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Tässä työssä käsiteltiin korjausrakentamisen pientyömaan keskeisimpiä työvai-
heita työmaan aloituksesta sen viimeistelyyn. Työn tavoitteena oli kuvauksen 
pohjalta luoda mahdollisimman johdonmukainen ja selkeä tehtävälista. Tehtävä-
lista on tarkoitettu työkaluksi työnjohtajien ja työmaan toimihenkilöiden käyttöön 
tuleville pienurakoinnin työmaille, ja sen tarkoituksena on auttaa toimihenkilöitä 
selkeyttämään työntekoa ja helpottamaan urakan luovutusta turvallisesti, laaduk-
kaasti, kustannustehokkaasti ja oikea-aikaisesti. 

Keskeisimmiksi työvaiheiksi tähän työhön valittiin työmaan aloitus-, purku-, 
runko- ja viimeistelyvaihe, sillä ne kattavat koko projektin elinkaaren aina työn 
aloituksesta viimeistelyyn. Työmaan aloitusvaiheessa on keskeistä huomioida 
projektisuunnitelmien laatiminen, viranomaisasiat, lupa-asiat sekä projektin aika-
taulujen laatiminen. Purkuvaiheessa puolestaan keskeisiä aiheita ovat purkutyö-
suunnitelman laatiminen, työvaiheen aloituspalaverit sekä eri työvaiheiden yh-
teensovittaminen. Runko- ja viimeistelyvaiheen keskeisiä aiheita ovat hankinnat, 
malliasennukset, tehtäväsuunnittelu ja aikatauluseuranta sekä vika- ja puutelis-
tojen toimenpiteet. 

Eri työvaiheiden tunnistamisella ja erottelulla saatiin varmuus siitä, että, jokainen 
tärkeä työvaihe tuli huomioitua tehtävälistaa laadittaessa eikä olennaisia vaiheita 
päässyt unohtumaan. Lisäksi näiden pohjalta tehtävälistaus saatiin pienurakoin-
nin kireisiin aikatauluihin soveltuvaksi sekä silti tarpeeksi kattavaksi ehkäisemään 
mahdollisia inhimillisiä virheitä. Tehtävälistaus toteutettiin Excelillä.  

Asiasanat: korjausrakentaminen, tehtävälista, pienurakointi 
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Abstract 

Jarkko Nilosaari 
Foreman’s key responsibilities in renovation of small construction sites, 34 pa-
ges, 1 Appendix 
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This study focuses on different phases of a renovation project. The target is to 
create a consistent and clear task list for supervisors and employees in the ren-
ovation industry that helps them to manage the project through its lifecycle from 
the start till the end. The purpose of this tool is to clarify different tasks and 
phases in renovation projects so that nothing is forgotten by mistake and the 
project can be finalized cost efficiently and safely on time. 
 
Four different phases were selected to this study: starting phase, demolition 
phase, framework and finalizing. At the beginning of the project it is important to 
create a project plan and consider the timing and scheduling of a project as well 
as authoritative and permission issues. In the demolition phase instead, it is im-
portant to create a demolition plan, agree on kick-off meetings and coordinate 
different phases of a project. Lastly, the framework and finalizing phases in-
clude acquisitions, installations, scheduling of tasks, follow-ups and actions re-
lated to error and fault reports. 
 
By recognizing the different phases of the project, it was possible to ensure that 
none of the work phases and tasks were left out or ignored. Moreover, by hav-
ing this task list in use, it prevents human errors. As a result, supervisors and 
employees can use the tool in small contract work as a help to improve current 
processes. The task list was carried out with Excel.  
 

Keywords: Renovation, task list, small contract work  
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1 Johdanto 

Työn aiheena on työnjohtajan keskeisten tehtävien listaaminen korjausrakenta-

misen pientyömailla. Selvityksen pohjalta case-yrityksen työmaan toimihenkilöille 

laaditaan tehtävälista. Tehtävälistaa apuna käyttäen työmaan toimihenkilöt pys-

tyvät vaiheistamaan ja jakamaan työvaiheensa sekä vaadittavat toimenpiteet toi-

mihenkilöiden kesken. Tehtävälistan tarkoituksena on auttaa toimihenkilöitä sel-

keyttämään työntekoa ja helpottamaan urakan luovutusta turvallisesti, laaduk-

kaasti, kustannustehokkaasti ja oikea-aikaisesti. Toimihenkilöiden tehtävälistan 

luominen pienille projekteille on case-yritykselle tärkeä, sillä työmaan toimihenki-

löille ei ole vielä luotu selkeää tehtävälistaa nimenomaan pieniä projekteja varten. 

Case-yrityksellä on työmaan toimihenkilöille tehtävälista, mutta se on suunnattu 

enemmänkin suurille projekteille. Se on erittäin laaja, eikä sellaisenaan sovellu 

pienten projektien käyttöön. 

Työn teoriaosuudessa käsitellään yleisellä tasolla korjausrakentamista Suo-

messa sekä pienurakointia Suomessa ja case-yrityksessä. Tämän tarkoituksena 

on johdattaa lukija aiheeseen ja kertoa korjausrakentamisen peruselementeistä. 

Työn toisessa vaiheessa siirrytään pienien projektien yksityiskohtaisempiin vai-

heisiin, joiden pohjalta luodaan työn tuote eli työmaan toimihenkilöiden tehtävä-

lista. Vaiheiden käsittelyn tavoitteena on nostaa esille pientyömaan projektien eri 

vaiheiden haasteita sekä projektin onnistumisen kannalta keskeisiä menestyste-

kijöitä. 

1.1 Työn rajaukset 

Tämä työ on rajattu koskemaan pelkästään korjausrakentamisen pieniä projek-

teja. Pieni projekti on tyypillisesti arvoltaan 50 000 € - 1,5 M€, usein puitesopi-

muksiin perustuva ja kestoltaan alle puoli vuotta, kun taas suuremmat projektit 

ovat tyypillisesti kooltaan yli 1,5 M€ ja niiden kesto on yli puoli vuotta. Työ on 

rajattu pienien projektien keskeisiin vaiheisiin työmaan aloituksesta työmaan vas-

taanottoon. Työstä on rajattu pois ennen aloitusvaihetta ja luovutuksen jälkeen 

käsiteltävät asiat. Lisäksi työ kattaa Suomen ja jättää kansainväliset työmaat tut-

kielman ulkopuolelle. 
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1.2 Tutkimuksen toteutus 

Tämä työ on toteutettu case-tutkimuksena. Lopputuote eli tehtävälistaus perus-

tuu pääasiassa alan kirjallisuudesta kerättyyn teoreettiseen aineistoon. Lisäksi 

työssä on käytetty muuta kohdeyritykseltä saatua aineistoa. Kohdeyritykseksi va-

likoitui suomalainen korjausrakentamiseen erikoistunut yritys nimeltä Consti Kor-

jausurakointi Oy, jonka liiketoimintaa esitellään syvemmin luvussa 1.3. Tehtävä-

listauksen luomiseen on käytetty Microsoft Excel -työkalua, jonka arvioitiin olevan 

joustavin, selkein ja helpoin ohjelma tuleville listan käyttäjille. 

Kyseinen yhtiö valittiin tähän tutkimukseen sen liiketoiminnan luonteen vuoksi. 

Pienet projektit ovat Constille hyvin tyypillisiä, minkä takia tehtävälistaukselle olisi 

kyseisessä yhtiössä käyttöä. Tehtävälistauksen avulla yhtiöllä olisi mahdollisuus 

tehostaa liiketoimintaansa ja varmistaa työn sujuvuus ja laadukkuus myös pienillä 

mutta lukumäärältään lukuisilla työmailla. 

1.3 Case-yhtiö Consti Korjausurakointi Oy 

Consti Korjausurakointi Oy on yksi osa Consti Yhtiötä, joka on perustettu vuonna 

2008. Consti Korjausurakointi Oy toteuttaa muiden kuin asuinrakennusten koko-

naisvaltaisia saneeraushankkeita ja vaativia käyttötarkoitusmuutoksia sekä pie-

nempiä palvelu-urakoita ja huoltopalveluita. Yleisimpiä kohteita ovat esimerkiksi 

toimisto- ja liiketilat, hotellit ja ravintolat, koulut ja päiväkodit, sairaalat ja muut 

julkiset rakennukset sekä arvokohteet. (Consti 2019.) 

2 Korjausrakentaminen 

Korjausrakentamisella eli toiselta nimeltä saneerauksella tarkoitetaan rakennuk-

sen tai rakennelman korjaamista tai muuttamista. Lisäksi korjausrakentamiseen 

liittyy usein rakenteiden ja laitteiden kunnossapitoa. Täten esimerkiksi kiinteistö-

jen hoito- ja korjaustoimenpiteet luetaan usein kuuluvaksi korjausrakentamiseen. 

(Tilastokeskus 2019a.) 

