihmisten kanssa, heillä on yh-

teisiä intressejä ja asiat pitää saada hoidettua. 

Toimessaan aloittavalla henkilöllä ei ole asioista sellaista ”silmää” eikä ”näppituntumaa”, 

jonka avulla voi tehdä nopeita päätöksiä. Erehdysten kautta ihminen oppii. Internetin ai-

kakaudella tiedon hankinta on kuitenkin helpottunut, mutta aloittavien on syytä löytää 

itselleen luotettavia kokeneita kollegoja, joilta voi kysyä neuvoja. Tämä on tärkeää, jotta 

hyvä yhteishenki pitää osaavat henkilöt yrityksessä, eikä kenelläkään ole tarvetta vaihtaa 

viihtyvyystekijöiden vuoksi työpaikkaa. Ajoittainen yhdessä miettiminen auttaa ihmistä 

pukemaan ajatuksiaan sanalliseen, selkeään muotoon. Hiljaisen tiedon jakamisessa toi-

mivia keinoja ovat lisäksi tilapäiset työtehtävät, sijaisuudet, yhteistyöpalaverit, työtilan-

teiden arvioinnit, kehityskeskustelut ja ongelmatilanteiden hoito työryhmän kanssa. [1.] 

1.2.1 Tiedon jakamisen keinoja 

Organisaation ydin on enenevässä määrin sen palveluksessa olevan henkilöstön osaa-

minen. Suurten ikäluokkien poistuttua työelämästä, heidän työkokemuksensa pitäisi 

saada jätetyksi yrityksen käyttöön. Aloittavilta henkilöiltä puuttuu paljon ammattiosaa-

mista ja myös työelämäosaamista, jossa tulee mukaan vuorovaikutustaidot ja ammatti-

osaamisen soveltaminen käytäntöön. Keinoja hiljaisen tiedon jakamiseen ovat työryh-

mien luominen, sijaisena toimiminen, mentorointi, ryhmävalmennus, työparityöskentely, 

työkierto, verkostot, kokoukset, kokemustenvaihtopiirit, tilajärjestelyt työpaikalla, toimin-

nan tietoinen arviointi, vuoropuhelut, kehittämisprojektit, vertaisarviointi, mallinnettu tie-

tämys, perehdyttäminen ja työnopastus, kouluttajana toimiminen sekä kehityskeskuste-

lut. [2.] 

Henkilöstösuunnittelussa ja rekrytoinnissa on huomioitava riittävä balanssi kokematto-

mien ja kokeneiden suhteen. Älykkään organisaation tärkein voimavara on osaaminen. 

Siksi rekrytoinnissa kannattaa painottaa erilaisista taustoista tulevia ihmisiä, joilla on ko-

kemusta ydinosaamiseen läheisesti liittyvistä toimista. Kokeneiden henkilöiden tietopää-

oma koetaan joskus avaintekijäksi siinä, miksi heidät kannattaa pitää yrityksessä. Jos he 

jakavat tietotaitoansa kovin auliisti, uudet tulokkaat voivat syrjäyttää konkarit. Yrityksen 

palkitsemisjärjestelmä voi omalta osaltaan estää tiedon jakamishalukkuutta. Se voi myös 
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kannustaa tiedon jakoon. Jos henkilöt tuntevat työpaikkansa turvatuksi, heillä on avoi-

mempi suhtautuminen tiedon jakamiseen ja vaihtoon. Ihmisellä on tarve toteuttaa itse-

ään ja tarve saada arvostusta. Reilussa ilmapiirissä tämä voi toteutua ja tiedon jakami-

nen on vaivattomampaa. Luottamuksen ja avoimuuden tarve on suuri, kun halutaan ja-

kaa tietoa. [3.] 

1.2.2 Tiedon määrä 

Työntekijöiden omissa päissään olevasta tietämyksestä saadaan irti vain pieni osa. Kun 

tietoa jaetaan järjestelmällisesti, hyöty on paljon suurempi. Työntekijöiden pitää kertoa 

tarpeistaan esimiehelle ja esimiehen pitää kohdella heitä yksilöinä. Työyhteisön menes-

tymisen kannalta on olennaista, miten organisaation sisällä olevaa tietoa pystytään ja-

kamaan ja hyödyntämään. Hiljaisessa tiedossa piilee valtava potentiaali, jolla yhteisö voi 

kehittää osaamistaan ja myös liiketoimintaa. Työntekijän kannalta osaamisen kehittämi-

sellä saa varmistettua omaa markkina-arvoa työmarkkinoilla. [4.] 

Osaamisrekisterin pitäminen yrityksessä voi olla hyvä tapa hallita henkilöstön osaamista. 

Henkilöiden osaaminen ja erityisosaaminen kartoitetaan, jonka jälkeen projekteihin voi-

daan ottaa osaajan mukaan toisia henkilöitä oppimaan. Rekisteriä voi käyttää laajasti, 

jolloin lyhyet korttikoulutukset ja laajemmat opinnot sekä erikoisprojekteissa mukana ole-

minen voidaan kirjata kunkin henkilön osaamiseksi. [5.] 

1.2.3 Tiedon laatu 

Hiljaisen tiedon siirtämisellä on myös negatiivisia vaikutuksia. Vanhat toimimattomat toi-

mintatavat siirtyvät uusien tekijöiden tavoiksi. Jos hiljaisen tiedon siirtämistä voidaan hal-

lita, voidaan myös valita siirrettävän tiedon laatua. Varsinkin yrityksen kriittisen osaami-

sen alueet, jotka ovat vain muutaman henkilön hallussa, pitäisi saada jaetuksi. Ylimmän 

johdon asenteella ja suunnitelmallisuudella on suuri merkitys hiljaisen tiedon jakamisen 

tehostamiseen. Tarvitaan suunnitelma, johon sisältyy kommunikoinnin helpottamisen ja 

hiljaisen tiedon siirron kulttuurin edistämisen toimintatavat. [6.] 
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Kuva 1 Tiedon teoria. Ngawang Tenzin. 2014. 

Rakennusalalla hiljaista tietoa siirtyy usein työmaalta toimistoon, kun toimihenkilö vuo-

sien kurassa ja pölyssä tarpomisen jälkeen haluaa siistimpiin töihin. Suurten ja vaativien 

projektien hallinnalle tällä voi olla iso haitallinen merkitys. [7.] 

Kateuden ja keskinäisen kilpailun vallitsemissa yrityksissä omaa tietoa pantataan, jotta 

oma asema pysyy vahvana. Palkitsemisjärjestelmän suosiessa yksilösuorituksia, jää 

koko yhteisön kehittyminen yksilösuoritusten varjoon. Yhteiskunnan ja työelämän muut-

tuminen siihen suuntaan, että työsuhteet ovat lyhyitä, ovat osaltaan vaikuttaneet haluun 

viedä tietotaito mukanaan uuteen työpaikkaan. Hyvässäkin työpaikassa huono henkilö-

kemia voi viedä halun jakaa osaamista. Ei haluta, että jaetulla tiedolla ikävä työkaveri 

saa pitää työnsä ja itse joutuu tarpeettomana työttömäksi. Yrityksen kannalta tiedon ja-

kaminen avoimesti on erittäin tarpeellinen. Laajan kokemuksen omaava konkarikin osaa 

vain rajallisen määrän asioita. Kun useiden kokeneiden ammattilaisten tietoa voidaan 

kerätä yhteen, siitä saadaan jalostettua aivan uusia kokonaisuuksia. Innovaatiotkin syn-

tyvät usein vuorovaikutteisessa toiminnassa. Hiljaisen tietämyksen johtamisessa pitää 
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selvittää, mitä tietoa yrityksessä on ja kenellä sekä mikä tiedon potentiaali on. Tiedon 

tunnistamisen jälkeen se pitäisi kyetä tuomaan esiin koko organisaatiolle. [8.] 

1.2.4 Pääomana monimuotoinen tieto 

Yhteiskunnan tärkeimmäksi pääomaksi on tunnistettu tieto. Organisaatioiden pitää tun-

nistaa henkilöstön tieto ja osaaminen sekä kehittää osaamisen säilyttämisen ja tiedon 

jakamisen käytäntöjään. Tekninen hiljainen tieto on kehittynyttä teknisiin asioihin liittyvää 

taitoa ja rutiinia. Se on näkyvää asiantuntijuuden tietotaitoa. Kognitiivinen hiljainen tieto 

on tiedostamatonta. Se mahdollistaa olennaisen ja epäolennaisen erottamisen. Sillä on 

hyvin suuri merkitys tehtävän suorittamisessa, ongelmien ratkaisussa ja päätöksente-

ossa. Sosiaalinen hiljainen tieto on osa yrityksen rutiineja, kulttuuria ja vuorovaikutusta. 

[9.] 

Hiljainen tieto on subjektiivista. Tiedon voi siirtää, mutta kokemusta ei voi. Kokemukseen 

vaikuttaa kokijan uskomukset, arvot, asenne, itsetunto ja tunteet. Hiljainen tieto on osit-

tain tiedostamatonta. Ihminen ei aina tiedä tietävänsä. Kun tulee samankaltainen tilanne, 

tieto tulee ilmi. Tiedostamatonta tietoa on vaikea pukea sanoiksi. Siksi tiedostamattoman 

tiedon siirto muille henkilöille voi tapahtua lähinnä yhteisten työtehtävien suorittamisen 

ja sosiaalisten vuorovaikutustilanteiden kautta. Hiljainen tieto on vahvasti sidottu työym-

päristöön, jossa se on omaksuttu ja koettu. Tietoa ei monesti voi käyttää sellaisenaan eri 

toimintaympäristössä. Sen jakaminen edellyttää työntekijöiden yhteistyötä ja vuorovai-

kutusta aidossa työympäristössä. [9.] 

Liikenne- ja viestintäministeriön tieto-osaston ylijohtaja Laura Vilkkonen uskoo työkierron 

olevan työyhteisöä vahvistava tekijä. Ministeriössä pyritään avoimeen ja keskustelevaan 

työkulttuuriin. Auttamisen kulttuurissa osaamista jaetaan ja uusissa tehtävissä tuetaan. 

Kulttuurimuutoksen aloitti tarve yhdistää viestintäosasto ja liikennepolitiikan osasto. Jotta 

limittyminen onnistui, työkierto helpotti tiedon ja osaamisen jakamista. Eri tehtävistä tu-

levilla on uusia näkökulmia, jotka auttavat ajattelun monipuolistumisessa.    [10.] 
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1.3 Työn rajaus 

Tavoitteena on nopeuttaa yrityksen uusien työnjohtajien kykyä hoitaa työmaan asioita 

tuottavasti. Tällä työllä pyritään kokemusperäisen tiedon keräämiseen ja sen julkaisuun 

yrityksen uusille työnjohtajille. 

Työ rajautuu yrityksessä työskentelevien toimihenkilöiden antamiin neuvoihin ja vinkkei-

hin käytännönläheisistä työnjohtoon liittyvistä asioista. Työaikaan ja työtehtäviin liittyviin 

asioihin kiinnitetään huomiota, vapaa-aikaan liittyvät asiat jäävät tämän työn ulkopuo-

lelle. Kokemusperäinen tieto voi olla syntynyt muissakin yrityksissä, mutta näkökulma on 

tilaavan yrityksen ja siinä aloittavan uuden työnjohtajan näkökulma. 

Kilpailutilanne on kova rakennusalalla, joten yrityksen sisäinen tieto sekä liikesalaisuu-

den piiriin katsottavat asiat jäävät tämän työn julkaistavasta versiosta pois. Haastateltuja 

henkilöitä ei mainita nimiltä. 

2 Talouden hallinta työmaalla 

2.1 Tuottavuuden lisääminen eri urakkamuodoissa 

Kaikissa urakkamuodoissa aikataulussa pysyminen tai sen alittaminen on hyvä asia. Jos 

aikataulu alitetaan turhaa ylimiehitystä käyttämättä ja ylitöitä tekemättä, tulos on hyvä. 

Muutostöistä ja lisätöistä täytyy sopia hinnat tilaajan kanssa. Uusilla työtavoilla tai uusia 

materiaaleja käyttämällä saattaa saada hyviä säästöjä. Uusia tekijöitä löytämällä voi-

daan kehittää tuottavuutta. Alihankintoja kilpailuttamalla kuluja saadaan karsittua. 

Eri urakkamuodoissa on olennaista tehdä työ kerrasta hyvin. Korjaamiset vievät turhaa 

aikaa. Takuutyöt syövät tulosta. Kunnolla toteutettu urakka sujuu monesti aikataulussa 

ja siihen tulevat suunnitelmamuutokset saadaan laskutettua erikseen. 
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2.1.1 Yksikköhintaurakka 

Yksikköhintaurakassa mittauksilla on erittäin tärkeä rooli. Leikkauksesta on oltava tarkka 

3D-malli, jotta tilaajalle voidaan osoittaa, mikä on ollut todellinen kaivetun maan määrä. 

