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Opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata Turun Koivulaan rakennetun palvelutalo K Oy Vuokkokodin 
julkisivumuurauksen ja ohutrappauksen tuotannonsuunnittelua ja toteutusta pääurakoitsijan 
työnjohtajan perspektiivistä. NCC Suomi Oy oli kohteessa pääurakoitsija ja toimi opinnäytetyön 
toimeksiantajana. Työn tavoitteena oli myös lisätä kirjoittajan tietämystä työssä käsiteltävistä 
työkokonaisuuksista. 

Opinnäytetyö on laadittu Turun ammattikorkean rakennusmestareille suunnatun ns. 
mestariformaatin ohjeistuksen mukaisesti. Työ sisältää teorian ja käytännön osuuden ja lopuksi 
arvioidaan omaa tasoa ja kehittämiskohteita. Työssä käsiteltäviä aihealueita ovat 
tehtäväsuunnittelu, ajallinen suunnittelu ja valvonta, työturvallisuus, aliurakkasopimukset, 
kustannusten hallinta ja valvonta, työnjohto ja esimiestoiminta ja laadunvarmistus. 

Opinnäytetyössä käsiteltävät työkokonaisuudet saavuttivat suunnitelmien mukaiset toiminnalliset 
ja laadulliset vaatimukset. Lisäksi itselle asetetut tavoitteet täyttyivät. 
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The purpose of this thesis was to describe the production planning and execution of façade 
masonry and thin coat rendering of an assisted living building K Oy Vuokkokoti built in Koivula, 
Turku from a perspective of the general contractor’s foreman. NCC Suomi Oy was the general 
contractor of construction project and commissioned the thesis. The purpose of this thesis was 
also to increase the writer’s knowledge of the work packages dealt with in the thesis. 

This thesis was completed in a portfolio format of Turku University of Applied Sciences according 
to the construction management guidelines. The thesis includes theory and practical part and 
finally the writer’s level and areas for improvement are evaluated. Topics covered include task 
planning, scheduling and control, occupational safety, subcontracting, cost management and 
control, work management and supervisors, and quality assurance. 

The work packages dealt with in the thesis achieved the functional and qualitative requirements 
according to the plans. In addition, the goals set for myself were met. 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön aikainen työmaa sijaitsi Turun Koivulassa, johon rakennettiin palvelutalo 

K Oy Vuokkokoti. Toimin siellä ensimmäistä vuotta työnjohtoharjoittelijana. NCC Suomi 

Oy oli työmaalla pääurakoitsijana ja on opinnäytetyön toimeksiantajana. NCC (Nordic 

Construction Company) on vuonna 1988 perustettu ruotsalainen rakennusalan yritys, 

joka on erikoistunut rakentamisen ohella kiinteistökehitykseen sekä infrastruktuuriin. 

NCC on yksi johtavista rakennusalan yrityksistä Pohjois-Euroopassa, jolla on toimintaa 

Tanskassa, Ruotsissa, Suomessa, Venäjällä ja Norjassa. NCC-konserniin kuuluu neljä 

osastoa; NCC Building, NCC Industry, NCC Property Development ja NCC Infrastructure 

sekä tytäryhtiö Optiplan. NCC-konserni työllistää n. 16 300 työntekijää ja sen liikevaihto 

oli vuonna 2018 lähes 5,6 miljardia euroa. 

K Oy Vuokkokodin runko on teräsbetonielementeillä rakennettu ja sen ulkokuoressa on 

muurausta n. 3000 m2 ja ohutrappausta villan päälle n. 215 m2 sekä moduulitiilen päälle 

n. 140 m2. Vuokkokodissa on 4 asuinkerrosta sisältäen 119 asukaspaikkaa ja yksi kella-

rikerros. Tilaajana hankkeessa toimi Turun Palvelutilat Oy ja rakennuttajatehtävissä toimi 

YH Kodit Oy. K Oy Vuokkokodin rakentaminen alkoi syksyllä 2017 ja se valmistui syk-

syllä 2019. 

Opinnäytetyö on kirjoitettu Turun ammattikorkeakoulun rakennusmestariopiskelijoille 

suunnatun ns. mestariformaatin ohjeistuksen mukaisesti. Opinnäytetyössä tarkastellaan 

kahden eri työkokonaisuuden tuotannonsuunnittelua ja ohjausta seitsemän eri osa-alu-

een kautta teoriassa ja käytännössä sekä käsitellään lopuksi omaa osaamistasoa ja ke-

hittämiskohteita.  