Korjausrakentaminen tulee ajankohtaiseksi, kun tavanomainen kiinteistönhuolto 

ei riitä tai kun rakennuksen ominaisuudet eivät vastaa sen käyttöä, kuten esimer-

kiksi tilamuutoksissa. Tilamuutoksia tehdään yleisimmin toimistorakennuksissa 
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tai julkisissa rakennuksissa, joissa tilan käyttö muuttuu olennaisesti aikaisem-

masta. Korjausrakentamista on luvanvaraista ja ei-luvanvaraista. Vuosikorjauk-

sista huomattavaan osaan ei tarvita viranomaisen myöntämää rakennuslupaa tai 

muutostyölupaa, mutta keskimääräistä laajempiin peruskorjauksiin vaaditaan ra-

kennuslupa tai muutostyölupa. Rakennuslupa vaaditaan myös, jos rakennuksen 

käyttötarkoitus muuttuu radikaalisti. (Holmijoki 2013, 53.) 

Korjausrakentaminen voidaan jakaa eri luokkiin sen mukaan, mikä urakan pää-

asiallinen tavoite on. Näitä luokkia ovat muun muassa peruskorjaus, perusparan-

nus, uudistaminen, lisärakentaminen, konservointi, restaurointi sekä rekonst-

ruointi. Peruskorjauksella tarkoitetaan korjausta, jonka tavoitteena on saada koh-

teesta yhtä hyvä, kuin se oli uutena, kun taas perusparannus pyrkii parantamaan 

kohteen toiminnallisuutta ja tekemään kohteesta aiempaa laatutasoa paremman. 

Uudistamisella pyritään puolestaan modernisoimaan esimerkiksi tilajakoa ja uu-

distamaan rakennusosia ja laitteistoja. (Lukkarinen 2011, 6.) 

2.1 Korjausrakentaminen Suomessa 

Vuonna 2017 rakennusurakoiden arvo oli yhteensä 20,4 miljardia euroa talonra-

kennusalan yrityksissä, joissa työllistyi vähintään 5 henkilöä. Näistä korjausra-

kentamiseen kohdistui 8,9 miljardia euroa, kun taas uudisrakentamiseen kohdis-

tui 11,5 miljardia euroa. Tästä 8,9 miljardista eurosta jakaantui noin puolet eri-

koistuneeseen rakennustoimintaan ja puolet varsinaiseen talonrakennustoimin-

taan. (Tilastokeskus 2019b.) Kuvassa 1 on esitetty korjausrakentamisen urakat 

toimialoittain. 

Erikoistunut rakennustoiminta kattaa muun muassa rakentamista edeltävät val-

mistelutyöt, kuten rakennusten purkaminen ja raivaustyöt. Lisäksi erilaiset asen-

nus- ja viimeistelytyöt voidaan lukea kuuluvaksi erikoistuneeseen rakennustoi-

mintaan. (Tilastokeskus 2019c.) Tässä työssä käsiteltävät pienurakat kuuluvat 

erikoistuneen rakennustoiminnan piiriin. 
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Kuva 1. Korjausrakentamisen urakat toimialoittain (Tilastokeskus 2019b) 

 

Vuonna 2017 talonrakentamiseen kohdistuvista hankkeista korjausrakentaminen 

ja uudisrakentaminen lähenivät toisiaan. Nämä hankkeet ovat yhdenmukaistu-

neet myös aikaisempina vuosina. Lisäksi korjausrakentamisen osuus kaikista 

urakoista on kasvanut. Vuonna 2016 osuus kaikista urakoista oli 42 prosenttia, 

kun taas vuonna 2017 se oli jo 44 prosenttia. Kasvua on tapahtunut erityisesti 

talonrakentamisen ja erikoistuneen rakennustoiminnan toimialoilla. (Tilastokes-

kus 2019b.) Tämä osaltaan ennustelee rakennusalalla tapahtuvaa muutosta. 

Korjausrakentamisen osuuden kasvaessa lähitulevaisuudessa myös työmarkki-

nat vilkastuvat ja työmaiden määrä kasvaa. 

3 Pienet projektit case-yhtiössä 

Case-yrityksessä pieni projekti on tyypillisesti arvoltaan 50 000 € - 1,5 M€, usein 

puitesopimuksiin perustuva ja kestoltaan alle puoli vuotta, kun taas suuremmat 

projektit ovat tyypillisesti kooltaan yli 1,5 M€ ja niiden kesto on yli puoli vuotta. 

Tyypillisimmät projektin ominaispiirteet määrittyvätkin sen mukaan, minkä kokoi-

sesta projektista on kyse. Tässä kappaleessa tarkastellaan pienten ja suurten 

projektien välisiä eroja ja ominaispiirteitä. 
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Kuten alla olevasta kuvasta 2 havaitaan, huomio pienissä projekteissa kiinnittyy 

hyvin vahvasti asiakkuuteen ja prosessiin, ei yksittäiseen projektiin. Kun asiat 

hoidetaan hyvin, saadaan jatkumoa tilauskantaan. Lisäksi pienissä projekteissa 

on yleisesti joustava ja palveluhenkinen toimintatapa. Useissa urakoissa sopimus 

tehdään 1-3 viikkoa aikaisemmin ennen kuin työmaa käynnistetään, joten nopeat 

reagoinnit asiakkaan pyyntöön sekä nopea toteutus on keskeinen asia. Yleensä 

myös kohteessa on työn aikana muuta toimintaa, joten tärkeitä ovat myös tiedot-

taminen muille käyttäjille ja työn aiheuttaman häiriön minimointi. Asiakaspalvelu-

kykyä ja joustavuutta voidaankin pitää pienten projektien menestystekijöinä.   

 

 

Kuva 2. Palvelu-urakoinnin ja suurten projektien erot (Consti 2016). 

Suurissa projekteissa keskitytään enemmän työn tehokkuuteen ja suunnitteluun. 

Koska kyseisiin projekteihin on sidottu yleensä myös paljon pääomaa, ovat oikea 

hankemuoto, sopimus sekä riskinjako tärkeässä asemassa. Lisäksi suuret pro-

jektit vaativat usein asiakkaan toiminnan keskeyttämistä kiinteistössä projektin 

ajaksi (Kuva 2). 

Koska suurten ja pienten projektien toteutustavoissa ja menestystekijöissä on 

huomattavia eroja, on myös oman tehtävälistauksen laatiminen molemmille to-



10 

teutustavoille tärkeää. Suuret projektit saattavat esimerkiksi sisältää paljon teh-

täviä, joita ei pienissä projekteissa ole. Suuret projektit ovat lisäksi arvokkaampia, 

jolloin tarkempi suunnittelu ja erilaisten laskelmien tekeminen korostuu. Pienissä 

projekteissa asiakkaan palvelu on puolestaan otettava paremmin huomioon. Toi-

saalta, vaikka tyypillisiä ominaispiirteitä voidaan määrittää projekteille niiden ko-

koluokan mukaan, on kuitenkin tärkeää ottaa huomioon, että jokainen projekti on 

uniikki eikä täydellistä kaiken kattavaa työlistausta voida laatia (Arditi & Gunaydin 

1997, 240-241).     

4 Pienien projektien keskeiset vaiheet 

Tässä luvussa käsitellään pienurakoinnin keskeisiä työvaiheita työmaan aloituk-

sesta lopetukseen. Tarkoituksena on käsitellä jokainen työvaihe yksitellen ja 

käyttää tehtyjä havaintoja apuna tehtävälistauksen laadinnassa.  

Tyypillisesti pientyömaaprojekti käynnistyy työmaan aloituksen valmistelusta. 

Työmaan alussa luodaan projektisuunnitelma, jossa käsitellään projektin tausta, 

tavoitteet ja riskien hallinta. Lisäksi projektisuunnitelmassa pohditaan yhteistyö ja 

tiedonkulku osapuolten kesken. Projektin organisointi, suunnittelun työmaaoh-

jaus ja tuotannon ohjaus ovat myös oleellisia osia projektisuunnitelmaa. Työ-

maan aloitukseen kuuluu myös hankintojen suunnittelu, laatu- ja turvallisuus-

suunnitelman laatiminen kohteeseen sekä yrityksen sisäinen aloituspalaveri. 

Aloitusvaiheessa käsitellään myös viranomaisasiat. Viranomaisasioihin pienura-

koinnissa kuuluvat yleisesti rakennustöiden ennakkoilmoitus, vastaavan työnjoh-

tajan hakemus sekä rakennusvalvonnan aloituskokous. Työmaan perustaminen, 

säilyvien rakenteiden katselmointi ja suojaus, aikataulu- ja työmaasuunnittelu 

ovat myös työmaan aloitusvaiheen tehtäviä. Aloitusvaiheen jälkeen käsitellään 

purkuvaiheen, runkovaiheen ja viimeistelyvaiheen keskeiset tehtävät sekä vas-

taanotto. (Arditi & Gunaydin 1997, 240-241.) Alla olevaan kuvaan 3 on koottu 

tämän työn kannalta keskeisimmät projektien työvaiheet.  
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Kuva 3. Havainnointi pienien projektien keskeisistä vaiheista  

4.1 Työmaan aloitus 

Työmaan aloitukseen vaaditaan paljon erilaisten anomusten, ilmoitusten ja han-

kintojen hoitamista. Näistä suurin osa perustuu lakeihin ja määräyksiin, mutta osa 

on myös vapaaehtoisia. Vapaaehtoiset menettelytavat vaihtelevat yritys- ja han-

kekohtaisesti. (Koski 1995, 62.) Case-yrityksen kannalta keskeisimpiä aloitusvai-

heita ovat erilaiset suunnitelmat, viranomaisasiat sekä aikataulutus ja suunnittelu. 