Täytöissä jokaisesta eri kerroksesta pitää saada vastaava malli, jotta nähdään jakavan 

ja kantavan kerroksen paksuudet. Kaikki tehty työ pitää mitata ja todentaa piirustuksilla. 

Tarjousvaiheessa määrien tarkistaminen on todella tärkeää. Usein kate jaetaan kaikille 

litteroille, jolloin määrien vähentyessä osa katteesta jää saamatta. 

Yksikköhinta-urakassa saa etua, jos kykenee arvioimaan kohteen lähtötiedot paremmin, 

kuin tilaaja on sen tehnyt. Tällöin voi tarjousta tehdessä painottaa yhteiskustannuksia 

enemmän niihin osiin, joista tilaaja on arvioinut määrän olevan pienempi, kuin mitä ura-

koitsija arvioi. Vastaavasti yksittäisiin asioihin ei tarvitse laittaa yhteiskustannuksia lain-

kaan. Mutta jos yksittäisten suoritteiden riski on jostakin syystä suuri, niihin on syytä lait-

taa yhteiskustannuksiakin enemmän. 

Yksikköhintaurakan toteutusvaiheessa tulee joskus suoritteita, joista ei ole pyydetty eikä 

annettu yksikköhintoja. Tällöin on heti otettava yhteys valvojaan. Näin vältytään myö-

hemmiltä erimielisyyksiltä ja luodaan luottamusta tilaajan suuntaan. 

Lisä- ja muutostyöhinnaston paikkansapitävyys kannattaa tarkistaa. Rutiinilla tehdyt van-

hat taulukot saattavat olla vanhentuneita, jos esimerkiksi kaivukoneen tuntihinta on 

noussut vaikkapa GPS-laitteiden hankinnan seurauksena. 

Olennaisin tekijä tuottavuudelle on oikeanlainen kalusto ja sopivat henkilöt oikeine mää-

rineen. Tällä minimoidaan kulut ja ajankäyttö sekä maksimoidaan tuotto suhteessa ku-

luihin. Myös aliurakointisopimuksissa voidaan hinnoittelu pohjata yksikköhintoihin. Sillä 

on mahdollista saada lisää tuottoa, jos halukkaita aliurakoitsijoita on riittävästi. 
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2.1.2 Kokonaishintaurakka 

Kokonaishintaurakankin olennaisin tekijä on oikeanlaisen kaluston ja henkilöstön käyttö. 

Tekijät, jotka hallitsevat monipuoliset tehtävät itsenäisesti, säästävät työnjohdon aikaa. 

Myös työmaan hyödynnettävät rakenteet lisäävät tuottavuutta. 

Urakalle pohjan luovat lähtötiedot. Kaikki urakkaan tulevat työt pitää osata ottaa huomi-

oon laskennassa. Jos pohjatutkimukset osoittautuvat harhaanjohtaviksi, on otettava heti 

yhteys valvojaan ja suunnittelijaan ja vaadittava lisää rahaa. Lisä- ja muutostyöhinnaston 

on oltava aika kova. Jos on pelko hyvityksistä, sellaisille suoritteille kannattaa laittaa ma-

talammat hinnat. 

Suunnitelmia muutetaan joskus kesken urakan toteutusvaiheen. Suunnitelmien muuttu-

mista on seurattava riittävän usein, koska kaikissa järjestelmissä uusien suunnitelmien 

julkaisusta ei erikseen tiedoteta. Kun muutoksia tulee, on otettava yhteys tilaajaan ja 

vaadittava lisätöistä rahaa. 

Työmaan työnjohdon pitää tuntea urakan sisältö hyvin. Kuluja pitää seurata urakkalas-

kennan näkökulmasta. Jos johonkin ei ole litteroitu kustannuksia tarpeeksi, raha on sääs-

tettävä jostain muusta litterasta. Kun työssä tulee muutoksia tai lisätöitä, ne täytyy muut-

taa rahaksi. 

2.1.3 Tavoitehintaurakka 

Suunnitelmien tai tilanteen muuttuessa on vaadittava lisää rahaa. Urakoitsijan intressi 

on ajaa muutosta hintatavoitteeseen. Alkuperäisiin tietoihin pohjautuvat suunnitelmat 

ovat perusteena urakkasopimukselle. Muutoksia ei pidä katsoa samaan hintaan tehtä-

viksi. 
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2.2 Urakkamuotojen riskejä 

2.2.1 Tavoitehintaurakka 

Laskennassa huomioimatta jääneet työt tai työtä hidastavat tekijät muodostavat riskin 

tappiolliselle työlle. Tavoitehinnan muutosten läpi saaminen on hankalaa. 

2.2.2 Kokonaishintaurakka 

Laskentavaiheen huolellisuudella on hyvin tärkeä merkitys. Kun osa suoritteista jää huo-

mioimatta, urakka saattaa olla jo lähtökohtaisesti tappiollinen. Laskennassa myös hin-

noittelu on olennainen. Massat ja suoritteet voivat olla liian alhaisiksi hinnoiteltuja, jolloin 

urakkakilpailu ehkä voitetaan, mutta tappioita tulee helposti. 

Vastaavan mestarin on informoitava tilaajaa ja työpäällikköä tilanteissa, jotka poikkeavat 

lähtötiedoista ja jotka aiheuttavat muutoksia toteutuksessa. Jos tilaaja tai valvoja ei saa 

heti tietoa muutos- tai lisätyötarpeesta, voi lisähinnan saaminen olla vaikeaa. Silloin teh-

dään ylimääräistä työtä saamatta siitä rahaa. Jos vastaava mestari ei tunne urakan si-

sältöä riittävän hyvin, työmaalla saatetaan tehdä lisätöitä ilmaiseksi. 

Suunnitelmia on seurattava säännöllisesti muutosten varalta. Muutoksista ei tule työ-

maalle erillistä ilmoitusta kaikilla työmailla. Kun muutoksia tulee, lisähintaa on pyydettävä 

tilaajalta heti. Muuttunut työ kannattaa aloittaa vasta tilauksen saamisen jälkeen. 

Kaikki muutostyöt pitää kirjata päivittäin, jotta urakan loppuselvityksessä voidaan hallita, 

mitä on tehty. Myös muutostöiden jo laskutetut osuudet täytyy työmaalla pitää hallin-

nassa, jotta kahteen kertaan laskutuksilta vältytään ja vältytään unohtamasta laskuttaa 

jokin työ. 

Lisätöissä pitää menetellä samalla tavalla kuin muutostöissä. Joskus nämä menevät se-

kaisin, mutta olennaista on se, että kirjanpito on rutiininomaista, päivittäistä kirjaamista 

työmaapäiväkirjaan. Jos kirjaukset jäävät tekemättä, raha jää saamatta. 
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Työmaan laajetessa kesken urakan, lisäaikaa on pyydettävä. Pyytämättä jättäminen 

kostautuu helposti myöhemmin viivästyssakkoina. 

2.2.3 Laskutyöurakka 

Laskutöiden olennaisin asia on kirjata kaikki käytetyt välineet, kalusto ja työaika ylös. Jos 

luottamus tilaajaan menee, työ hankaloituu, jos kaikesta vaaditaan todisteet laskun liit-

teeksi. Laskutyöurakoissa käytetään tavallisesti sellaisia tekijöitä, jotka eivät ole urakka-

töissä parhaimmillaan. Kärjistetysti voidaan ajatella näissä olevan kokemattomimmat te-

kijät. Liian ammattitaidottomilla tekijöillä laskutyöurakkatilaukset saattavat loppua. 

2.2.4 Yksikköhintaurakka 

Tarjousvaiheessa määrien tarkastaminen on tärkeää. Katteesta osa jää saamatta, jos 

määrät laskevat ja kaikille litteroille on jaettu sama kate. Määrien tarkastaminen on tär-

keää myös hankintojen kannalta. Kuljetuskustannuksissa ja rahdeissa voi säästää, kun 

tavaratoimitusten lukumäärää voidaan vähentää. 

Kun mittauksista osa jää tekemättä, tuottaa myöhemmin vaikeuksia perustella eri suorit-

teiden määrät. Varsinkin kasvaneet määrät vaativat todentamisen mittauksilla. Mittauk-

sista pitäisi voida pitää selkeää päiväkirjaa, jotta mittamiehen vaihtuessa ei tule aukko-

kohtia lopulliseen mittausten luovutusaineistoon. Mittausten dokumentoinnin on oltava 

järjestelmällistä, jotta se voidaan hallita. 

Kaikille töille ja hankinnoille ei aina ole sovittuja hintoja. Tällaisten suoritteiden ilmaantu-

essa pitää sopia tilaajan kanssa hinnat heti. Kirjallisen sopimuksen puuttuessa jo tehty 

lisätyö saattaa jäädä vaille maksua. Lisätyöt on syytä tehdä vasta, kun tilaus on tehty. 

Väärällä tavalla hinnoitellut suoritteet tuottavat tappioita. Lähtötietoihin verrattuna kasva-

vissa suoritemäärissä pitäisi olla iso osuus yleiskustannuksista. Jos osuus on pieni, kas-

vaneet suoritemäärät eivät tuo niin paljoa rahaa. Hinnoittelu on vaikea laji, koska työ 

saadaan halvoilla hinnoilla tai halvalla kokonaishinnalla mutta tulos tehdään kovilla 
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hinnoilla. Asia on todella ristiriitainen. Kokematon tarjouksen tekijä tuskin saa urakkaa 

sellaisilla hinnoilla, joilla urakan tulos on erittäin positiivinen. 

Työmaapäiväkirjan täytön laiminlyönti johtaa lisätöistä saatavien rahojen peruuntumi-

seen. Työmaapäiväkirjassa listatut lisätyöt ja mahdolliset muutostyöt on helppo todentaa 

myöhemmin, kun päiväkirjassa on vastaavan mestarin ja valvojan allekirjoitukset. 

Suoritemäärien kasvaessa pitää heti pyytää lisäaikaa työlle. Kun työmaan sovittu val-

mistumispäivä lähenee, tilaaja ei monesti siinä vaiheessa suostu lisäajan myöntämiseen. 

Ajoissa pyydetty lisäaika voi olla keino välttää viivästyssakot, kun tilaaja pystyy varautu-

maan kohteen käyttöönoton viivästymiseen. 

2.2.5 Aliurakointi 

Isolle rakennusliikkeelle urakoitaessa voi olla sopimuksella kiellettyä ottaa yhteyttä suun-

nittelijaan ja valvojaan. Aliurakoitsija on näin pääurakoijan ohjailtavissa ja työn takuukor-

jaukset kirjataan aliurakoitsijan maksettavaksi. 

 

Aliurakoinnin tehokkuus estää pääurakoitsijan tiellä olemisen. Aliurakoitsijan tehdessä 

töitään satunnaisesti, saattaa pääurakan aikataulu kärsiä. Jos aliurakkasopimuksessa ei 

ole sanktioita liian hitaalle työlle, aliurakoitsijalla ei ole välttämätöntä tarvetta pitää aika-

taulusta kiinni. 

2.2.6 Työyhteenliittymä 

Urakkarajojen tarkka määrittely jää usein tekemättä. Työmaatoteutuksessa on myös 

päällekkäisyyksiä. Jos samaan kaivantoon tulee putkiurakoitsijan osuus, betonityöt ja 

erillinen sähköurakointi, joku joutuu odottamaan. Työmaan yhteishenki olisi saatava toi-

mivaksi, jolloin kaikki joustaisivat osaltaan ja auttaisivat yhteenliittymän yhteisessä pro-

jektissa. Riitelyn alettua tilannetta on vaikea korjata. 
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2.3 Työmaan tuottavuuden hallinta 

Tulos tehdään työmaalla. Oikeat resurssit ja niiden mitoitus ovat olennaisin tekijä. Teki-

jöiden pitää osata työmaalla tehtävät asiat. Kaluston täytyy olla kohteeseen sopivan ko-

koista ja riittävillä varusteilla olevia. Kaluston käyttäjien on hallittava työnsä. Joskus työ-

maalla kone pysyy ja kuljettaja lomailee, jolloin kuljettajaa tuuraa toinen kuljettaja. Jos 

hän on henkilöstövuokrausfirman lähettämä, hänet pitää vaihtaa heti, jos huomataan 

puutteellinen ammattitaito. 

 

Tavaratoimittajilla on monesti hyviä uusia tuotteita tai ratkaisuja. Puhelimitse voi kertoa 

tarpeista, jolloin toimittaja esittelee mielellään hyviä vaihtoehtoja. Tuote-, tarvike- ja pal-

velumyyjä haluaa pitää asiakassuhteita yllä hyvällä palvelulla. 

 

Työmaalla toimivia henkilöitä on tarvittaessa muistutettava kyseessä olevan urakka. Sa-

moin on muistettava, että osakeyhtiön tarkoitus on tuottaa voittoa. Toisinaan työmaan 

henki voi vaimentua ja veto on poissa. Työnteko voi muuttua jutteluksi. Työnjohdon on 

otettava puheeksi työtahti, jos työ ei suju urakoinnin vaatimalla tahdilla tai laadulla. 

 

Materiaalihankinnat voivat muodostaa ison osan työmaan kokonaisuudesta. Suunnitel-

miin pitää perehtyä huolellisesti. Suunnitelmien pohjalta on selvitettävä tavaran toimitta-

jat ja heidän aikataulunsa. Kilpailuttamisessa on huomioitava toimitusvarmuus, jotta työ-

maa ei kärsi toimitusten viivästymisestä. Tilaukset on tehtävä ajoissa, jotta tavara on 

käytettävissä silloin kun sitä tarvitaan. Joskus koko hankinta ja toimitukset kannattaa ul-

koistaa. 

 

Materiaalien tarkka kierrättäminen hyödyttää työmaata. Kaivettavissa massoissa on pal-

jon hyödynnettävää. Jos kaivettu murske ei ole aivan priimaa, se voidaan käyttää vä-

hemmän vaativilla täyttöalueilla. Pienissä korjauskohteissa säästyy paljon kuljetuskus-

tannuksissa, kun eri maa-aineskerrokset kuoritaan eri kasoihin, jolloin ne saadaan takai-

sin päinvastaisessa järjestyksessä. Sekaisin mennyt maa ei käy pintaan, kun siinä ei saa 

olla isoja kiviä. 
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Olosuhteet vaihtelevat. Työmaalla voi olla joskus niin ahdasta, että jokin työ kannattaa 

tehdä vasta, kun tilaa saadaan lisää. Sääolosuhteet vaikuttavat töiden onnistumiseen. 

Kuivana kesäaikana maantiivistykseen pitää tuoda vettä jostakin. Kun voidaan huomi-

oida sadepäivät, tiivistystyö onnistuu paremmin. Sade voi vaikuttaa negatiivisestikin. Be-

tonitöissä ja joissakin pintatöissä ja kaivannoissa kova sade aiheuttaa hankaluuksia. 

Sääennusteet ja sadetutkaennusteet kannattaa katsoa, jos keli voi vaikuttaa töihin. 

 

Joillakin muutostöillä työmaan tuottavuus on helpompi hallita. Muutoksessa voi tulla ura-

koitsijalle tutumpi toimintatapa, jolloin työ sujuu rutiinin omaisella varmuudella. Työmaa-

päiväkirjan täyttäminen on muutostöissä riitatilanteiden välttämiseksi ja rahan saa-

miseksi olennainen asia. 

 

Lisätöiden tekeminen aikataulun mukaisen työn ohessa tuottaa tavallisesti hyvin rahaa. 

Lisä- ja muutostyöhinnat ovat hieman korkeammat kuin urakkaan lasketut töiden hinnat. 

Lisätöitä pystyy monesti tekemään sellaisina aikoina, kun työntekijöillä ei ole kiireistä 

tekemistä. Näin saadaan lähes samoilla palkkakustannuksilla lisää tuloja. Lisätöiden so-

piminen valvojan kanssa saattaa olla helpompaa, kuin tilaajan kanssa. Valvojalla voi olla 

kuittausoikeus 5000 euroon asti, joten töiden pilkkominen alle tuon rajan voi nopeuttaa 

työtilauksen saamista. 

 

Aikataulun alitus yleensä säästää kustannuksia. Urakkahinnan pysyessä samana, nope-

ammalla työtahdilla tuotto on suurempi. Tämä ei kuitenkaan päde aina, jos kaikesta ka-

lustosta ja työstä joutuu maksamaan korkeampia kustannuksia. Pitää saavuttaa tasa-

paino siinä, minkä verran kalustoa ja henkilöitä on töissä sekä siinä, mitä töitä kannattaa 

tehdä milloinkin varsinkin ylitöinä. Liiallinen työvoima voi aiheuttaa tilanteita, joissa kaikki 

eivät voi tehdä töitään, kun he odottavat toisen tekijän saavan oman työnsä valmiiksi. 

 

Työryhmän kanssa keskustelu vähintään viikoittain pitää tilanteen selkeänä kaikille. Työ-

ryhmä laajassa mitassa tarkoittaa toimiston ja työmaan välistä keskustelua. Pienem-

mässä mittakaavassa työryhmä voi olla tiettyä tehtävää suorittava ryhmä. Pienten ryh-

mien välinen päivittäinen ja ryhmien sisäinen jatkuva kommunikointi on tarpeellista. Il-

man kommunikointia henkilö saattaa lähteä hakemaan jotakin tarviketta mainitsematta 

siitä muille, jolloin toinenkin henkilö saattaa lähteä hakemaan samaa. Näin aikaa menee 

hukkaan eikä työ etene parhaalla tavalla. 
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Työn suunnittelu on tehtävä hyvissä ajoin. Yksityiskohdat on syytä miettiä laajemman 

kokonaisuuden lisäksi. Moniin töihin liittyy tarve hankkia hyvissä ajoin materiaalia tai 

muita resursseja. Toimitusten viivästyessä työmaalla tulee usein tilanteita, joissa työtä ei 

voi tehdä. Aina ei ole korvaavaa työtä, joka veisi urakkaa eteenpäin. 

2.4 Mieleisimmät urakkamuodot 

Kokonaishintaurakka vaativan rakennuksen pohjatöistä niin, että suunnitelmat ovat toi-

mivat ja valmiit jo urakan alussa, on erään konkarin mielikohde. Jos kohteessa tulee 

hyvin vähän muutoksia alkuperäisiin suunnitelmiin verrattuna, se lisää työn mielekkyyttä. 

Tästä huomaa kaksi asiaa. Ensinnäkin haastavuus tuo mielekkyyttä, kun toive on vaati-

vasta kohteesta. Toiseksi se, että työ on suunniteltu hyvin, tuo mahdollisuuden perehtyä 

asiaan kerralla ennen työn aloittamista. Tällöin on helpompaa miettiä sopiva miehitys ja 

kalusto, samoin kuin aikataulutus. 

 

Kokonaishintaurakalla on kannattajia. Myös yksikköhintaurakka saa kannatusta. Molem-

missa kokenut tekijä voi hallita työmaata ja tehdä sillä tuottoa. Kokonaishintaurakan to-

teutuksen suunnittelu voi olla vapaampaa, kun taas yksikköhintaurakassa täytyy huomi-

oida kaiken tehdyn työn jatkuva dokumentointi. Kokonaishintaurakan toteutus on selkeä 

ja siksi mieluinen. 

 

Urakan sisällön, suunnitelmien ja toteuttajien ollessa kohdallaan mikä tahansa urakka-

muoto voi olla mieluisa. Toteutukseen laskutyöurakassa voi laittaa hitaampia tekijöitä, 

jotka ehkä eivät ole ammattitaidoltaan kaikkein parhaita. Tiukassa kokonaishin-

taurakassa on parempi käyttää varmoja ja tuttuja tekijöitä. 

2.5 Haastavimmat ja hankalimmat urakkamuodot 

Haastavuuden voi ajatella kannustavana eli positiivisena asiana. Sen voi ajatella myös 

stressaavana eli negatiivisena. Esimerkiksi kokonaishintaurakkana toteutettava raken-

nuksen pohja puutteellisten suunnitelmien kanssa on lähtökohdiltaan negatiivinen. Se 
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muuttuu positiiviseksi, kun suunnitelmien puutteet voi muuttaa rahaksi ja alittaa aikatau-

lutavoitteen. 

 

Hankalimmaksi voi lukea aliurakointikohteen, jonka pääurakoitsija on kokematon, työn-

johto on kokematon ja suunnitelmat on tehnyt kokematon tekijä. Ymmärrettävästi tällai-

sessa urakassa on hyvin monta muuttujaa, jotka voivat vaikuttaa lopputulokseen erittäin 

negatiivisesti. Aliurakoinnissa pitää taistella toimintatilasta. Usein samaan aikaan on 

useita tekijöitä toistensa tiellä. 

 

Tavoitehintaurakka on laskennan kannalta haastava. Se asettaa paljon rajoituksia työ-

maan toteutustavoille. Urakan tulosta ei paljoa saa parannettua, kun kilpailussa on an-

nettava halvat hinnat. Jos tavoitehinta alittuu, tulos voi olla prosentuaalisesti parempi 

kuin juuri tavoitteeseen pääsyssä. Euromääräinen tulos kuitenkin voi olla pienempi. Työ-

maatoteutuksen kannalta tavoitehintaurakka asettaa tiukkoja rajoituksia. Jos lasken-

nassa ei ole huomioitu kaikkea, toteutuksen vaatimaan työhön täytyy ottaa jostakin 

muusta resursseja. 

 

Tavoitehintaurakan loppuselvityksessä on paljon työtä. Tämä sitoo monia urakkamuo-

toja enemmän työmaan ja konttorin henkilöstöä. Laskutuksen toteutukseen ja seuran-

taan tarvitaan työmaainsinööri. 

 

3 Työmaan rutiinit 

3.1 Työmaan asioiden hallinta 

3.1.1 Työn suunnittelu 

Urakoissa tehdään töitä. Työn tekeminen edellyttää tekijöitä. Se vaatii kalustoa ja tarvik-

keita. Ajoituksen pitää olla kunnossa. Työt on tehtävä oikeassa järjestyksessä. Lupa-

asiat pitää hoitaa. Tiedotus on osa työtä. Työturvallisuusnäkökohdat on huomioitava. 
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Työn suunnittelu vaatii sen tekijältä paljon. Työnjohdon vastuulla on hallita kokonaisuus. 

Ammattimiehet voivat suunnitella omaa työtään, mutta yhteensovittaminen on työmaan 

työnjohdon vastuulla. Työnjohdon pitää mahdollistaa työn tekeminen. 

Suunnittelu on tehtävä ajoissa. Siinä saa käyttää apua. Saa kysyä neuvoa kokeneilta 

kollegoilta ja saa kysyä mielipiteitä työn tulevilta tekijöiltä. Suunnittelijaa voi pyytää tai 

vaatia tekemään epäselviin suunnitelmiin täsmennyksiä. 

 

Kuva 2 Ajoituksen epäonnistuminen valukohteessa. 

Kuvan 2 tapauksessa betonitoimitus oli tilattu saareen lautalla maanantaiaamuksi. Muot-

timiehet olivat sammuttaneet uppopumpun perjantaina pois lähtiessä. Pumppaamiseen 

kului kolme tuntia ja vasta sitten päästiin valamaan. 

Aliurakoitsijan vajaamiehitystilanteissa aikataulua voi ylläpitää lainaamalla pääurakoitsi-

jan omia miehiä avuksi. Tunteja kirjaamalla ja päiväkirjaan merkkaamalla saadaan 
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rahalliset korvaukset hoidettua. Jos yhteistyö toimii tällaisissa tapauksissa, samaa ali-

urakoitsijaa käytetään mieluusti uudestaan. 

3.1.2 Dokumentointi 

Työmaalla työskentelevistä henkilöistä on pidettävä kirjaa. Verottaja ja aluehallintovi-

rasto haluavat tietää, keitä työmaalla on. Ilmoituskäytäntöjä on monenlaisia. Voidaan lä-

hettää kuukausittain tai viikoittain henkilölistat. Voidaan myös käyttää sähköisiä palve-

luita, joissa työväki kirjautuu työmaalle ja ajantasainen tieto lähtee sähköisenä viran-

omaisille. Työntekijöistä on hyvä lähettää luettelo viikoittain myös tilaajalle. Tilaajaa on 

aiheellista informoida lisäksi aliurakoitsijoista Y-tunnuksineen ja tilaajavastuudokument-

teineen. 

Työmaan henkilöiden yhteystiedot kannattaa ottaa ylös heti ensimmäisellä tapaamisker-

ralla. Yhteystietoja kannattaa taulukoida Exceliin, jotta mahdollisen tuuraajan työ on su-

juvampaa. 

Työmaapäiväkirjan täyttö kannattaa tehdä päivittäin, ajatuksen kanssa. Ilman mainintoja 

lisätöistä, on hankalaa saada rahoja tilaajalta. Työmaapäiväkirjasta näkee myöhemmin 

olosuhteet, joissa esimerkiksi betonointi on tehty. Katselmukset ja valvojan kanssa sovi-

tut asiat kirjataan, jotta myöhemmin muistetaan, mitä on sovittu. 

Kuormakirjat kannattaa pitää järjestyksessä. Niiden päivittäinen mapittaminen pitää sel-

keänä toimitetut määrät, laadut ja ajankohdat. Laskuja tarkistaessa kuormakirjoista voi 

tarkistaa määrät. Tavaratoimitusten yhteydessä on aiheellista tarkistaa kuorma ja verrata 

sitä kuormakirjaan. Joskus työmaalle tulee väärää tavaraa. Siitä on reklamoitava toimit-

tajaa ja tehtävä palautus. Väärin tilatuista tavaroista saa yleensä 60 prosenttia hyvitystä. 