Joitain toimenpiteitä tehdään jo yleissuunnitteluvaiheessa, mutta suurin osa ajoit-

tuu rakennustyön alkamiseen.  

4.1.1 Projektisuunnitelmat 

Tässä työssä projektisuunnitelmat on rajattu vastaamaan pienurakoinnin tarpeita. 

Suuremmissa urakoissa projektisuunnitelmat ovat kattavampia ja muita tarvitta-

via dokumentteja on huomattavasti enemmän. Pienurakoinnissa dokumenttien 

laatimiseen ei ole kireän aikataulun vuoksi kovin paljon aikaa, ja on järkevää ra-

jata dokumenttien laatiminen vain tärkeimpiin ja pakollisiin. Näin saadaan resurs-

seja ohjattua aikataulullisesti kriittisempiin työtehtäviin. Kuvassa 4 esitellään pro-

jektisuunnitelman keskeisimmät vaiheet.  
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Kuva 4. Projektisuunnitelman keskeiset vaiheet  

Projektisuunnitelma 

Projektisuunnitelman laativat työmaan toimihenkilöt ennen rakentamisen aloitta-

mista. Suuremmissa projekteissa projektisuunnitelma on yksityiskohtaisempi ja 

laajempi kuin pienissä projekteissa. Pienissä projekteissa laadunvarmistusmat-

riisi voi myös olla osa projektisuunnitelmaa. (Arditi & Gunaydin 1997, 240-241.) 

Projektisuunnitelma on hyväksytettävä tilaajalla ennen urakan aloitusta. 

Pääurakkasopimuksen tarkastaminen 
 
Urakkasopimus tehdään kaavakkeelle, jonka ovat laatineet yhdessä viranomai-

set sekä rakennusalan eri järjestöt. Urakkasopimuksessa määritetään urakoitsi-

jan sekä rakennuttajan vastuut ja velvollisuudet. Urakkasopimuksessa on myös 

työnjohdon ja valvonnan järjestäminen sekä sopimuksen noudattamisesta aiheu-

tuvien erimielisyyksien ratkaiseminen. (Koski 1995, 34.) 

Riskianalyysi 

Riskianalyysilla tarkoitetaan riskien tunnistamista ja niiden arvioimista. Jotta saa-

daan toimiva riskianalyysi, on tärkeä tunnistaa riskikohteet. Vaaratilanteet on py-

rittävä havaitsemaan ennakkoon. On tärkeä tunnistaa muutoksen synnyttämiä 

Projektisuunnitelmat

Projektis
uunnitel

ma

Laadunv
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vaaratilanteita. Tätä varten tarvitaan ammattitaitoa ja mahdollisia apuvälineitä ris-

kin mahdollisuuden arviointiin. (Suominen 2003, 40.) Riskianalyysin tekeminen 

on erityisesti suurissa projekteissa tärkeää, sillä suurin projekteihin on sidottu 

huomattavasti enemmän yrityksen pääomaa kuin pieniin projekteihin. Toisaalta 

mikäli pieniä projekteja toteutetaan paljon, saattaa yksittäisten projektien yhteis-

summa vastata jopa yhtä suurempaa projektia.  

Turvallisuussuunnitelma 

Pääurakoitsijan tehtävä on turvallisuussuunnitelman laatiminen. Turvallisuus-

suunnitelman laadinnassa on otettava huomioon työmaata koskevat yleiset työ-

turvallisuusvaatimukset sekä rakennuttajan esittämät turvallisuusvaatimukset ja 

-tiedot. Rakennuttajan turvallisuusasiakirjassa esitettyihin turvallisuustehtäviin ja 

-vaatimuksiin on vastattava turvallisuussuunnitelmassa. Työturvallisuusasiakir-

jan on myös annettava vastaus siihen, miten esitetyt riskit hallitaan työmaan ai-

kana. (VTT 2016.) Työturvallisuussuunnitelmaan on hyvä kiinnittää erityistä huo-

miota, sillä työtapaturmat vaikuttavat myös yrityskuvaan. Erityisesti pientyömailla, 

joilla asiakaspalvelukyky ja laadukkuus ovat avainasemassa, hyvän yrityskuvan 

säilyttäminen on tärkeää. 

Tulitöiden valvontasuunnitelma 
 
Kaikille työmaille, myös pientyömaille, on laadittava tulitöiden valvontasuunni-

telma. Tulitöiden valvontasuunnitelmassa esitetään tehtävät tulityöt, tulityöluvan 

myöntäjät ja vakituiset tulityöpaikat, joita ei yleensä pienissä projekteissa ole, 

sekä tilapäiset tulityöpaikat. Tulitöiden valvontasuunnitelmassa on myös esitet-

tävä tilapäisten tulityöpaikkojen lupa- ja turvatoimenpiteet. (Rämä 2017, 13.) 

Kosteudenhallintasuunnitelma 
 
Kosteudenhallintasuunnitelman tavoite on pyrkiä pienentämään kosteusvau-

rioriskiä rakentamisen aikana. Korjaustyömailla, joissa kuivataan rakenteita, teh-

dään betonivaluja tai tarvitaan sääsuojausta, täytyy laatia kosteudenhallintasuun-

nitelma. Sääsuojausta tarvitaan myös esimerkiksi, kun puhkaistaan vesikatto. 

Kosteudenhallintasuunnitelmassa täytyy esittää seuraavat asiat: kosteusriskien 
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kartoitus, rakenteiden kuivumisaika-arviot, työmaan olosuhdehallinta, kosteus-

mittaussuunnitelma ja kosteudenhallinnan organisointi, seuranta ja valvonta. (Si-

säilmayhdistys 2019.) 

Pölynhallintasuunnitelma 

Pölynhallintasuunnitelma on tärkeä osa purkutyösuunnitelmaa, mutta se käsittää 

myös pölynhallinnan koko rakentamisajalta. Pölynhallintasuunnitelmassa esite-

tään tavat ja toimenpiteet pölynhallintaan työmaa-alueella sekä osastoinnit ja tar-

vittavat kohdepoistot. Korjaustyömaan pölyisimmissä työvaiheissa, kuten purku-

töiden ja lattian hionnan aikana, pölynhallinnassa on tärkeintä osastointi sekä 

kohdepoisto. Työalue osastoidaan tiiviiksi ja alipaineistetaan. Alipaineistuksessa 

poistoilma ohjataan esimerkiksi kiinteistön ikkuna-aukosta ulos. Pölynhallinta-

suunnitelmassa esitetään myös toimenpiteet työmaa aikaisesta yleissiivouksesta 

ja pölynhallinnasta. (Ratu 2012, 17.) 

Työmaan aluesuunnitelma 

Pienurakoinnissa poikkeuksellisesti työmaan koon mukaan tehdään ennen ra-

kentamisen alkamista yksi aluesuunnitelma esimerkiksi A3-tulosteena. Suurien 

työmaiden osalta aluesuunnitelma on mittakaavaan laadittu piirros. Piirros teh-

dään jokaisesta tarvittavasta kerroksesta/alueesta, joten suurissa työmaissa piir-

roksia voi olla useita. Työmaan aluesuunnitelman tarkoitus on tiedottaa työmaa-

järjestelyistä (kulkuteistä, sosiaalitilojen sijoituksesta, ensiapupisteistä, alkusam-

mutusvälineistä, työmaa-alueesta ym.). Aluesuunnitelmaa voidaan päivittää työ-

maan aikana, mikäli järjestelyt muuttuvat oleellisesti. (Koski 1995, 66.) 

Haitta-aine raportti 

Haitta-ainearviolla ja -tutkimuksella selvitetään, missä kiinteistön rakennusosissa 

ja teknisissä järjestelmissä voi olla terveydelle vaarallisia ja haitallisia aineita ja 

rakennustarvikkeita. Tämän tiedon perusteella voidaan suunnitella rakennuksen 

ja järjestelmien muutos- ja korjaustoimet terveyden kannalta turvallisesti ja siten, 

että rakennusta on turvallista käyttää. Selvityksen perusteella laaditaan raportti. 

Siinä esitetään kattavasti tiedot haitta-ainepitoisista rakenteista ja järjestelmistä 
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korjaus- ja purkusuunnittelua sekä urakkalaskentaa ja työturvallisuussuunnittelua 

varten. Selvitystyön vaiheita ovat: 

- lähtötietojen hankinta ja käsittely 

- tiedottaminen rakennuksen käyttäjille 

- haitta-ainearvio, rakennuksen tutkittavien kohtien paikallistaminen ja valit-

seminen tilaajan antamien lähtötietojen perusteella 

- haitta-ainearviossa voidaan ehdottaa haitta-ainetutkimusta 

- tilaaja päättää harkintansa mukaan tutkimuksen teettämisestä 

- tutkimussuunnitelman laatiminen 

- tutkiminen, näytteiden otto ja analysointi 

- raportointi. 

Haitta-ainatutkimuksen teettää tilaaja ja se lähetetään pääurakoitsijalle jo tilaajan 

tarjouspyynnön liitteenä. Haitta-ainetutkimus on viranomaismääräysten mukai-

sesti tehtävä kiinteistöissä, jotka on rakennettu ennen vuotta 1994. Useissa, 

myös nuoremmissa kiinteistöissä, haitta-ainetutkimus teetetään, mikäli sille näh-

dään tarvetta. (Rakennustieto 2019.) 

4.1.2 Viranomaisasiat 

Suurissa kohteissa käytännössä tarvitaan aina rakennustöille rakennuslupa, 

mutta pienissä kohteissa näin ei ole. Pienurakoinnissa työt eivät usein vaadi ra-

kennuslupaa, sillä kohteissa tehdään pelkästään sisäpuolista uudistamista, julki-

sivuun ei tehdä muutoksia, kantaviin rakenteisiin puututa eikä kiinteistön palo-

osastointiin tehdä muutoksia. Kuvassa 5 on esitelty viranomaisasiat, jotka liittyvät 

projektin aloitusvaiheeseen. Näitä ovat rakennustöiden ennakkoilmoitus, vastaa-

van työnjohtajan hakemus sekä rakennusvalvonnan aloituskokous.  



16 

 

Kuva 5 Viranomaisasiat 

Rakennustöiden ennakkoilmoitus 

Työmaissa, joissa työskentelee yhteensä vähintään 10 työntekijää, työn mää-

räksi arvioidaan yli 500 henkilötyöpäivää ja jotka ovat kestoltaan yli kuukauden, 

on tehtävä rakennustyön ennakkoilmoitus aluehallintovirastoon. Pääurakoitsija 

tekee alkavasta työmaasta yhden yhteisen alkamisilmoituksen, jonka tulee sisäl-

tää ilmoituksenantohetkellä olevat sivu- ja aliurakoitsijat.  (Työsuojelu 2019.) 

Vastaavan työnjohtajan hakemus 

Mikäli rakennustyössä edellytetään rakennuslupaa, vastaavan työnjohtajan on 

toimitettava vastaavan työnjohtajan hakemus siihen kuntaan, jossa työmaa sijait-

see. Vastaavan työnjohtaja vastaa rakennustyön kokonaisuudesta ja laadusta 

sekä huolehtii, että rakennustyö tehdään luvan, rakentamista koskevien sään-

nösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan mukaisesti. (Maankäyttö- ja ra-

kennuslaki 5.2.199/132.) 

 

 

 

Viranomaisasiat
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Rakennusvalvonnan aloituskokous 

Rakennusvalvontaviranomainen voi tarvittaessa määrätä rakennusluvassa ra-

kennustyön aloituskokouksen pitämisestä. Vastaava työnjohtaja kutsuu tarvitta-

vat henkilöt aloituskokoukseen, ja rakennushankkeeseen ryhtyvä huolehtii, että 

aloituskokous pidetään ennen rakennustyön aloittamista. Aloituskokouksessa on 

oltava läsnä ainakin rakennusvalvontaviranomainen, rakennushankkeeseen ryh-

tyvä tai tämän edustaja, kohteen pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja. Aloi-

tuskokouksessa sovittuja menettelyitä on noudatettava rakennustyössä. (RT 

YM2-21644 2015, 7.) 

4.1.3 Katselmukset ja työmaan perustaminen 

Ennen rakennustöihin ryhtymistä pidetään suotavana tehdä rakennuttajan 

kanssa säilyvien rakenteiden katselmus ja sopia niiden tarvittavat suojaus mene-

telmät. Työmaan perustamisen tehtävät jaetaan työmaantoimihenkilöiden kes-

ken. 

Säilyvien rakenteiden katselmointi ja suojaus 

Katselmuksessa dokumentoidaan säilyvät pinnat ja rakenteet valokuvin ja pöytä-

kirjoin. Katselmus on molemmille osapuolille tärkeä mahdollisten riitatilanteiden 

selvittelyyn. Katselmuksen yhteydessä voidaan sopia yhdessä rakennuttajan 

kanssa osastoinnin, suojauksen ja pölynhallinnan tarpeet. 

Työmaan perustaminen 

Tehtävälistassa esitetyt työmaan perustamisen tehtävät ovat: 

- aluesuunnitelman laatiminen 

- perehdytysten tekeminen 

- mainoslakanoiden hankinta 

- sosiaali ja toimistotilojen hankinta 

- ensiapuvälineiden ja sammutuskaluston hankinta 

- varastokonttien hankina 

- aitauskaluston hankinta 

- työmaan sähköistyssuunnitelma 
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- urakka-alueen ulkopuolisten alueiden vuokraus. 

4.1.4 Aikataulu- ja työmaasuunnittelu 

Pienissä projekteissa työmaan seurantaan riittää huolellisesti ja yksityiskohtai-

sesti laadittu yleisaikataulu, kun taas suurissa projekteissa on useita erilaisia ai-

katauluja, kuten hankeaikataulu, yleisaikataulu, suunnitelma-aikataulu, hankinta-

aikataulu, talotekniikka-aikataulu, rakentamisvaiheaikataulu, viikkoaikataulu. Pie-

nissä projekteissa, joissa kesto on yleensä 3-4 kuukautta, kannattaa siis keskittyä 

laatimaan huolellisesti ja yksityiskohtaisesti yleisaikataulu, sillä aikataulujen laa-

dintaan saattaa yhdeltä toimihenkilöltä kulua useita viikkoja ja työmaan pitäisi 

tässä vaiheessa olla jo pitkällä rakentamisen suhteen. (Ratu 2012, 5.) 

Työmaasuunnitelmiakin on suurissa projekteissa useita. Pieniin projekteihin käy-

tetään vain työmaan hallittuun läpiviemiseen tarvittavat dokumentit ja suunnitel-

mat. Työmaalla tärkeimpiä aiheita ovat tehtäväsuunnitelma (vain rajatuista tehtä-

vistä), työmaalogistiikan suunnittelu sekä hankintasuunnitelma. (Ratu 2012, 10.) 

Kuvassa 6 on esitetty aikataulu- ja työmaasuunnittelu. 

 

Kuva 6. Aikataulu- ja työmaasuunnittelu 
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Yleisaikataulu 

Yleisaikataulu on hankkeen toteutuksen malli ja se esitetään jana-aikatauluna. 

Yleisaikataulu laaditaan sopimusyleisaikataulun pohjalta. Sitä käytetään työ-

maalla apuna hankkeen ajallisen edistymisen valvonnassa sekä informoinnin 

apuvälineenä tilaajalle ja muille hankkeen osapuolille. Yleisaikataulua käytetään 

myös lähtötietona hankesuunnitelmalle ja muille osasuunnitelmille. Yleisaikatau-

lussa esitetään aikataulutehtävät, tehtävien mitoitusperusteet, suoritemäärät, 

tehtävän kokonaistyömenekki ja kesto, työryhmät ja toteutusmuoto, tehtävän 

kesto työvuoroina sekä tehtävien ajoittuminen kalenteriaikaan janana. Ali- ja sivu-

urakat esitetään yleisaikataulussa työlajeittain. (Kankainen & Sandvik 2007, 33.)  

Tehtäväsuunnitelma 

Tehtäväsuunnitelma on ohjausväline työmaan toteutuksen ohjaukseen. Sillä tar-

kennetaan tuotantosuunnitelmat sille tasolle, että se tarjoaa hyvät apukeinot työ-

maan johdolle tuotannon ohjaukseen ja valvontaan. Tehtäväsuunnitelmaa laadit-

taessa on hyvä ottaa huomioon kyseisessä työvaiheessa tehtävät muut työt sekä 

liittymäpinnat. Tärkeintä on, että saadaan tehtävä viedyksi laadullisesti, aikatau-

lullisesti ja taloudellisesti läpi alusta loppuun. Riskejä pystytään arvioimaan teh-

täväkohtaisesti varautumalla niihin etukäteen. Tehtäväsuunnittelulla voidaan eh-

käistä riskien toteutumista. (Ratu 2010, 2.) 

Korjausrakentamisen pienillä työmailla urakka-aika on järjestään kovin lyhyt, jo-

ten tehtäväsuunnitelmia tehdään aikataulullisesti haastavista ja muita työvaiheita 

tahdistavista kokonaisuuksista. Tällaisia työvaiheita ovat esimerkiksi 

- väliseinätyöt 

- märkätilat 

- alakattotyöt. 