Jos toimittaja on lähettänyt väärää tavaraa, hyvitys rahteineen on täysimääräinen. 

Betonitöistä tehtävät betonointipöytäkirjat antavat myöhemmille laatupuutteille selityk-

sen. Nykyisin tilaajat haluavat betonointipöytäkirjat. Toimitusten yhteydessä saatavat 

kuormakirjat kannattaa mapittaa ja lisäksi erikseen kirjata taulukkolaskentaohjelmaan 

määrät ja muu tieto. 
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Raudoitustarkastukset on hyvä dokumentoida jokaisessa työssä. Taulukkomuotoinen 

tarkastuslomake toimii hyvin. Erikseen on oltava sarake nimikirjoitusta varten. Allekirjoit-

tajan titteli, valvoja, suunnittelija tai vastaava mestari, on selventävä seikka. Joskus voi 

tulla tilanne, jossa raudoittajien on parempi olla muualla tarkastuksen tekohetkellä. Rau-

doittajan suulaus saattaa heikentää valvojan ja pääurakoitsijan välejä. Jos ensimmäinen 

tarkastus sujuu mallikkaasti, seuraavat tarkastukset helpottuvat. Hankalasti sujunut en-

simmäinen kerta tekee seuraavista tarkastuksista tarpeettoman tarkkoja. 

Maa-ainesten toimituksista on paikallaan tehdä Excel-taulukkoa. Kuormakirjat kannattaa 

mapittaa, kunnes työmaa on valmis. Excel-taulukosta saa helposti laskettua eri laatujen 

kokonaismäärät. Siitä saa myös tarkistettua laskujen tullessa, mitä ja kuinka paljon on 

toimitettu. 

Luovutuskansion teon voi aloittaa jo työmaan aloituksen yhteydessä. CE-merkintätodis-

tukset ja muu laatuun liittyvä todistusaineisto on aukotonta, kun se dokumentoidaan koko 

urakan ajan. Tilaajavastuun dokumentointi on hyvä tehdä aina uusien yrittäjien tullessa 

työmaalle. 

3.1.3 Aikataulut 

Kolmiviikkoisaikataulun teko viikoittain pitää ajatukset selkeinä siitä, missä kohtaa 

urakka on menossa. Sitä tehdessä tulee mietittyä asioita eteenpäin ja huomattua, jos on 

aika tilata tavaraa tai valmistautua muuten johonkin asiaan. Kolmiviikkoisaikataulu on 

tavallisesti hyvä pitää henkilöstötiloissa kaikkien nähtävillä. Se on hyvä lähettää päivitet-

tynä myös tilaajalle viikoittain, jolloin saa luotua luottamuksellisuutta rakennuttajan, val-

vojan ja urakoitsijan välille. Kun huomataan aikataulussa työtahdin kiristämisen tarvetta, 

on syytä järjestää lisää tekijöitä tai pidentää päivää. 

Yleisaikataulu on ajan hallinnan pohjana koko urakalle. Se voi muuttua urakan aikana, 

mutta se kuitenkin jakaa urakan osat selkeisiin ajallisiin osiin. Kolmiviikkoisaikataulun 

tekoa helpotta, kun yleisaikataulusta näkee tarpeen kiristää tahtia. Vaikka tavallisesti 

tehdäänkin yleis- ja kolmiviikkoisaikatauluja, niiden ohella työnjohdolla tulee olla käsitys 

kolmea viikkoa pidemmälle ajoittuvista töistä. 
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Hankinta-aikataulun teko voi olla tarpeellinen, kun työmaan resurssit ovat poikkeukselli-

sia tai resursseja on paljon. Hankinta-aikataulu säästää varastointitilaa työmaalla. Sillä 

saa varmistettua pitkän toimitusajan resurssien tulon ajallaan työmaalle. Erikoisvalmis-

teiset kaivot, erikoiset rakennusosat ja vaikkapa suuri määrä hapon kestävää teräsra-

kennetta vaativat ajoissa tilaamisen. Sopimuksilla voidaan varmistaa, että toimittajan 

kannattaa toimittaa tavara haluttuna aikana työmaalle. 

Työmaalla ilmenevien töiden pysähtymisten varalle on paikallaan olla jonkinlainen vara-

suunnitelma. Työryhmällä pitää olla jotakin työtä, jotta yritys saa vastinetta palkkakuluille 

ja jotta työryhmä saa aikansa kulumaan mielekkäällä tavalla. Työn pysähtymisestä on 

aiheellista informoida myös tilaajaa, jotta luottamus säilyy. 

3.1.4 Tiedon kulku 

Koneenkuljettajille pitää kulkea ajoissa tieto. Tavallisesti aamuisin on jonkinlainen tehtä-

vien anto, niin sanottu käskyn jako. Tilanteet voivat vaatia toiminnan muuttamista, jolloin 

kuljettajaan on hyvä saada yhteys nopeasti. Puhelin toimii työnjohdon ja kuljettajien vä-

lillä hyvänä yhteydenpitovälineenä. Joissakin kohteissa puhelimilla ei ole kuuluvuutta, 

jolloin yhteydenpito on varmistettava muulla tavalla. 

Autonkuljettajille on oltava välitön yhteys työnjohdolta. Tavaraa pois vietäessä voi paluu-

kuormana olla tarve tuoda muuta tavaraa, kuin alun perin on sovittu. Näin saadaan rea-

goitua nopeasti tilanteiden muutoksiin ja säästetään aikaa ja rahaa. 

Työntekijöiden selkeä tieto heidän omasta roolistaan ja tehtävistään on tärkeää. On hyvä 

saada luottamus työnjohdon ja työntekijöiden välille, jolloin molempiin suuntiin voidaan 

kysyä tilanteeseen liittyviä asioita. Osa työntekijöistä ei pidä työtä tehdessä puhelinta 

mukanaan. Varsinkin heidän tehtäviensä selkeys täytyy varmistaa esimerkiksi taukojen 

yhteydessä. Oma lukunsa on vieraskieliset työntekijät, joiden suhteen ymmärtäminen on 

jollakin tavalla varmistettava. Töitä pitää johtaa riittävästi työmaalla läsnä olemalla. Pitää 

kierrellä työmaalla. Näin työnjohdolta voi kysyä ohjeita. Jos työnjohtaja ei kierrä työ-

maalla tarpeeksi, työt saattavat pysähtyä ohjeiden puutteeseen. Kaikki työntekijät eivät 
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itse kykene järkeilemään pulmallisissa työtilanteissa eivätkä soita mestarille työn jat-

kosta. 

Työnjohdon pitää tietää lähipäivien tehtävät kaikille työmaalla olijoille. Satunnaisia toi-

mettomana olemisia voi välttää huolellisella etukäteissuunnittelulla. Toimettomana ole-

vat voi laittaa esimerkiksi järjestelemään varastoaluetta tai varastokonttia. Yleensä sosi-

aalitilatkin kaipaavat siivousta. Toimettomia työntekijöitä voi tarjota väliaikaisesti myös 

muille työmaille, jos niillä on käyttöä lisätyövoimalle. 

Alihankintojen aikataulutus varsinkin erikoistöissä on tärkeää. Toimitukset saattavat kes-

tää pitkään ja aikataulu venyä, jos huomioimatta on työn toteuttajan aikataulut ja mah-

dollisen tavaran toimituksen vaatima aika. 

Työmaan organisaatiossa mittaajalla olisi hyvä olla työnjohdon valtuudet toimia erään-

laisena kenttäpomona. Erityisesti mittauksiin liittyen piirustusten on oltava ajan tasalla. 

Uusin piirustusluettelo pitää olla nähtävillä ja muutetut kuvat kannattaa merkitä, jos niitä 

käytetään uuteen tarkoitukseen. 

Mittaustöihin liittyen työnjohdon olisi hyvä hallita nykyistä paremmin mittaustekniikkaa ja 

ymmärtää mittaamisen oleelliset seikat. Monessa tapauksessa työnjohto ei osaa tehdä 

päätöksiä ennen mittaajan käyntiä. Olisi tarpeellista ymmärtää, mikä asia tarvitsee sent-

timetrin tarkkuuden ja mihin riittää parin metrin tarkkuus. 

Vastaavan mestarin pitää myös osata pyytää apua, jos ei ehdi hallita työmaan asioita. 

Ajoissa pyytäminen voi merkitä sitä, että väliaikainenkin apu riittää. Jos paine kasaantuu, 

saattaa aiheutua vakavia terveydellisiä ja taloudellisia seurauksia. 

Työmaan tilanteesta kannattaa tiedottaa säännöllisesti tilaajaa. Pelkästään valvojan in-

formointiin tiedottamista ei kannata jättää. Jos valvoja on ainoa yhteyshenkilö tilaajan 

suuntaan, hänen tekemisensä, asenteensa ja jopa mielialansa voivat vaikuttaa urakkaan 

negatiivisemmin. Kun tilaaja saa urakoitsijalta säännöllisesti tilannetietoja, valvojan valta 

on pienempi. 



 

  23 

 

 

3.1.5 Läsnäolo 

Työmaalla asiat sujuvat hyvin, kun työnjohto keskittyy työmaan asioihin. Aamut ovat so-

pivaa aikaa katsoa töiden lähtevän käyntiin. Aamukahvin aikaan tai aamun tehtävienjaon 

yhteydessä on hyvä selvittää, puuttuuko joitakin lähipäivinä tarvittavia tarvikkeita tai vä-

lineitä. Muutaman sanan vaihto jokaisen työntekijän kanssa aloittaa työpäivän hyvässä 

hengessä. 

Työmaatoimistossa on joskus useita työnjohtajia. Työnjohtajien keskustellessa keske-

nään ajatukset jalostuvat. Ääneen ajattelemalla toinen saattaa kommentoida asiaa uu-

delta näkökannalta. 

Arki työmaalla on päivästä toiseen samankaltaista. On hiljaisia hetkiä, jolloin työnjohtaja 

ehtii miettimään tulevaa. Hiljaiseen aikaan voi pitää yhteyttä toimiston väkeen. Tilaajaan 

voi olla yhteydessä kiireettömissä asioissa. Valvojalle voi soittaa ja kertoa viimeisimmät 

murheet. Päiväkirjaa on hyvä kirjoittaa hiljaiseen päivän aikaan, jolloin kaikki oleelliset 

asiat tulevat kirjatuiksi. Kun kiireettömät rutiinityöt on hoidettu päivittäin, on tilanteen vaa-

tiessa mahdollisuus reagoida nopeasti varoittamatta tuleviin ongelmiin. 

Työntekijöillä on omia toiveitaan työmenetelmistä ja tarvittavista välineistä. Heidän mie-

lipiteitään on hyvä ottaa huomioon. Kun työtä saa tehdä omalla tavallaan ja mieleisillä 

välineillä, työn tekeminen on miellyttävää. 

Jokainen työmaa on oma tapauksensa. Jokaisella työmaalla on jollakin tavalla erilainen 

toteutus tai erilainen kalusto tai eri tekijät. Yhdistelmiä on monia, joten työnjohdolla pitää 

olla muuntautumiskykyä, pelisilmää ja sopeutumiskykyä. Oma asenne on pidettävä po-

sitiivisena. 

3.2 Ajan käytön haasteita 

Paperitöiden teko vaatii usein oman aikansa. Raportointeja pitää tehdä paljon. Niiden 

tekijällä olisi hyvä olla riittävän sujuva kirjoitustaito sekä tietotekniikan hallinta. Oman 

haasteensa tuo yrityksen tietojärjestelmien ulkoistus ATK-tukeen, jolloin käyttäjä joutuu 



 

  24 

 

 

ajoittain odottamaan tuen saantia, jotta työ voi jatkua. Viime vuosina raportoinneissa on 

saatu helpotusta työmaainsinööreistä, jotka hallitsevat raportoinnin jalon taidon. 

Useita projekteja samaan aikaan hoitavat henkilöt joutuvat jatkuvasti keskeyttämään 

omat työnsä, kun joltakin työmaalta kysytään apua akuuttiin ongelmaan. Keskittymiskyky 

on kovilla. Häiriöiden sattuessa ajatus katkeaa ja taas jää jotakin huomioimatta. 

Tarve saada pikaisesti työmaalle jokin työkalu tai tarvike, muodostaa toisen aikaa vievän 

asian. Työmaalla varaudutaan tehtäviin perustyövälineillä. Monessa työkalussa on kulu-

via osia ja rikkoutumisiakin tapahtuu. Tutulla työvoimalla osataan ennakoida monesti tar-

peet hakea tavaraa.  Jos joukossa on uusia työntekijöitä ja aliurakoitsijoita, jotka käyttä-

vät osittain samoja välineitä, tulee paljon äkkinäisiä tarpeita saada joitakin tavaroita. 