Työmaalogistiikan suunnittelu  

Korjaustyömailla ja etenkin pienurakoinnin korjaustyömailla varastointitilat, 

nosto- ja siirtoreitit ovat yleensä ahtaita, joten logistiikan etukäteissuunnittelu on 
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erittäin tärkeää ja materiaalien välivarastointia on vältettävä. Suunnitemassa on 

hyvä käyttää yleisaikataulua apuna, jolloin voidaan tilata materiaalit työkohtee-

seen vasta, kun niitä tarvitaan. Varastoinnin ja logistiikan suunnittelulla on suora-

nainen vaikutus työmaan siisteyteen ja viihtyvyyteen, jotka taas vaikuttavat työ-

maan tehokkuuteen heti projektin alussa. 

Hankinnat ja aliurakkasopimukset 

Pienurakoinnissa on syytä panostaa hankintojen etukäteissuunnitteluun, sillä 

hankinnoilla ja hankintojen aikataulutuksella on työmaan laadulliseen ja taloudel-

liseen lopputulokseen suuri merkitys. Työsuoritusten ja aliurakoitsijoiden hankin-

tojen valmisteluihin, tarjouspyyntöihin ja urakkaneuvotteluihin täytyy varata han-

kintasuunnitelmassa tarpeeksi aikaa. (Ratu 2012, 13.) 

Aliurakkaneuvotteluissa tärkeimpinä ovat urakkahinnan lisäksi aikataulu sekä re-

surssit. Nämä asiat ovat syytä käsitellä tarkasti urakoitsijan kanssa, jotta yhteis-

työssä saadaan molempia osapuolia tyydyttävä lopputulos. 

Hankinnoissa ja tarjouspyynnöissä käytetään hyödyksi yrityksen puitesopimus-

kumppaneita. Puitesopimuksen avulla pikaisiin tarjouspyyntöihin on aliurakoitsi-

joiden helppo ja nopea reagoida. Näissä palvelu-urakoinnin työmaissa käytetään 

puitesopimuksia hyödyksi niiden joustavuuden ja pikaisen reagoinnin vuoksi. 

Työmaan aloitusvaiheessa on syytä olla suuret ja tärkeimmät hankinnat tehtynä. 

Talotekniikkaurakoitsijoiden on tärkeää olla jo heti alusta mukana, sillä palvelu-

urakoinnin työmaan aloitus on varsin pian urakkasopimuksen allekirjoituksen jäl-

keen.  

Hankintasuunnitelma ja -aikataulu 

Hankintasuunnitelma sisältää hankintakokonaisuuksien ja hankintavastuiden 

määrittämisen sekä hankintatapahtumien ajoittamisen hankinta-aikatauluun 

(Kankainen & Sandvik 2007, 38). Hankinta-aikataululla sidotaan hankinnat yleis-

aikatauluun. Tämän avulla saadaan materiaalien ja rakennusosien oikea-aikai-

nen toimitus sekä varmistetaan aliurakoiden aloittaminen aikataulun mukaisesti. 

(Ratu 2012, 13.) 
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4.2 Purkuvaihe 

Pientyömailla purkutyöt ovat usein kevyitä väliseinien, talotekniikan ja pintamate-

riaalien purkutöitä sekä lattian ja seinien pintahiontaa. Ennen purkutöihin ryhty-

mistä on tehtävä purkutyösuunnitelma sekä pölynhallintasuunnitelma, jonka laatii 

aliurakoitsija (mikäli purkutyöt tehdään alihankintana) tai työmaan työnjohto. Ylei-

sesti on myös tapana sisällyttää purkutöihin talotekniikka läpiviennit: viemäri, il-

mastointi, ja sähkö sekä mahdolliset etuputsityöt. Ennen läpivientien tekoa on 

syytä käydä suunnittelijoiden ja talotekniikkaurakoitsijan kanssa suunnitelmakat-

selmus työmaalla. Kuvassa 7 on havainnoitu purkuvaiheen keskeiset työvaiheet. 

 

Kuva 7. Havainnointi purkuvaiheesta 

 

Purkutyösuunnitelma 
 
Purkutyösuunnitelman laatii purku-urakoitsija tai yhteistyössä kaikki purku-urak-

kaan osallistuvat urakoitsijat. Suunnitelmassa esitetään kohteen purkutyön toteu-

tus. Piirustuksista, urakkatyösopimuksista, työselostuksista, rakennusselostuk-

sesta ja rakenteiden tutkinnasta selvitetään tarvittavat lähtötiedot purkutyösuun-
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nitelman laatimista varten. Ennen purkutyösuunnitelman laatimista, on urakoitsi-

jan oltava käynyt tutustumassa kohteeseen. Purkutyösuunnitelman hyväksyy ra-

kennesuunnittelija. (Ratu 2009, 18.)  

Työnaikainen osastointi 
 
Osastoinnilla tarkoitetaan työmaa-alueen ja kiinteistön muiden tilojen erottamista 

toisistaan. Osastoinnin tarkoituksena on estää kulku työmaalle, äänen kulkeutu-

minen kiinteistön muihin tiloihin ja pölyn kulkeutuminen työmaalta kiinteistön mui-

hin osiin. Osastointi voidaan toteuttaa kevyellä osastoinnilla, jossa osastoivat sei-

nät tehdään kevyellä rungolla ja muovilla tai raskaana osastointina, jossa se to-

teutetaan kipsilevyseinin tai vaneriseinin. Mikäli on tarvetta tehdä työaikainen 

palo-osastointi, niin osastoiva seinä tehdään rakennesuunnittelijan ja paloviran-

omaismääräysten mukaisesti palolta ja palokaasuilta tiiviinä rakenteena. (Ratu 

2012, 17.) 

Kevyet purkutyöt 

Kevyillä purkutöillä tarkoitetaan väliseinien, pintamateriaalien (kuten mattojen ja 

alakattojen) purkutöitä ja talotekniikan purkutöitä. Riippuen purkutöiden laajuu-

desta ne voidaan tehdä joko alihankintana tai pienissä purkutöissä omien työnte-

kijöiden voimin. Keskeistä kevyissä purkutöissä on, ettei raskaita työkoneita tar-

vita, vaan purkutyöt voidaan pääasiassa hoitaa työntekijöiden voimin avustavilla 

työkaluilla. 

Raskaat purkutyöt 

Pientyömailla tarvitaan harvoin purkutöihin isoja työkoneita. Raskaimmat työt 

ovat yleensä esimerkiksi hissin purku, kantavien seinien ja kantavien välipohjien 

purkutyöt. Ne voi olla myös laajuudeltaan suuret piikkaustyöt, timanttisahaustyöt 

sekä timanttihiontatyöt. Vaikka pientyömaalla harvemmin tarvitaan raskaita pur-

kutöitä, on sen mahdollisuuteen kuitenkin aina varauduttava.   
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Talotekniikan purkutyöt 

Talotekniikan purkutyöt ovat sen kyseisen ammattialan tehtäviä purkutöitä. IV-

asentajat purkavat vanhat IV-laitteet ja kanavat, kun taas sähköasentaja tekee 

purkukohteen jännitteettömäksi ja varmistaa, että purkutöitä on turvallista jatkaa. 

LV-asentaja ottaa purkukohteen vedettömäksi ja varmistaa, että vesivahingon 

vaaraa ei ole. 

Talotekniikkareittien varmistus 
 
Purkutöiden yhteydessä on hyvä käydä yhdessä talotekniikkaurakoitsijan ja 

suunnittelijoiden (LVIS-suunnittelija, sähkösuunnittelija, rakennesuunnittelija ja 

arkkitehti) kanssa läpi kaikki läpiviennit, risteilykohdat ja liittymäkohdat. Tästä voi-

daan järjestää joko erillinen suunnittelupalaveri tai käydä yhdessä työmaalla kat-

selmus ja tehdä muistiot. (Ratu 2012, 1.) Tarvittavat muutokset ja yhdessä sovitut 

asiat kirjataan muistioon tai pöytäkirjaan. Mikäli suunnitelmia täytyy päivittää, kir-

jataan sovitut suunnitelma muutokset ja laaditaan suunnittelijalle aikataulu, jotta 

päätoteuttajalla on mahdollisuus pysyä rakennuttajan laatimissa aikataulutavoit-

teissa. 

Aloituspalaverit 

Aliurakoiden aloituspalaverissa käydään yhdessä aliurakoitsijan kanssa läpi kun-

kin työvaiheen aloitusedellytykset. Tärkeä on sopia edeltävien työvaiheiden val-

mius ennen töihin ryhtymistä, työkohteiden kunto ja työskentelyolosuhteet. Aloi-

tuspalaverissa havaitut puutteet korjataan, jotta työt voidaan aloittaa suunnitel-

lusti. (Ratu 2010, 17.) 

Urakoitsijakokoukset 

Urakoitsijakokouksia on pienillä työmailla hyvä järjestää vähintään kerran vii-

kossa. Pääurakoitsijan työmaaorganisaation tärkeimpiä tehtäviä on ohjata aliura-

koitsijoiden välistä yhteistyötä. Työmaalla voi olla useita aliurakoitsijoita, jotka ei-

vät ole sopimussuhteessa keskenään. (Ratu 2010, 14.) Näin varmistetaan nopea 

ja suora tiedonjakelu osapuolten kesken. Ennen kokouksia tai viimeistään niissä 

selvitetään työmaalla havaitut ongelmat nopeasti ja hyvässä hengessä. 
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Aikatauluvalvonta 

Työn toteutumista on valvottava jatkuvasti, jotta osataan reagoida tuotannon 

poikkeamiin. Käytännössä valvontaa suoritetaan toteutuneen tuotannon vertaa-

misella suunniteltuun tuotannon etenemiseen eli laadittuihin aikatauluihin. Mikäli 

työmaalla havaitaan poikkeamia aikataulussa, pyritään se palauttamaan esimer-

kiksi lisäämällä resurssien määrää, muuttamalla tehtävien sisältöä tai muutta-

malla tehtävien aloitusajankohtaa. (Ratu 2017, 97.) 

4.3 Runkovaihe 

Korjausrakentamisessa runkovaiheentöillä tarkoitetaan lattian tasoitustöitä, väli-

seinätöitä, talotekniikkatöitä, alakattotöitä, mattotöitä, vesieristys- ja laatoitustöitä 

sekä tasoitus- ja maalaustöitä. 

Töiden järjestystä on syytä tarkastella ja tehdä yhteistyössä aliurakoitsijoiden 

kanssa ennen työvaiheeseen ryhtymistä. Esimerkiksi lattioiden tasoitus heti pur-

kutöiden jälkeen voi vaikuttaa muihin käynnissä oleviin työvaiheisiin ja jopa kes-

keyttää ne hetkellisesti, mutta se on silti kannattavaa tehdä heti alkuvaiheessa. 

Työmaa alueen pölynhallinta on helpommin hallittavissa ja työympäristö pysyy 

siistimpänä; työmaalla on turvallisempi työskennellä. Kaikki runkovaiheen alussa 

tehty ennakointi ja suunnittelu työvaiheiden järjestyksestä edesauttaa työmaan 

aikataulu- ja laatutavoitteiden saavuttamisessa. 
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Kuva 8. Runkovaihe 

Hankinnat 

Hankintoja tehdään työmaan aloituksessa tehtyä hankintasuunnitelmaa apuna 

käyttäen. Hankinnat on kohteen koosta riippumatta hyvä jakaa työmaan toimi-

henkilöiden kesken, jotta varmistetaan niiden oikea-aikainen saanti. Runkovai-

heen hankintoja ovat esimerkiksi 

- materiaalit 

- alakattotyöt 

- mattotyöt 

- vesieristys- ja laatoitustyöt 

- tasoitus- ja maalaustyöt 

- kalusteasennukset 

- varusteet 

- oviasennukset 

- ikkuna-asennukset 

- lasiseinäasennukset. 

Runkovaihe

Hankinnat ja 
hankintasuunn

itelma
Tehtäväsuunnittelu Aikatauluvalvonta

Mallikatselmu
kset
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Hankintoja voidaan ja kannattaakin tehdä jo työmaan aloitusvaiheen aikana, jotta 

työmaalla päästään heti eteenpäin sen aloituksen jälkeen. Erityisesti hankalam-

min saatavat tuotteet ja materiaalit on syytä hankkia jo etukäteen, jotta projektin 

kulku ei pysähtyisi saatavuusongelmien ilmetessä.  

Hankintasuunnitelma 

Hankintasuunnitelmaa päivitetään ja tehdään koko rakennushankkeen ajan. 

Hankintasuunnitelmaan päivitetään seuraavia asioita: tarjouspyyntö, sopimukset, 

toimituksien ajoitukset, aloituspalaveri ja työn ajoitus. Esimerkiksi toimituksien 

ajoitukset riippuvat siitä, missä vaiheessa työmaaprojekti on. Lisäksi se, missä 

järjestyksessä tuotteita tilataan, on tärkeää, sillä tilassa kulkemisen esteeksi ei 

kannata hankkia suuria tavaroita heti projektin alkuvaiheessa, jos niiden tarve on 

vasta projektin loppupuolella.  

Tehtäväsuunnittelu 

Runkovaiheessa tehdään työmaan aloitusvaiheessa sovittujen työvaiheiden teh-

täväsuunnittelu aliurakoitsijoiden kesken. Käytännössä käydään läpi, kuka tekee 

mitäkin, miten ja missä vaiheessa. Tehtäväsuunnitelma laaditaan tai käsitellään 

aliurakoitsijoiden kanssa viimeistään työvaiheen aloituskokouksessa.  

Aikatauluvalvonta 

Pienissä urakoissa on helppo seurata ja päivittää aikataulua jatkuvasti, jopa 

useita kertoja viikossa. Mikäli työmaan aikataulussa havaitaan poikkeamia tai to-

teutumattomia tehtäviä, täytyy siihen reagoida nopeasti laadun ja oikea-aikaisuu-

den varmistamiseksi. Lisäksi työmaan toimihenkilöiden kesken on tutkittava ja 

kirjattava keskeytyksen syy. Aikatauluseurannalla ja aikataulun poikkeamiin rea-

goimalla ja puuttumisella saadaan hyvät edellytykset työmaan oikea-aikaiseen 

luovutukseen. Tässä työssä aikataulun valvonnalla on keskeinen merkitys, sillä 

tehtävälistauksen on tarkoitus tehostaa projektia sekä ehkäistä tärkeiden vaihei-

den unohtamista. 
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Mallikatselmukset 

Pienissä urakoissa suunnitelmat ovat yleensä hieman keskeneräisiä ja puutteita 

on usein liittymäkohdissa ja detaljeissa. Tästä syystä on hyvä tehdä monestakin 

työvaiheesta malliasennuksia. Malliasennuksien katselmointiin kutsutaan suun-

nittelijat, joilta tulee joko hyväksyntä tai muutosehdotukset sekä rakennuttajan 

edustaja. Katselmuksessa varmistetaan, että kaikilla osapuolilla on yhtenäinen 

näkemys asiakirjoissa esitetyistä laatuvaatimuksista. Katselmusten perusteella 

jatketaan työvaihetta katselmoidun mallin tai katselmoinnissa annettujen muutok-

sien mukaisesti. Tämä käytäntö on todettu hyväksi, sillä säästetään molempien 

osapuolien suunnitelmien päivittämiseen käytettävä aika. Mallikatselmuksesta 

tehdään pöytäkirja. 

4.4 Viimeistelyvaihe 

Nykyisissä rakennushankkeissa keskeisin rakennusvaihe on kohteen viimeistely- 

ja luovutusvaihe. Tämän vaiheen perusteelliseen suunnitteluun ja ohjattuun to-

teutukseen panostamalla voidaan mahdollistaa tilaajalle kohteen suunnitelman 

mukainen luovutus ja käyttöönotto. Alla olevassa kuvassa 9 on esitetty tämän 

työn kannalta oleellisimmat viimeistelyvaiheen työt. 

 

Kuva 9. Viimeistelyvaihe 

Viimeistelyvaihe

Viimeistelyaik
ataulu

Suunnittelu

Laatiminen

Itselle 
luovutus

Loppuvaiheen 
hankinnat

Varusteet

Listat

Loppusiivous

Vastaanottotar
kastus
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Viimeistelyaikataulun suunnittelu ja laatiminen 
 
Viimeistelyaikataulua suunniteltaessa otetaan huomioon kohteen oikea valmistu-

misjärjestys. Aikataulu pitää sisällään eri toimialojen toimenpiteiden ajoituksen ja 

järjestyksen (Ratu 2016, 43.): 

- pääurakoitsijan tarkastukset 

- käyttäjätarkastukset 

- virhe- ja puutekorjaukset 

- mittaus- ja säätötyöt 

- jälkitarkastukset 

- vastaanottotarkastukset 

- viranomaistarkastukset. 

Itselle luovutus 

Työmaahan tehdään kohteen viimeistelyohjelma eli itselle luovutus. Viimeistely-

ohjelman avulla vastataan kohteen vaadittuja kriteerejä, jotka ovat laadun toteu-

tuminen, tarkastaminen, virheiden ja puutteiden korjaaminen sekä dokumentointi. 

Virheet ja puutteet kirjataan joko tiloittain tai alueittain ohjelmaan ja ilmoitetaan 

työmaan työnjohdolle kun ne on korjattu. Virheiden ja puutteiden korjauksen jäl-

keen tilat tarkastetaan. Mikäli korjaukset eivät ole vastanneet kohteen laatuvaa-

timuksia ne korjataan uudelleen, kunnes ne vastaavat vaadittua laatuvaatimusta. 

(Ratu 2016, 39.) 