Työnjohdolta voi kulua tavaroiden hakuun viikossa useita tunteja. 

Varsinaisen työn ytimeen liittyvien tehtävien lisäksi on monia sivutöitä. Skannaukset, tu-

lostukset, tavaran haku, kulunvalvonnan järjestäminen ja ilmoitusten teko viranomaisille 

ovat osa työnjohtajan arkea, mutta työtehtävien johtamiseen ne liittyvät vain, koska jon-

kun ne on tehtävä. 

Mittaustöiden johtajan aikaa menee useilla työmailla siihen, että pystyttää tasolaserin 

työntekijöille. Voisi olla paikallaan järjestää mittauksen peruskurssi yrityksen omilla väli-

neillä työntekijöille. He voisivat saada enemmän itsevarmuutta suorittaa korkojen siirtoa, 

jolloin työ voisi sujua paremmin. Varsinaisia mittamiehiä ei riitä jokaiselle työmaalle ko-

koaikatyöhön. 

3.3 Ajan jakaminen rutiinitöiden ja luovuuden välillä 

Moni kokee voivansa miettiä asioita samalla kun tekee rutiininomaisia töitä. Joissakin 

tehtävissä työnjohdon on saatava kuitenkin keskittymisrauha. Sopimuksiin liittyvät asiat 

on hyvä tehdä rauhassa. Laskujen tarkastukset ja laskujen tekeminen on aiheellista 

tehdä kerralla oikein. Osittain kuitenkin rutiinit vievät aikaa niin paljon, että normaalipitui-

sen työpäivän aikana ei ehdi miettimään vaikeimpia asioita. Niihin on erikseen raivattava 

tilaa. 
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Työmatkoilla isoja ja pieniä asioita voi miettiä rauhassa. Tietoisen ajattelun lisäksi 

päässä kypsyy tiedostamattomia asioita. Työt seuraavat joskus kotiinkin, mutta se ei aina 

ole huono asia. Kun jonkin asian voi selvittää vapaa-ajalla, tulee rauhallisempi mieli.  

Luovuutta tulee monesti esiin yhteisissä vuorovaikutustilanteissa. Tavanomaisia töitä 

tehdessä ääneen ajattelemalla toinen voi kommentoida, jolloin tilanteessa voidaan 

saada uusi näkökulma. 

3.4 Töiden jakaminen muille 

Työnjohdon pitää tavallisesti tehdä työnsä itse. Joillakin työmailla työnjohtajia on useita, 

jolloin työt voidaan jakaa suunnitelmallisesti. Jakamattomissa töissä voi tulla tilanteita, 

joissa työnjohtaja antaa työntekijöille ohjeet, jotka toinen työnjohtaja sitten kumoaa. 

Työnjako pitäisi voida tehdä selkeäksi. 

Pienissä kohteissa työnjohto ei ole aina paikalla. Näissä olisi hyvä saada luotettava työn-

tekijä nokkamieheksi. Luottamuksellinen suhde helpottaa tämän järjestelyn toimivuutta. 

Nokkamiehen oikeudet on kuitenkin syytä selvittää myös muille kohteen työntekijöille, 

jotta hänen ohjeitaan noudatetaan helpommin. 

Työmaainsinööri hoitaa toisinaan rutiininomaisia töitä, jotka toistuvat joka työmaalla. Hän 

järjestää urakan alusta lähtien dokumentoinnin, jotta työmaan luovutus sujuu mallik-

kaasti. Hän voi myös järjestää lupa-asiat ja ilmoitukset viranomaisille. Hyvä työmaainsi-

nööri voi hoitaa useita työmaita samanaikaisesti. Työmaainsinööriä ei kuitenkaan ole lä-

heskään jokaisella työmaalla. 

Delegointi voi olla järkevää, kun delegoijalle jonkin työn tekeminen on hidasta tai vaival-

loista ja joku muu pystyy tekemään kyseisen työn nopeasti ja vähällä vaivalla. Työnjohto 

saattaa kokea vaikkapa mittaamisen vaikeaksi, jolloin ammattimaisen mittamiehen käyt-

täminen säästää työnjohdon aikaa muihin töihin. 

Pitkään yrityksessä olevilla on pinttyneet tavat, jotka estävät ottamasta vastaan muiden 

töitä, vaikka olisi aikaa tehdä niitä. Jonkinlaista joustoa asiassa ehkä on syytä vaatia. 
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Perinteisesti työnjohto on toiminut nykyistä enemmän käskemällä, joten ehkä käskemi-

nen on otettava tarpeen vaatiessa työnjohtokeinoksi takaisin. 

3.5 Ilmapiirin luominen 

Työryhmät pitää jakaa oikealla tavalla. Ammatillinen osaaminen on löydyttävä. Työryh-

män jäsenten pitää tulla keskenään toimeen. Jos työryhmä saadaan toimivaksi, samaa 

ryhmää on hyvä käyttää pidempään. Sitten kun toistensa näkemisessä alkaa olla merk-

kejä ärsyyntymisestä, on aika hajauttaa työryhmä ja muodostaa sopivampia pareja tai 

ryhmiä. Jos ryhmässä on ilmapiirin myrkyttäjä, hänet pitää siirtää pois ryhmästä ja ehkä 

jopa toiselle työmaalle. On muistettava ihmisten yksilölliset luonteet ja ymmärrettävä, 

että jotkut ihmiset haluavat työskennellä yksinään. Yksintyöskentelylle ei usein ole mi-

tään estettä. 

Yhteiset kahvihetket koetaan monesti todella tärkeiksi. Näiden taukojen aikana henkilöt 

tutustuvat toisiinsa. Jos jollakin on omassa elämässään murheita, hän saattaa jutella 

niistä muille. Silloin muu väki ymmärtää, jos toinen on hieman normaalia vaisumpi tai 

poissaolevampi. Työryhmä osaa tukea kaveriaan. Tauoilla voi jutella työasioistakin, jos 

kukaan ei koe sitä niin, että tauotkin menevät töitä tehdessä. Joskus on paikallaan jatkaa 

taukoa ja keskustella työtehtävien vaiheista tai suunnitelmiin liittyvistä asioista. 

Työnjohtajan esimiehen on hyvä kiertää työmaalla ajoittain ilman työnjohtajan läsnäoloa. 

Työntekijöille tulee tilaisuus puhua omista ajatuksistaan. Työpäällikön kierros työmaalla 

antaa vaikutelman, että kyseinen työmaa on kiinnostava ja että työllä on merkitystä. Toi-

mitusjohtajan ilmaantuminen työmaalle luo vielä vahvemman vaikutelman työmaan mer-

kityksellisyydestä. 

Ilmapiiriin liittyy vahvasti myös työnjohdon luotettavuus. Työnjohtajan täytyy olla sanansa 

mittainen. Jos hän pyörtää puheensa, varsinkin työntekijöille luvatuissa asioissa, luotta-

mus menee ja ilmapiiri huononee. Työntekijöillä tulee joskus tarve pitää äkillisesti vapaa-

päivä tai lähteä aikaisemmin töistä. Mikäli tarpeet voidaan huomioida, työntekijä on tyy-

tyväinen ja luottamuksellinen suhde voi jatkua. Osaltaan tyytyväisyys ja luottamukselli-

suus luovat hyvää ilmapiiriä. 
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Työnjohtajan pitää olla mallina. Työaikojen noudattaminen ja työturvallisuusmääräysten 

noudattaminen ovat tyypillisiä asioita, joissa mallin puuttuminen vähentää halukkuutta 

yhteisten sääntöjen noudattamiseen. 

Työnjohdon myönteinen palaute luo hyvää mieltä. Tunnetusti nuori sukupolvi jopa odot-

taa palautetta. Vanhempi sukupolvi on ehkä tottuneempi saamaan palautetta vain nega-

tiivisista asioista. Varmaa lienee kuitenkin se, että positiivisen palautteen antaminen ai-

heesta luo ennemmin positiivisia tuntemuksia kuin ärtymystä. 

Hyvä työpaikkahuumori on ilmapiiriä keventävää. Raskaassa työssä täytyy monesti ke-

ventää tunnelmaa. Huumorintaju on kuitenkin yksilöllistä. On muistettava rajat, jotta ei 

mennä henkilökohtaisuuksiin. Huumori ei saa loukata ketään eikä syrjiä. Se ei saa muut-

tua työpaikkakiusaamiseksi. 

Työntekijöiden kanssa on paikallaan jutella heidän työtehtävien suoritustavoista. He 

saattavat haluta tehdä työn jollakin uudella tavalla, mutta tämä vaatisi työnjohdolta vaik-

kapa jonkin uuden työvälineen hankkimista. Avoimella keskustelulla voi löytyä hyviä työ-

tapoja. Keskustelulla saa myös poistettua epävarman työntekijän niskasta paineita, jol-

loin työterveys paranee ja ilmapiiri pysyy arvostavana. 

Sosiaalitilojen ja työvälineiden ollessa kunnossa työntekijät tulevat mielellään töihin. Jos 

niissä on puutteita, se näkyy tyytymättömyytenä. Sosiaalitilojen siisteys ja varustelu, 

WC-tilat, ruokailumahdollisuus ja omien tavaroiden säilytysmahdollisuus ovat työntekijän 

perustarpeita. Ilman niitä ei voi olla tyytyväinen. Työvälineiden ollessa turvallisia ja toi-

mivia, työtä tehdessä voi keskittyä olennaiseen ja olla tyytyväinen, kun saa paljon ai-

kaiseksi. Lähes jokaisella työntekijällä on näyttämisen halu ja hyvillä välineillä ammatti-

taidon näyttäminen onnistuu. 
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4 Henkilöstö 

4.1 Hyvät työntekijät 

Työntekijöiden vaihtuvuutta on aina jonkin verran. Pyrkimys on pitää hyvät tekijät, mutta 

joskus he lähtevät muualle tai eläköityvät. Uusia tekijöitä on ajoittain pakko ottaa töihin. 

Kun uusi työntekijä tuntuu osaavan työnsä, heille kannattaa etsiä kohteen valmistumisen 

jälkeen uusi työmaa. Työnjohdon kannattaa keskustella työmaiden välillä työvoimatar-

peesta. Suosituksia voi antaa. Myös puutteista kannattaa kertoa, jotta uudessa työkoh-

teessa osataan varautua. 

Vuokrafirmojen työntekijöistä voi löytyä hyviä tekijöitä. Usein samoja työntekijöitä voi-

daan kierrättää eri työmailla, jolloin he tottuvat tilaavan yrityksen toimintatapoihin. Ko-

neenkuljettajia koskevat samat periaatteet. Jos he hallitsevat koneensa käytön kolhi-

matta ympäristöään, heitä kannattaa kysyä uudestaan välittävästä firmasta. 

Alihankkijoiden suhteen on raaempi tilanne. Jos valinnanvaraa on, huono alihankkija 

kannattaa vaihtaa heti pois. Tämä saattaa kuitenkin olla vaikeaa, jos alihankintasopi-

muksen sisältö hankaloittaa asiaa. Jos alihankkijalla tai aliurakoitsijalla on joku hankala 

työntekijä, siitä on heti ilmoitettava kyseisen yrityksen esimiehelle. Hankala henkilö täy-

tyy voida vaihtaa parempaan. Uuden hankalan alihankkijan sopimusta ei kannata jatkaa 

seuraavaan työkohteeseen. 

Yrityksen maine hyvänä työpaikkana antaa mahdollisuuden solmia työsuhteita helpom-

min. Henkilön etsiessä uutta työpaikkaa tai urakoinnilleen isäntää, hänellä on pienempi 

kynnys solmia työsuhde hyvämaineiseen yritykseen. 

Nykytilanteessa yrityksen omaa väkeä on liian vähän. He ovat pääosin ammattimiehiä, 

mutta heitä ei ole riittävästi. Uusia tekijöitä kaivataan. 
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4.2 Henkilöstön pysyvyys 

Työvoima pysyy pitkään yrityksessä, kun se saa hyvää kohtelua ja riittävän hyvän pal-

kan. Kohtelu voi olla asiatonta ja persoonaa huomioimatonta, jolloin työntekijä etsii mie-

lekkäämpää työpaikkaa. Kohtelu voi olla persoonan huomioivaa. Työnjohto voi kuunnella 

työntekijän näkemyksiä. Työnjohto voi arvostaa työntekijää. Luottamuksellisessa esi-

mies-alais-suhteessa työntekijällä ei ole työoloista johtuvaa tarvetta etsiä parempaa työ-

paikkaa. Työilmapiirin ollessa avoin ja reilu, moni kokee olosuhteet palkitsevana. Vaikei-

den ja ikävien töiden suorittaminen sujuu paremmin ryhmähengen ollessa hyvä. 

Palkkaus on suuri tekijä henkilöstön pysyvyydessä. Työehtosopimuksen mukaisen palk-

kauksen taso on minimi. Monissa yrityksissä ei makseta ylityökorvauksia. Monessa yri-

tyksessä vuorokausittaiset ylityöt jätetään maksamatta ja korvataan vain, jos ylitöitä ker-

tyy viikkotunteihin tai kaksiviikkoisjaksoon nähden. Jos työehtosopimuksen ehdoista pi-

detään kiinni, työntekijät kokevat saavansa oikeudenmukaisen palkan. 

Tuottavuudesta voidaan palkita erikseen. Kun työmaa tuottaa yli odotusten tulosta, työn-

antaja voi maksaa tuotantopalkkion asiaan vaikuttaneille henkilöille. Tällainen motivoi 

useimpia henkilöitä ajattelemaan työmaan asioita asiaan kuuluvalla vakavuudella. 

Henkilövuokrausfirman kautta tulevat työntekijät kokevat olevansa arvostettuja, kun 

myös heitä pyydetään ylitöihin. Hyviä vuokratyöntekijöitä kannattaa suosia tässä asi-

assa. He tulevat silloin mielellään kyseiseen kohteeseen ja kyseiseen työtä tarjoavaan 

yritykseen. Arvostusta kokeva vuokratyöntekijä tekee monesti varsin hyvää työtä. 

Työn haastavuuden tulisi olla riittävä mutta ei liiallinen. Jos työstä puuttuu haastetta, 

työntekijä saattaa turhautua. Sopivan haasteellisessa työssä ihminen kokee olevansa 

tarpeellinen. 

4.3 Suhteet valvojiin ja tilaajiin 

Hyvät suhteet pysyvät luottamuksellisessa ilmapiirissä. Asiallinen ja avoin keskusteluyh-

teys täytyy luoda. Olemalla itse avoin ja asiallinen, valvoja toimii tavallisesti samoin. 
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Koskaan ei sovi huijata eikä valehdella missään asiassa. Joitakin asioita voi ikään kuin 

pyöristää kotiinpäin, mutta suoranainen valehtelu on petos. Sellaisessa menee luotta-

mus ja maine pitkäksi aikaa. Maineen ylläpitämiseksi on oltava rehellinen ja luottamuk-

sen arvoinen. Työt pitää tehdä niin kuin ne on sovittu tehtäviksi. 

Useat ihmiset pitävät siitä, kun heidät huomioidaan ihmisinä. Valvojan ja tilaajan harras-

tusten ja merkkipäivien huomioiminen luo hyvää henkeä. Yhteiset lounaat saattavat 

avata ovia seuraaviin urakoihin. Lounastaessa voi jutella työkohteen hankalista asioista 

ja ratkaisutapa voi löytyä. Tilaajalla saattaa olla ongelmia. Kun niihin pystyy antamaan 

apua, tilaaja on mielissään tällaisen urakoijan panoksesta. Arvostava ja välitön ilmapiiri 

luo tunteen yhteisestä päämäärästä, jolloin esimerkiksi lisätöiden kuittauksessa ei tar-

vitse olla epäluottamuksen tunnetta. 

Suunnitteluvirheistä pitää heti niiden huomaamisen jälkeen ilmoittaa tilaajalle ja valvo-

jalle. Puutteellisissa suunnitelmissa kannattaa etsiä itse sopiva ratkaisutapa ja esittää se 

suunnittelijalle ja valvojalle. Näissä saa joskus myös myytyä jonkin uuden työpanoksen 

lisätöinä. Huomatut virheet tai puutteet heti ilmoitettuna lisäävät luottamusta ja avoi-

muutta urakoijan ja tilaajan sekä valvojan välillä. 

Hankala tilaaja nöyrtyy usein, kun hänelle on yhtä hankala takaisin. Jossakin vaiheessa 

saattaa tulla kuitenkin aika puhdistaa ilmapiiriä ja ottaa asia puheeksi. Valvojan ollessa 

hankala, pitää vastata samalla tavalla. Valvoja on tilaajan palkkaama. Tilaajalla saattaa 

tulla halu vaihtaa valvoja, jos työ ei suju.  

4.4 Epätoivotut henkilöt 

Henkilökemiat eivät aina toimi kaikkien välillä. Kun joudutaan työskentelemään hanka-

laksi koettujen ihmisten kanssa, asioista puhuminen voi parantaa ihmisten välisiä suh-

teita. Monesti kaikille löytyy jotakin tehtävää, jossa heistä on hyötyä. Jossakin määrin on 

myös siedettävä muita. 

Ennestään hankalaksi tunnettu henkilö pyritään olemaan ottamatta työmaalle. Kun sel-

lainen kuitenkin työmaalle tulee, hänelle on tehtävä heti pelisäännöt selviksi. Jos 
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tällainen hankalana pidetty persoona selviytyy töistään kunnialla ja sovitusti, hän voi jat-

kaa työmaalla. Yhteistyökyvyn puuttuessa hänet kannattaa siirtää toiselle työmaalle. 

Hankala rakennusmies voidaan laittaa sellaisiin töihin, joita hän ei halua tehdä. Joko hän 

nöyrtyy ja ryhtyy yhteistyökykyisemmäksi, tai sitten hän hakeutuu toiseen työpaikkaan. 

Jos kumpikaan edellä mainituista ei toteudu, eli hän ei suostu tekemään työtään, hänet 

voi irtisanoa. Jos on mahdollista laittaa hankala työntekijä toiselle työmaalle, hänellä 

saattaa siellä työ sujua ongelmitta. 

Vuokramiehen voi lähettää saman tien pois, jos työ ei suju. Yleensä välitön poisto työ-

maalta on toimivin tapa. Henkilöstöpulan ollessa suuri saattaa kannattaa jutella hankalan 

henkilön kanssa. Juttelussa saattaa löytyä keino poistaa negatiivinen asia, joka haittaa 

työtä tai asennetta. 

Epätoivottua käyttäytymistä työmaalla on jatkuva jutustelu toisten kanssa. Jutustelun 

haitatessa työtehtäviä, ylisosiaalisten seurustelijoiden hajauttaminen omiin tehtäviinsä 

on paikallaan. Työmaalla saattaa kuitenkin olla jatkuva näkö- ja ääniyhteys työntekijöi-

den välillä. Voi olla järkevää lähettää eniten juttuseuraa kaipaava toiselle työmaalle. 

5 Kalusto 

5.1 Parhaat koneet 

Hyvistä koneista ja kuljettajista kertyy kokemusta. Kollegoilla saattaa olla jostakin har-

vemmin käytettävästä konetyypistä kokemuksia.  Omien koneiden ohella pitkäaikaiset 

alihankkijat ovat hyviä tietolähteitä. He haluavat suhteen jatkuvan, joten heillä on moti-

vaatio auttaa uusien yhteistyökumppanien löytämisessä. 

Täysin uusia koneyrittäjiä voi joutua etsimään internetin hakukoneiden avulla. Googlet-

taessa pitää katsoa myös taloustiedot kyseisen yrityksen osalta, koska velkaisuus ja tap-

pion tekeminen kertovat ammattitaidottomuudesta. Uusien yrittäjätuttavuuksien 
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tilaajavastuuraportit on syytä pyytää. Jos raportissa on puutteita tai sitä ei ole saatavilla, 

se kertoo jonkin olevan pielessä. 

Koneilla pitää olla myös kuljettaja ja hyvin usein aliurakointiin otettu koneyrittäjä on huo-

mattavan motivoitunut tekemään hyvää työtä. Yrityksen omilla kuljettajilla on toisinaan 

työmotivaatio heikompi. Kohteisiin, joissa kone on oltava työmaalla mutta sitä käytetään 

vain satunnaisesti, koneen toimivuus on tärkeämpää kuin koneen kuljettaja. Esimerkiksi 

maantiivistyksessä valssijyrä on vain osan aikaa käytössä ja vuokrattuna esimerkiksi 

kuukausihinnalla. Jos koneessa on toiminnallinen vika tai turvallisuuspuutteita, satunnai-

nen kuljettaja voi saada vahinkoa aikaan, kun ei tunne konetta hyvin. 

5.2 Koneiden hintojen alentaminen 

Koneyrittäjiä etsittäessä voi kilpailuttaa heidät. Yrityksellä ei ole velvollisuutta kilpailutuk-

seen, eikä tinkikierroksen pitäminen ole kiellettyä. Pitkäksi ajaksi töitä tarjotessa hinnat 

saattavat pudota merkittävästi. 

Yksi tapa pitää hinnat kohtuullisen matalina on pitää samaa konetta vuosia työllistettynä. 

Jos yhteistyö toimii hyvin, koneurakoitsijalla ei ole tarvetta nostaa hintojaan turhan kor-

keiksi. Hyvän koneen ja kuljettajan yhdistelmää kannattaa pitää, vaikka olisi hiljaisem-

piakin aikoja.  

Moni haastateltu pitää epäolennaisena hintojen alentamista. Sen sijaan konekuskin 

osaaminen ja suorituskyky ratkaisevat enemmän. Tehokas ja osaava kuljettaja tekee 

hyvää jälkeä nopeasti ja tulee sitä kautta halvaksi. Hyvästä koneesta ja kuljettajasta kan-

nattaa maksaa hyvin. Hintojen polkemisen seurauksena palvelukseen jäisivät huonot 

koneet ja kuljettajat, kun taas hyvät etsisivät parempia isäntäyrityksiä. 

Hintojen suhteuttaminen työtehoon on joskus vaikeaa. Hinta-tehosuhteen pitäisi olla kui-

tenkin kohteeseen sopiva. Tavallisesti iso kone tuottaa enemmän, mutta liian isokokoi-

nen kone ei mahdu toimimaan pienessä tilassa, jolloin tuottavuus kärsii. Työmaalla ko-

keilemalla löydetään sopivin kalusto. Ennakkoon osataan ottaa sopiva tai lähes sopiva 

kone, mutta hienosäätö voi kannattaa, kun työmaa kestää kuukausia. Koko ei ole 
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koneissa ainoa tekijä. Varusteet ja kuljettajan ominaisuudet vaikuttavat vähintään yhtä 

paljon. 

5.3 Kalustopula 

Heinäkuusta syyskuuhun on ajoittain puutetta kalustosta. Työmaasta riippuen kuorma-

autojen tai kaivinkoneiden riittävä saanti voi olla hankalaa. Loma-ajat vaikuttavat osal-

taan vaikeuteen. Lomien jälkeen monesti alkaa uusia työmaita, jotka eivät saa aina lo-

puillaan olevilta työmailta koneita. 

Tilanne yrityksessä on hyvä siltä osin, kun työmaalla tarvitaan hetkellisesti lisäkalustoa. 

Nähtävästi pääosin lainatun koneen tai laitteen saa sovitusti takaisin, joten työmaalta 

uskalletaan lainata muille kalustoa, kun sen saa tarvittaessa takaisin. Osa kyselyyn vas-

tanneista kuitenkin kertoo, että laitteita ei saa aina takaisin. 

Parhaita koneurakoitsijoita haluttaisiin jokaiselle työmaalle. Kun työmaa alkaa olla lopuil-

laan, pitää viestitellä työmaiden välillä, jotta hyvä kone kuljettajineen saadaan pidettyä 

työllistettynä. 

6 Laatu 

6.1 Toteutuksen aikana huomattua 

Satunnaisia huonosti toteutettuja asioita sattuu silloin tällöin. Eräässä tapauksessa ra-

kennuksen pihaurakan laajentumisen yhteydessä kaivetun alueen reunalle oli jäänyt hie-

koitushiekkaa. Hiekoitushiekka jäi laajentuneen alueen sisälle rakennekerrosten alim-

maiseen kerrokseen, joka jätti tuolta kohtaa rakenteen kantavuuden heikoksi. Asia oli 

huomattavissa ennen kulutuskerroksen tekoa, joten sen sai korjattua helposti. 

Kaivojen vieressä painumia on havaittu useissa kohteissa. Viemärikuvauksissa nämä 

selviävät, mutta jos kuvaus tehdään vasta kohteen valmistumisen aikoihin, saatetaan 
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joutua uusimaan enemmän rakenteita. Nähtävästi kaivojen ympäriltä putkitusten koh-

dalta tiivistäminen on hankalaa. Se vaatii ainakin huolellisuutta. Myös sopiva käsijuntta, 

esimerkiksi parrun pätkä kahvoilla varustettuna, voisi olla hyvä lisä työmaan työkaluvali-

koimaan. 

Kaapelien varausputkien tukkoon meno on melko tavallinen ongelma. Ympärystäyttö pi-

täisi tehdä riittävän hienojakoisella kantavalla maa-aineksella. Usein putki painuu jonkin 

yksittäisen kookkaan kiven kohdalta kasaan, jolloin kaapelin veto hankaloituu tai jopa 

estyy. Kun putkilinjan täyttömateriaalin kustannuksissa halutaan säästää, se vaatii lisä-

työtä esimerkiksi haravaa käyttäen. Liian isokokoiset kivet on vedettävä putken alta ja 

päältä pois. Putken sivuiltakin kivi voi painua putken sisään, joten siinäkin pitää varoa 

isoja kiviä. B-luokan putkilla ja sitä heikommilla putkilla tiivistäminen pitää tehdä melko 

kevyellä kalustolla. 