Valmiiden rakennusosien ja pintojen suojaus 

Valmiiden rakennusosien suojaus on osa laadunvarmistusta. Valmiit lattiapinnat, 

kalusteet, ovet ja kaikki kolhiintumiselle alttiit rakenteet on syytä suojata asen-

nuksen jälkeen hyvin. Suojauksella minimoidaan tai estetään vaurioita valmiille 

rakennusosille. Tällä vältetään loppuvaiheen virheitä ja puutteita ja varmistetaan 

vaadittua rakennustöiden laatua. 
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Hankinta 
 
Työmaan loppuvaiheen hankintoja ovat esimerkiksi varusteiden, listoituksien 

hankintaa sekä loppusiivouksen urakoitsijan valintaa. Hankintoja tehdään työ-

maan aloituksessa tehdyn hankintasuunnitelman mukaisesti. 

Loppusiivous 
 
Rakennustyömaan siisteydestä ja puhtaudesta huolehtiminen kuuluu yleensä 

pääurakoitsijan velvollisuuksiin. Rakennuttamisen aikaisesta siivouksesta ja siis-

teydestä vastaavat pääurakoitsijan työnjohto, työntekijät, siivoushenkilöt ja sii-

vouspalveluyritykset. Etenkin suurissa, mutta myös pienissä rakennushank-

keissa loppusiivous hankitaan ostopalveluna siivouspalveluyritykseltä. (Anders-

son 2004, 7.) 

Rakennuskohteen vastaanottotarkastus 

Mikäli rakennuskohteen valmius mahdollistaa rakennuskohteen vastaanottotar-

kastuksen pitämisen on molemmilla osapuolilla oikeus pyytää vastaanottotarkas-

tus pidettäväksi. Pyyntö tehdään kirjallisesti. Urakoitsijan vastuulla on varmistaa, 

että rakennustyö ei ole kesken ja että lopputuote täyttää sopimuksen mukaiset 

vaatimukset. (Yse 1998.) Mikäli jäljellä on vain pieniä viimeistelytöitä, eivät ne 

estä kohteen vastaanottotarkastuksen suoritusta.  

5 Lopputuote 

Tämän työn lopputuotteena tehtiin tässä työssä käsiteltyjen korjausrakentamisen 

pienien urakoiden työvaiheiden pohjalta työmaan toimihenkilöiden avuksi tehtä-

välista. Tehtävälista on tarkoitettu työnjohtajien ja työmaan toimihenkilöiden käyt-

töön pienurakoinnin työmaille, ja sen tarkoituksena on auttaa toimihenkilöitä sel-

keyttämään työntekoa ja helpottamaan urakan luovutusta turvallisesti, laaduk-

kasti, kustannustehokkaasti ja oikea-aikaisesti. 
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5.1 Tehtävälista 

Tehtävälista (liite 1) on Excel -työkalulla luotu lista, johon työmaan toimihenkilöt 

urakan alkuvaiheessa merkitsevät tehtävien vastuuhenkilöt. Tehtävälistaa voi-

daan tarvittaessa lisätä kohtia, jotka ovat urakassa keskeisiä tai poistaa kohtia, 

jotka eivät kyseisessä urakassa toteudu. Tehtävälistaa käytetään urakan aikana 

eräänlaisena muistilistana ja työkaluna. Sitä voidaan myös täydentää urakan ai-

kana. 

5.2 Tehtävälistan käyttö ja rakenne 

Tehtävälistan (liite 1) tehtävien vastuuhenkilöt sovitaan yrityksen sisäisessä työ-

maan aloituspalaverissa. Tehtävälistan tehtäväsarakkeeseen merkitään sen 

henkilön nimi tai tehtävänimike, jonka vastuulla kyseinen tehtävä on. Tehtysarak-

keeseen merkitään päivämäärä, jolloin tehtävä on suoritettu. Mikäli tehtävään 

kuuluu dokumenttien laatiminen, voidaan siihen myös lisätä osoite tai linkki, mistä 

kyseinen dokumentti löytyy. Lisäksi oman tehtävän kohdalle voidaan lisätä kom-

mentti, jos esimerkiksi kyseiseen työvaiheeseen on liittynyt ongelmia tai mikäli 

työvaihe vaatii jatkotoimenpiteitä. 

5.3 Tehtävälistan hyödyt 

Tehtävälista toimii hyvänä apuvälineenä työmaan toimihenkilöiden tehtävien ja-

kamisessa sekä muistilistana toimihenkilöiden tehtävissä. Kun tehtävät on sel-

västi jaettu ja kirjattu, voidaan myös ehkäistä työkuorman kasaantumista yhdelle 

työntekijälle. Lisäksi seurannan avulla työtehtäviä voidaan tasata ja jakaa uudes-

taan projektin edetessä, mikäli huomataan, että joku työntekijöistä on liiallisesti 

työllistetty. Näin koko tiimin yhteinen tavoite saada projekti valmiiksi aikataulussa 

helpottuu.  

Oikea-aikaisesti tehdyt tehtävät ja dokumentit helpottavat myös työmaan loppu-

vaiheessa syntyvää kiirettä. Työmaalla voidaan panostaa ja keskittyä luovutus- 

ja loppuvaiheen työtehtäviin, kun suurin osa tehtävistä on jo tehty työmaan ai-

kana. Käytännössä kun tehtävät on listattu ylös, niiden unohtaminen on epäto-

dennäköisempää. Myös turhat jouto- ja odotteluajat vähentyvät, kun tehtävät on 
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hoidettu oikeassa järjestyksessä ja oikeaan aikaan. Kokonaisuudessaan tehtä-

välistaus voikin johtaa jopa arvioitua nopeampaan projektin läpivientiin ja kustan-

nussäästöihin.  

Tehtävälistauksen ansiosta työnteosta tulee samalla läpinäkyvämpää ja informa-

tiivisempaa, joka osaltaan lisää työn tehokkuutta ja laatua. Listauksen pohjalta 

voidaan osoittaa, mitä tehtäviä on jo tehty, milloin ne on tehty ja kuka ne on tehnyt 

ja onko tehtäviin mahdollisesti sisältynyt ongelmia tai erikoistapauksia. Komment-

teja voidaan myös hyödyntää tulevissa projekteissa, sillä kun tiedetään, mitä on-

gelmia mihinkin työvaiheeseen on sisältynyt, voidaan niitä yrittää välttää ja vä-

hentää tulevaisuudessa. Lisäksi listauksesta voidaan nopeasti nähdä paras ja 

asiantuntevin kontakti ongelmien tai kysymysten ilmetessä. Listauksesta näh-

dään nopealla silmäyksellä, kuka mitäkin asiaa hoitaa. Näin säästetään työnjoh-

don aikaa, kun kysymykset ohjautuvat suoraan oikealle henkilölle.  

Listauksesta on havaittavissa muitakin hyötyjä kuin pelkästään yksittäisten pro-

jektien tehokkuuden ja laadun parantaminen. Listaus toimii myös erinomaisena 

apuvälineenä uusille työntekijöille. Uusien työntekijöiden on helpompi päästä 

työn alkuun ja hahmottaa siihen liittyviä eri työvaiheita ja aikatauluja. Lisäksi mi-

käli uusia työntekijöitä palkataan kesken projektin, tehtävälistauksesta nähdään 

nopealla silmäyksellä projektin sen hetkinen tilanne. Tämä lisää yrityksen kette-

ryyttä ja valmiutta reagoida muutoksiin myös työyhteisön sisällä. 

6 Pohdinta 

Kuten aikaisemmin on mainittu, tehtävälistan tarkoituksena on auttaa työmaan 

toimihenkilöitä selkeyttämään työntekoa ja helpottamaan urakan luovutusta tur-

vallisesti, laadukkaasti, kustannustehokkaasti ja oikea-aikaisesti. Tehtävälistan 

rakenne, sisältö ja toteutustapa vastaavatkin yllämainittuja kriteereitä suurelta 

osin, mutta muutamia huomionarvoisia seikkoja olisi kuitenkin hyvä tuoda esiin.  

Toimihenkilöiden tehtävälistan luominen pienille projekteille on case-yritykselle 

tärkeä, sillä työmaan toimihenkilöille ei ole aiemmin luotu selkeää tehtävälistaa 

nimenomaan pieniä projekteja varten. Case-yrityksellä on työmaan toimihenki-

löille tehtävälista, mutta se on suunnattu enemmän suurille projekteille. Se on 
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erittäin laaja, eikä sellaisenaan sovellu pienten projektien käyttöön. Koska ky-

seessä on uusi työkalu, täytyy sen käyttöönotto suunnitella huolellisesti, ettei se 

jää syystä tai toisesta käyttämättä ja että siitä saadaan mahdollisimman suuri 

hyöty. Tämä puolestaan edellyttää perehdytystä ja opastusta työkalun käyttöön. 

Käyttöönottovaiheessa on hyvä kerrata listauksen sisältö ja täyttölogiikka huolel-

lisesti. Eri kohderyhmien kanssa tulisi keskustella esimerkiksi siitä, miksi listaus 

on otettu käyttöön sekä miten sitä käytetään. 