Joustokäyriä käytetään monenlaisiin kohteisiin. Betonivaluun laitettu joustokäyrä oli 

eräässä kohteessa liian ohut, jolloin kaapelit eivät mahtuneet käyrästä läpi. Jos suunni-

telmassa ei ole määritelty kokoa, kannattaa ehkä kuitenkin hankkia ylikokoinen käyrä, 

jotta vältytään purkamisen vaivalta. Kyseisessä tapauksessa liian ohutta käyrää käytet-

tiin, koska työmaalla oli sellainen käytettävissä, mutta isompaa ei ollut. 

Betonitöissä on joskus laadullisia ongelmia. Laattojen pinnoissa olevat halkeamat kieli-

vät osaamattomuudesta. Oikeanlainen betoni ja hyvä jälkihoito kunnollisen raudoituksen 

kanssa estävät halkeilun. Korkeissa valuissa ilmenevät ”rotankolot” syntyvät osaamatto-

malla työllä. Seinävaluissa pitäisi noudattaa betoninormien mukaisia toimintaohjeita. 

Maksimi nousunopeus, oikeanlainen massa ja ohjeiden mukainen vibraus poistavat suu-

rimmat riskit kolojen syntymiselle. Valitettavan usein betonityöntekijöillä ei ole koulutusta 

työhönsä, vaan he tekevät työnsä siten kuin muutkin ovat tehneet. Samat virheet siis 

toistuvat, kunnes työnjohto puuttuu asiaan. Teknisiä toteutuksia pitää hioa toimiviksi. Esi-

merkiksi oviaukon alle ei jää koloja, kun tehdään muottiin reikä, josta valetaan ja vibra-

taan ja tämän jälkeen reikä peitetään. Betonimuottien tuet ovat joskus pettäneet ja muotti 

on päässyt pullistumaan. Raudoitustarkastuksen yhteydessä muottien tuenta pitää tar-

kastaa erikseen. Huonolaatuisesta tai tilauksen mukaisesta poikkeavasta betonitoimituk-

sesta on reklamoitava toimittajaa. Tarpeen mukaan se on käännytettävä takaisin. 
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6.2 Takuuajan korjauksia 

Takuuajan korjauksia tehdään hyvin vähän. Eräässä tapauksessa jouduttiin uusimaan 

asfalttia kaivojen ympäriltä, kun tiivistäminen ei ollut onnistunut. Asfaltin kiviaines irtosi 

jopa kävelijän jalkojen alla. 

Urakat koetetaan suorittaa siten, ettei korjauksia tarvitse tehdä takuutöinä. Puutteellisesti 

tai virheellisesti tehty työ huomataan lähes aina ennen urakan valmistumista, jolloin vir-

heet voidaan korjata ennen kohteen luovutusta. 

6.3 Laadun kustannuksella vai laadusta tinkimättä 

Laadusta tinkimättä joskus voidaan säästää aikaa ja rahaa, kun tehdään koekaivantoja, 

joissa määritetään todellinen kaivutarve. Suunnitelmissa voi olla puutteellisten ennakko-

tietojen perusteella määrätty kaivettavaksi rakenteet pois ja uudet rakennekerrokset ra-

kennettavaksi samalla tavalla kuin vanhat. Koekuoppien perusteella voidaan arvioida 

teknisen toteutuksen tarkoituksenmukaisuutta. 

Ponttiseinän juuripalkin teossa kannattaa käyttää tapauskohtaista harkintaa. Suunnitel-

mien pilkun tarkka noudattaminen on usein turhaa. Suunnitelmat on tehty näkemättä 

kohdetta tarkkaan, joten se on suunnitelma, jossa on ajatus siitä, millä tavalla rakenta-

misessa saadaan toimiva toteutus. Pientä luovuutta käyttäen toteutus on toimiva, laatu 

on hyvä ja ajankäyttö on järkevää. 

Lähtökohta urakoinnissa on se, että laatuasioista ei tingitä. Tilauksen mukaiset työt teh-

dään suunnitelmien mukaisesti. Maine hyvää työtä sovitussa ajassa tekevästä yrityk-

sestä tuo uusia töitä. Useimmat toimihenkilöt pitävät yrityksen laatutasoa korkeana, 

mutta osa pitää myöskin liian suurpiirteisenä. 

Työn tekotapa voi olla helpompi kuin millä se yleensä tehdään. Ehkä joitain välivaiheita 

voi jättää tekemättä, jos lopputulos on kuitenkin riittävän hyvä. Lopputulosta arvioitaessa 

täytyy verrata kyseisen kohteen vaatimuksia. Kohteilla on monesti erilaiset vaatimusta-

sot, jos ne sijaitsevat erilaisissa ympäristöissä. Esimerkiksi pihatyö presidentin virka-



 

  36 

 

 

asuntoon tai rahtiaseman pihan teko voivat poiketa toisistaan merkittävästi. Turha täy-

dellisyyden tavoittelu kuluttaa liikaa aikaa. 

Työn toteutuksessa vaaditaan työturvallisuuden nimissä useita asioita. A-tikkaiden 

käyttö ei sovi. Henkilönostimen on oltava erikseen siihen käyttöön suunniteltu. Kaivan-

tojen tuenta vaatii paljon. Joskus tulee harkittavaksi näiden määräysten soveltaminen, 

varsinkin niiden vaatiman ajan ja vaivan vuoksi. Infrarakentamisessa ei ole yleensä sa-

manlaisia useita toistoja vaativia suoritteita, kuin talonrakentamisen alalla. Säännöt ovat 

kuitenkin samat koko rakennusalalla. Kun noudatetaan yksittäisissä tapauksissa erityistä 

huolellisuutta ja muita varmistuskeinoja, turvallisuus on taattu. 

7 Yrityksen tavat 

7.1 Kehitysideoita 

Työn suunnitteluun kannattaisi käyttää nykyistä enemmän aikaa ennen projektin alkua. 

Suunnitteluun pitäisi osallistua työpäällikön ja vastaavan mestarin lisäksi myös muu 

työnjohto. Tässä on aiheellista ottaa mukaan myös mittaustyönjohto. Hyvissä ajoin sovi-

tut vastuunjaot tai tehtäväjaot selkeyttävät töitä. Hankinnat ja työmaan aloittamisen jär-

jestelytyöt pitäisi sopia ajoissa. Kaikkien on hyvä tietää kuka tekee mitäkin ja milloin. 

Vastaavan mestarin pitäisi aina tietää kohteen kaikkien sopimusten sisältö. Nykyisellään 

kaikki eivät tiedä. Kun sopimusten sisältöjä ei tunneta, tehdään ilmaiseksi monia lisätöitä 

ja yritykseltä jää rahaa saamatta. Vuorovaikutus työpäällikön ja vastaavan mestarin vä-

lillä on siltä osin syytä lisääntyä. Vastaavaa mestaria ei ole aina nimetty, kun aliurakoin-

tisopimuksia tehdään. Siksi urakan jälkeinen keskustelu asiasta saattaisi auttaa sopi-

musten teossa työmaan kannalta helpommiksi toteuttaa tai hallita aliurakointia. Jos 

vaikka sanktioita aliurakoinnin myöhästymisestä ei ole sovittu, aliurakoitsija ei priorisoi 

resurssejaan kyseiselle työmaalle. 

Raudoittajien ja mittauksen yhteistyötä pitäisi kehittää. Nykyisin aliurakointina tehtävä 

raudoittaminen vaatii useita mittauskäyntejä. Yhteistyön parantaminen saattaa vaatia 
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myös sopimusten uusiksi muotoilua. Voisi velvoittaa raudoituksen suorittajaa merkitse-

mään itselleen mittamiehen antamat kiintopisteet, jotta samoja pisteitä ei ole tarvetta 

mitata muotin purkamisen tai tavaroiden siirtämisen vuoksi. 

Piirustukset pitää saada työntekijöille digitaalisina omiin puhelimiin. Työkohteessa tulee 

ajoittain unohduksia tai epävarmuutta suunnitelmista. Kun piirustukset saa kaivettua tas-

kusta ja ne voi suurentaa, säästyy paljon kävelyaikaa. 

Ammattitaidon kehittämiseksi voisi olla hyvä lisätä koulutusta. Työntekijöiden mittalait-

teiden ja koneiden sekä rakentamisen määräysten tuntemiseksi järjestettävät koulutuk-

set parantaisivat osaamista. Nykyisellään on tarjolla korttikoulutuksia, mutta lisää toivo-

taan. Ammattitaidotonta väkeä ei haluta työmaalle. 

Hankinnoissa on kiristettävää. Hintoja kysytään monesti kerran ja sopimus solmitaan tai 

tilaus tehdään saman tien. Harva yrittää tinkiä hintoja. Normaaliin kaupankäyntiin kuiten-

kin kuuluu neuvottelu, joten tinkaamista kannattaa monessa tapauksessa tehdä. 

Aikatauluja tulisi seurata tiiviimmin. Poikkeamista kannattaisi aina ilmoittaa työpäällikölle, 

jos resursseja ei muuten ole riittävästi. Ajoissa puuttumalla saadaan aikatauluviiveet ku-

rottua umpeen. 

Toimihenkilöpalavereja kannattaisi lisätä. Tilaisuus avaa yrityksen tilannetta ja erilaisia 

ajatuksia saa levitettyä tilaisuudessa useammalle ihmiselle. Kun tilaisuuksia on useam-

min, ihmiset eivät ole niin varautuneita. Harvoin tapaavat ihmiset eivät monesti avaudu 

mietteistään. 

Hiljattain perustetun pikaviestipalvelu Whats´up:n ottaminen käyttöön toimihenkilöiden 

keskuuteen on ollut mainio kanava vaihtaa tietoja ja kysyä apua. Työmailla olisi hyvä 

ottaa samanlainen käytäntö. Työmaan sisäinen Whats`up-ryhmä toimii hyvin, kun työ-

maalta pitää saada tietoa toimistolle tai kentältä työmaatoimistolle. Jonkun henkilön sai-

rastuminen tulee kaikkien tietoon heti ilmoittamisen jälkeen. Whats´upin käyttöä rajoittaa 

työntekijöiltä puuttuvat älypuhelimet. Osa työntekijöistä käyttää omaa puhelintaan työ-

maalla, mutta osa jättää sen työmaan sosiaalitiloihin. Yrityksen kustantamia puhelimia ei 

ole kaikilla. 
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Tiedon kulkeminen ja tiedon jakaminen kaikessa toiminnassa voisi olla parempaa. Työ-

maiden välillä ei ole paljoa yhteydenpitoa. Olisi hyödyksi, kun tiedettäisiin hieman mui-

denkin työmaiden asioista. 

7.2 Yrityksen hyviä puolia 

Pörssiyhtiöihin verrattuna ei tarvitse valehdella samalla tavalla. Hierarkia on pienempi ja 

päätöksenteko nopeaa. Työmaan asioita voi järjestellä hyvin itsenäisesti. 

Henkilöstö on erittäin kokenutta. Osaamista löytyy kaikissa asioissa. Yhteisö on pieni 

mutta hyvin toimiva. Työilmapiiri on hyvä. Ilmapiiri on myös pääsääntöisesti kehitys-

myönteinen. Useissa alan yrityksissä suositaan nuoria tekijöitä, koska heidät koetaan 

energisinä ja kykenevinä. Kokeneilla tekijöillä kohde tulee kuitenkin tehtyä ammattitaitoi-

sesti ja työn laatu on hyvä. 

Maksuvalmius on hyvä. Hankintoja voidaan tehdä, työn aloittamista ei tarvitse venyttää 

rahoitusta odottaessa ja palkat maksetaan sopimusten mukaan ajallaan. 

Vaikka yrityksessä pääosin on todella kokenutta henkilöstöä, on mukaan saatu onneksi 

nuoriakin työntekijöitä. Heitä on erilaisissa tehtävissä, joten tulevaisuus ja jatkumo näyt-

tää hyvältä. 

Toiminta on tuttua ja turvallista. Harvoin tarvitsee pelätä isoja muutoksia. Asioita hoide-

taan vuodesta toiseen samoilla tavoilla. Työn muuttumisesta negatiiviseen suuntaan tai 

töiden loppumisesta ei tarvitse kokea uhkaa. 

Hyvin moni arvostaa kattavaa työterveyshuoltoa. Useissa yrityksissä se kattaa vain laki-

sääteisen minimin. Terveystalon palvelut koetaan hyviksi ja lääkärikeskuksen toimipis-

teitä on useita, jolloin työmaalta pääsee nopeasti käymään, kun on tarve. 
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7.3 Yrityksen huonoja puolia 

Henkilöstö koetaan myös huonona puolena. Perusteena on monen kohdalla se, että te-

kijöillä ei ole kokemusta muiden yritysten toimintatavoista. Useat ihmiset tekevät asiat 

samalla tavoin, kuin yrityksessä on aina tehty. Kehittyminen on siten vähäistä. 

Maksuvalmiutta ei käytetä hyväksi alihankinnoissa. Hintoja saisi usein tingittyä alem-

maksi, kun maksut voidaan tilittää yrityksen tapaan hyvin nopeasti. Moni yritys tilittää 

maksut pitkällä viiveellä. 

Toimintatavat ovat aika pinttyneitä. Monia asioita tehdään turhan hyvin. Kilpailijat eivät 

käytä voimavaroja yhtä paljon saadakseen aikaan hyvän lopputuloksen. Esimerkkinä toi-

mii mittaustyöt. Yrityksessä on omia päätoimisia mittaajia, jotka dokumentoivat lähes kai-

ken. Tilaaja ei vaadi aina kaiken kartoittamista, joten ylimääräisen mittaamisen voisi jät-

tää tekemättä. 

Huonona puolena koetaan digitalisaation vähäisen hyödyntämisen. Piirustusten puuttu-

minen työntekijöiden puhelimista hidastaa toimintaa. Tämä on kuitenkin kehitettävissä 

parempaan suuntaan ainakin nuoremman työvoiman suhteen, mikäli heillä itsellään on 

halukkuutta. Osa iäkkäämmistä ehkä haluaa tehdä perinteisellä tavalla ja suosia paperia 

sekä suunnitelmissa että dokumentoinnissa. 

Yrityksen oma korjaamo saa negatiivista palautetta. Muun toiminnan kehittyessä korjaa-

molla koetaan asioiden laahaavan jäljessä. Sujuvuutta ja korjaustoiminnan onnistumista 

on lisättävä. Työmaalle tulee usein korjauksessa olleita laitteita, jotka hajoavat heti uu-

destaan. 

Johdon päätöksien teko koetaan hitaaksi. Muutoksia haluttaessa harkitaan pitkään en-

nen toteuttamista. Uusia hankintoja mietitään huolella. 
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7.4 Muutostarvetta 

Taloudellisen vastuun antaminen myös työnjohdolle saattaisi vaikuttaa asenteisiin. Vas-

tuussa oleva kiinnostuu yksityiskohdista, kuten siitä, mikä kuuluu urakkaan ja mikä on 

lisätyötä. Vastuuntuntoisimmat pysyisivät yrityksessä, vastuuntunnottomimmat saattai-

sivat hakeutua helpomman rahan perään muualle töihin. 

Työmaalle lisättävää vastuuta voisi ehkä jakaa koko työmaahenkilöstölle. Ehkä joissakin 

tapauksissa sallitaan turhan suurpiirteinen toiminta. Vastuullisen toiminnan lisääminen 

vaatii työnjohdolta mallin näyttämistä ja avointa keskusteluyhteyttä. Työtehtävien ja vas-

tuiden kuvausta olisi hyvä myös tarkentaa. 

Korjaamoa on kehitetty hyvin, mutta hankintoja ja vuokraamotoimintaa pitää kehittää. 

Vuokraamo ei ole ajan tasalla kaluston sijainnista. Työmaalta veloitetaan joskus olemat-

tomista työvälineistä. Toimitukset varastolta työmaalle kestävät toisinaan liian kauan. 

Totutuissa toimintatavoissa on kehitettävää monissa asioissa. Kilpailijoiden toimintata-

voista voisi ottaa sopivia tapoja kokeiltaviksi. Uusien työnjohtajien pitäisi olla ollut use-

ammassa yrityksessä töissä, jotta heiltä saa uusia näkemyksiä. Toimihenkilöiden kierrä-

tystä olisi hyvä lisätä työmaalta toiselle, tehtävästä toisenlaiseen tehtävään ja toimistolta 

työmaalle sekä työmaalta toimistolle. Se lisää ymmärtämystä muiden työtä kohtaan ja 

antaa näkemystä omaan työhön. Moni työtehtävä voidaan tehdä usealla tavalla ja jokin 

tapa saattaa vähentää tai helpottaa muiden työtaakkaa. 

Laskennasta pitäisi jättää pois sellaiset työmaat, jotka tuottavat jatkuvasti tappiota. Moni 

työntekijä turhautuu kuullessaan, että heidän työpanoksellaan ei ole mahdollisuutta 

tehdä yritykselle tulosta. 

Johtoryhmän jäsenille annetut yrityksen osakkeet saattaisivat motivoida heitä panosta-

maan enemmän yritykseen. Se voisi luoda myös luottamuksen työsuhteen jatkuvuu-

desta. Osuuden omistaminen voisi olla myös rahallisena motivoijana. 
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Päätösten tekoon kaivataan myös lisää nopeutta ja suoraviivaisuutta. Työmailla ja toi-

mistolla kestää joidenkin päätösten teko melko kauan. Voisi olla paikallaan ajatella asia 

kerralla loppuun ja tehdä päätös heti. Kuitenkin on päätöksiä, joita ennen kannattaa nuk-

kua hyvät yöunet ja päättää vasta sitten. 

Vuorovaikutuksen lisäämistä kaivataan. Työmaiden välinen ajoittainen yhteydenpito 

voisi tuoda lisää hyötyjä, kun tiedetään naapurityömaan tarpeet. Myös työmaan ja kont-

torin välistä yhteydenpitoa täytyy lisätä. Muutoksia vanhoihin toimintatapoihin täytyy 

tulla, jotta yritys ei jää kehityksessä jälkeen. 

7.5 Säilyttämisen arvoista 

Yrityksen pitäisi pysyä edelleen itsenäisenä perheyhtiönä. Yritysfuusio muuttaisi liian 

paljon ilmapiirissä ja toimintatavoissa. Nyt reagointi on nopeaa ja päätöksenteko on vai-

vatonta. 

Työnjohdolta ei saa ottaa pois teknisiä vapauksia. Hyvän palkan veroinen asia viihtyvyy-

dessä ja toimintakyvyssä on se, kun työmaan työnjohto voi päättää käytännön toteutuk-

sista vapaasti. Toimistolta sanellut tiukat määräykset poistaisivat vapauden. 

Tavoite on hoitaa työmaat laadukkaasti ja rehellisesti. Se kannattaa säilyttää. Moni yritys 

on fuskannut töissään ja pilannut maineensa. Yleisenä linjana tekijöistä riippumatta on 

koko yrityksessä tehdä kunnollista työtä asiakkaan toiveiden mukaisesti. Sillä tavalla säi-

lyy myös asiakassuhteet. 

Yhteiset tilaisuudet tekevät henkilöstöstä tiimin. Yhteenkuuluvuuden tunne lisääntyy ja 

kollegoilta saa neuvoja asioihin. Teatteri-illat katkaisevat arjen ja tutustuttavat ihmisiä 

toisiinsa. Pikkujoulu on perinne, jollainen järjestetään hyvähenkisessä yhteisössä. Täl-

laisista ei haluta luopua. 
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8 Yhteenveto ja pohdinta 

Rakennusalalla on jäänyt viime vuosina paljon kokenutta väkeä eläkkeelle. Työelämästä 

pois lähteneillä on laaja tietomäärä ja osaaminen. Kokemus työelämässä on opettanut. 

Yrityksille eläkkeelle lähtevät jättävät ison aukon osaamiseen. Osaamista pitää voida 

jättää yrityksen käyttöön. Tietoiset tietotaidon siirtämiskeinot ovat mainio tapa pitää yri-

tyksen tieto- ja taitopääoma yrityksen käytössä, vaikka ihmisiä lähteekin pois. 

Alan koulutusta vähennettiin hiljaiseen rakentamisen aikaan. Rakennusmestarikoulutus 

lopetettiin vuosiksi. Työnjohdon henkilöstömäärään tuli siten iso muutos, joka vaikuttaa 

vieläkin. Nykyisin on kaiken ikäisiä rakennusinsinöörejä, joilla työkokemusta on laajalla 

skaalalla. Rakennusmestareilla sen sijaan kokemusta on joko hyvin paljon tai sitten vain 

korkeintaan muutama vuosi. 

Tämä työ antaa käytännönläheisiä vinkkejä työmaan toimintaan. Ihmisten kommuni-

kointi, tiedon kulku ja hyvät tekniset toteutustavat voivat olla sujuvia. Kommunikointi näyt-

tää olevan työmaan sujuvuuden keskiössä. 

Yritykselle olisi hyväksi panostaa hiljaisen tiedon siirtämiseen enemmän. Asiaan ehkä 

kannattaisi palkata päätoiminen paneutuja. Useita henkilöitä on jäänyt tai jäämässä pois 

palveluksesta ja tietotaitoa heillä on valtava määrä. Tämän työn rajaus tehtiin siten, että 

se vastaa käytettävissä olevia resursseja ajallisesti ja myös ohjauksen puolesta. Kysely 

lähetettiin 39 henkilölle, joista osa ei enää toimi työmaatehtävissä. Vastauksia tuli 8. 

Kaikki vastanneet vastasivat avoimesti nimellään. Kaikilla oli hyvin paljon annettavaa. 

Jos yrityksessä järjestettäisiin vanhan tutun toimesta saman kaltainen kysely, vastauksia 

kaiketi tulisi enemmän. Kyselyn tekohetkellä kyselyn tekijää ei tuntenut juuri kukaan, jo-

ten vieraalle ihmiselle tällaisen tiedon antaminen voi tuntua liian varomattomalta. 

Työtä tehdessä sai kuitenkin itselle erityisen paljon tietoa. Päivittäinen työmaatoiminta 

havainnollistui yksityiskohtaisesti. Luottamus omaan tekemiseen syveni ja oma hiljainen 

tieto lisääntyy kaiken aikaa. 
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LIITE: 

KYSELY 

Liite sisältää yrityksen työnjohtotehtävissä toimiville toimihenkilöille lähetetyn kyselyn. 
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KYSELY 

Arvoisa kollega! 

Pyydän sinua kirjoittamaan seuraaviin kysymyksiin mietteitäsi. Vastaukset saavat olla aivan vapaa-

muotoisia. Mitään ajatuksia ei tarvitse sensuroida. 

Teen koosteen kaikkien vastanneiden ajatuksista. Jos jotakin tulee myöhemmin mieleen lisättäväksi, 

otan mielelläni sähköpostilla vastaan lisäyksiä. 

 

Talousasiaa: 

1.Eri urakkamuotojen tuottavuutta lisääviä tekijöitä? (Kerro itsellesi tuttujen urakkamuotojen kan-

nalta) 

2.Eri urakkamuotojen riskejä? 

3.Minkä urakkamuodon kohteeseen mieluiten haluat töihin? 

4.Mikä on itsellesi hankalin tai haastavin urakkamuoto? 

5.Miten hoidat työmaan tuottavaksi? 

 

Päivittäisiä rutiineja: 

6.Miten työmaan asiat saa hallittua? 

7.Mitkä asiat vievät kohtuuttoman paljon aikaa? 

8.Joudutko itse tekemään liikaa rutiinitöitä ja jättämään siksi ajattelutyön vähemmälle? 

9.Onko sinulla mahdollisuutta delegoida rutiinitöitä jollekin muulle tehtäväksi? 

10.Miten luot työmaalle hyvän ilmapiirin? 

 

 

Henkilöstöasiaa: 

11.Mistä löytää hyvää väkeä? 

12.Miten heidät saa pysymään? 

13.Miten ylläpidät suhteita valvojiin ja tilaajiin? 

14.Miten hankkiudut eroon henkilöistä, joita et halua työmaalle? Miksi et halua heitä työmaalle? 

 

Kalustoasiaa: 

15.Mistä löytää parhaat koneet? 

16.Miten koneiden hinnat saa alas? 
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17.Onko kalustosta pulaa niin, että sitä joutuu omimaan työmaalle, vaikka ei juuri olisikaan tarvetta? 

(jos antaa muualle hetkeksi, ei meinaa saada takaisin) 

 

Yrityksestä: 

18.Mainitse joitain kehitysideoita, joilla voisimme saada jonkin asian toimimaan paremmin! 

19.Mikä on hyvää XXX oy:ssä? 

20.Mikä on huonoa XXX oy:ssä? 

21.Pitäisikö jotakin muuttaa toiminnassa tai käytännöissä? 

22.Mitä ei pitäisi muuttaa? 

Omia taustatietojasi 

23.Kuinka kauan olet ollut rakennusalalla? Kuinka kauan tässä yrityksessä? 

24.Miksi olet pysynyt yrityksen palveluksessa? 

25.Oletko aikeissa tai oletko ollut aikeissa vaihtaa työpaikkaa, jos olet, niin miksi? 

 