Tärkeä pohdinnan aihe on myös se, miten varmistutaan siitä, että listaa muiste-

taan päivittää projektin edetessä. Listan päivittäminen ja tehtävien suorittamisen 

merkitseminen voi helposti unohtua. Kun merkitseminen tulee ajankohtaiseksi ei 

välttämättä muisteta, milloin tehtävä suoritettiin ja mitä siihen liittyi. Toisaalta ra-

portointi ei saa olla tavanomaista enemmän työläämpää. Siksi työlistaus on hyvä 

pitää mahdollisimman yksinkertaisena ja helppokäyttöisenä. Lisäksi on muistet-

tava, että jokainen työmaa on kuitenkin erilainen ja jokaiseen työmaahan voi si-

sältyä erikseen huomioon otettavia tehtäviä.  

Tulevaisuuden kannalta voisi olla hyvä seurata listaukseen koottujen tehtävien 

vaihtuvuutta ja tarpeellisuutta. Mikäli esimerkiksi vuoden kuluttua huomataan, 

että jokin työvaihe on epäolennainen, kannattaa se selkeyden vuoksi poistaa lis-

tasta. Mikäli toisaalta huomataan, että listauksesta puuttuu työvaiheita, joita ei 

ole aikaisemmin ollut tai joita ei ole osattu alkuperäiseen listaukseen ottaa huo-

mioon, kannattaa niitä lisätä myöhemmin. Näin pystytään pitämään listaus ajan 

tasalla ja jatkossakin varmistumaan siitä, että vain olennaiset tehtävät on luettu 

listaukseen mukaan.  
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Liite 1
1(4)

Tehtävä Dokumentti Vastuu Tehty
PROJEKTISUUNNITELMAT

Projektisuunnitelman laatiminen Projektisuunnitelma

Pääurakkasopimuksen läpikäyminen
Laadunvarmistusmatriisi Projektisuunnitelma

Riskianalyysin tekeminen Riskianalyysi

turvallisuussuunnitelma Turvallisuussuunnitelma

Tulitöiden valvontasuunnitelma Tulitöiden valvontasuunnitelma

Kosteudenhallintasuunnitelma Kosteudenhallintasuunnitelma

Pölynhallintasuunnitelma Pölynhallintasuunnitelma

Työmaan aluesuunnitelma Aluesuunnitelma

Haitta-aineraportti Haitta-aine raportti

VIRANOMAISASIAT

Rakennustöiden ennakkoilmoitus Ennakkoilmoitus

Vastaavan työnjohtajan hakemus Rak. Valvonnan lomake

KVV/ IV työnjohtaja hakemukset / viranomainen Rak.valvonnan lomake

Rakennusvalvonnan aloituskokous Rak. Valvonnan lomake

KVV-/IV-aloituskokous Rak. Valvonnan lomake

KATSELMUKSET JA DOKUMENTOINTI

TYÖMAAN PERUSTAMINEN

Aluesuunnitelman laatiminen Asemapiirustus

Perehdytysten tekeminen Sitemanager

Mainoslakanoiden hankinta Varasto

Sosiaali ja toimistotilojen hankinta Vuosisopimus

Ensiapuvälineiden ja sammutuskaluston hankinta Vuosisopimus

Varastokonttien hankinta Vuosisopimus

Aitauskaluston hankinta Vuosisopimus

Työmaan sähköistyssuunnitelma Sähköistyssuunnitelma

Urakka-alueen ulkopuolisten alueiden vuokraus Kaupungin lomakkeet

AIKATAULU

Yleisaikataulu Tocoman

Tehtäväsuunnitelma Tehtäväsuunnitelma

Työmaalogistiikan suunnittelu Aluesuunnitelma

HANKINNAT

Hankintasuunnitelma ja -aikataulu hankintakaavio

Hankintavastuiden nimeäminen hankintakaavio

Hankintojen valmistelu ja tarjouspyynnöt tarjouspyyntö

Hankintavertailujen tekeminen tarjouspyyntö

Urakkaneuvottelut urakkasopimus- ja neuvottelu

Urakkasopimusten vieminen sopimusrekisteriin Jydacom

ja kulunvalvontajärjestelmään Sitemanager

Urakkaneuvottelujen pöytäkirja urakkasopimus- ja neuvottelu

Aliurakkasopimuksien laatiminen urakkasopimus- ja neuvottelu

Työurakoiden sopiminen Urakkasopimus- ja neuvottelu

Materiaali tilausten tekeminen Vuosisopimukset

Vakuudet Vakuustaulukko

ALIURAKKASOPIMUKSET

Purkutyöt sis. Haitta-aineet Au-sopimus

Maanrakennustyöt Au-sopimus

Putkiurakka Au-sopimus

Ilmanvaihtourakka Au-sopimus

Sähköurakka Au-sopimus

RAU-urakka Au-sopimus

Alakattourakka Au-sopimus

Lattiamateriaalit Au-sopimus

TALOUS

Tavoitearvion ja hankintapaketteihin yhteensovittaminen Jydacom

Kustannusennusteen läpikäynti litteroittain Jydacom

Sidottujen yksikköhintaisten töiden taulukko Ennuste

Työmaatoimihenkilöiden muistilista pientenprojektin aikana

Työmaan aloitus

Rakennuskohteen lähtötilanteen katselmointi ja 
dokumentointi

muistio ja valokuvaus
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Tehtävä Dokumentti Vastuu Tehty
TYÖNJOHTO JA URAKOITSIJOIDEN OHJAAMINEN

Käyttövesien poiskytkentä au-palaveri

Käyttösähkön poiskytkentä au-palaveri

Työnaikainen osastointi au-palaveri

Haitta-aineiden purkutyöt +dokumentit Purku

Kevyt purkutyöt
Raskas purkutyöt
Talotekniikan purkutyöt
Talotekniikkareittien varmistus Risteilypalaveri

Aloituspalaverit urakoitsijoittain Työvaiheen aloituspalaveri

Urakoitsijakokouksien järjestäminen viikoittain urakoitsijapalaverit

AIKATAULU

Aikatauluvalvonta Tocoman

Työmaatoimihenkilöiden muistilista pientenprojektin aikana

Purkuvaihe
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Tehtävä Dokumentti Vastuu Tehty

TYÖNJOHTO JA URAKOITSIJOIDEN OHJAAMINEN

Työvaiheiden tarkastukset laadunvarmistus-
matriisin mukaisesti
HANKINTA

Varustetilaukset tilauspohja

Kalustetilaukset tilauspohja

Ovitilaukset tilauspohja

Ikkunatilaukset tilauspohja

Laattatilaukset tilauspohja

Hankintasuunnitelman seuranta ja päivittäminen hankintakaavio

AIKATAULU

Työvaiheaikataulun päivitys
TALOUS

Yksikköhintaisten- ja tuntitöiden valvonta
SUUNNITELMAT

ARK- ja LVIS piirustusten yhteensovitus
KATSELMUKSET JA DOKUMENTOINTI

Aukkomittojen tarkastukset (ovet ja ikkunat) Excel taulukko 

TATE-asennuksien yhteensovitus kalusteisiin
Piiloon menevien asennusten tarkastus ja dokumentointi  valokuvaus, muis o

Mestan vastaanotot urakoitsijalta toiselle mestan vastaantotto ptk

Mallikatselmuksien dokumentointi Mallikatselmusptk

Osavastaanotot ja vastaanotot
VIRANOMAISASIAT

KVV-/IV-katselmus
Runkokatselmukset ja muut rakennusvalvonnan katselmukset

Työmaatoimihenkilöiden muistilista pientenprojektin aikana

Runkovaihe

Laadunvarmistus-
matriisi

Märkätilojen mitoituksen tarkistaminen, mm. kalusteasennuksia varten Pohjapiirustukset ja kph- 
sekä keittiökaaviot
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Tehtävä Dokumentti Vastuu Tehty
TYÖNJOHTO JA URAKOITSIJOIDEN OHJAAMINEN

Valmiiden rakennusosien/pintojen suojaus Urakoitsijapalaveri

Työlistojen laatiminen keskeneräisistä töistä Työlista

Työmaa-aikaisten vesien sähköjen purku Urakoitsijapalaveri

Aliurakoitsijoiden itselleluovutukset Virhe- ja puutelistat

Pääurakoitsijan virhe- ja puutelistat (Itselleluovutus) Virhe- ja puutelistat

Tilaajan virhe- ja puutelistat Virhe- ja puutelistat

LVIS-mittaukset ja säädöt Mittauspöytäkirja

Sähkön varmennustarkastus Varmennustarkastuksen pötäkirja

Kohteen luovutus tilaajalle
HANKINTA

Loppusiivous
Listat, varusteet yms.
AIKATAULU

Viimeistelyaikataulun suunnittelu 
Viimeistelyaikataulun laadinta ja 
hyväksyttäminen

Työmaatoimihenkilöiden muistilista pientenprojektien aikana

Viimeistelyvaihe