Opinnäytetyön tavoitteena on kuvata aliurakkana toteutettujen julkisivumuurauksen ja 

ohutrappauksen tuotannonsuunnittelua, ohjausta ja valvontaa pääurakoitsijan työnjohta-

jan kannalta. Opinnäytetyössä tuodaan esille edellä mainittujen työkokonaisuuksien eri 

työtehtäviä, joita ovat mm. työturvallisuus, kustannusten hallinta ja laadunvarmistus. Li-

säksi opinnäytetyön tavoitteena on syventää kirjoittajan tietämystä eritoten muurauk-

sesta ja rappauksesta sekä antaa samalla valmiuksia jatkaa vastaavissa rakennusalan 

työnjohtotehtävissä tulevaisuudessa. 
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2 TUOTANNONSUUNNITTELU JA OHJAUS 

2.1 Tehtäväsuunnittelu 

Tehtävä on tavanomaisesti yhden työryhmän toteuttama työkokonaisuus rakennustyö-

maalla. Tehtävä voi muodostua yhdestä työlajista, kuten ohutrappauksesta tai useam-

masta työlajista tai niiden osista. Tehtäväsuunnittelulla tarkoitetaan tehtävän toteutuksen 

suunnittelua, ohjausta ja valvontaa. Tehtäväsuunnittelun päämääränä on, että yksittäi-

nen työkokonaisuus saavuttaa sille laaditut ajalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä laatu-

vaatimukset.  (Ratu S-1228, 2010, 1–2.) 

Tehtäväsuunnitelma laaditaan hyvissä ajoin ennen tehtävän aloitusta, mieluiten jo ennen 

hankintoja, aliurakkaneuvotteluja ja työkauppojen sopimista. Etukäteen tehtävällä suun-

nittelulla mahdollistetaan osapuolten yhteinen käsitys työn sisällöstä ja tavoitteista. 

Suunnitelman laatii pääsääntöisesti tehtäväkokonaisuudesta vastuussa oleva työnjoh-

taja tai työmaan vastaava työnjohtaja. (Ratu S-1196, 2001, 2.) 

Tehtäväsuunnitelmaa tehtäessä tulee aina huomioida kohdekohtaiset vaatimukset. Koh-

teeseen liittyvät vaatimukset löytyvät rakennushankkeen asiakirjoista, joita ovat mm. ra-

kennus- ja työselostus, hankkeeseen liittyvät suunnitelmat sekä yleisaikataulu. (Ratu S-

1196, 2001, 2.) 

Tehtäväsuunnitelmassa käytettäviä lähtötietoja 

• työkokonaisuuteen liittyvät työnosat 

• ajalliset välitavoitteet 

• kustannustavoite 

• liittyminen muihin töihin 

• tarvittavat resurssit, kuten työryhmä, materiaalit, koneet ja kalusto 

• aloitusedellytykset 

• tehtävän laatuvaatimukset 

• mahdolliset ongelmat 

• laadunvarmistustoimenpiteet (Ratu KI-6028, 2016, 36). 
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2.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 

Onnistunut rakentaminen edellyttää tuotannonsuunnittelua, tuotannonohjausta ja val-

vontaa, jotta rakentamiselle asetetut tavoitteet saavutettaisiin. Tärkein osa tuotannon-

suunnittelua on ajallinen suunnittelu ja valvonta, jotka luovat pohjan muun suunnittelun 

onnistumiselle ja myös paljastavat tehokkaasti epäkohtia sekä poikkeamia suunnitel-

missa. (Ratu KI-6028, 2016, 18.) 

Aikataulusuunnitteluun ja tavoitteiden asettamiseen tarvitaan tietoja mm. työsaavutuk-

sista, työmenekeistä ja työryhmän koosta. Kertyneen kokemuksen, tiedostojen ja tavoi-

tearvion avulla saadaan hyvät perustiedot ajallista suunnittelua varten. Laadullisesti hyvä 

aikataulu on ohjausta palveleva, konkreettinen, tuotokseen sidottu ja se osoittaa to-

teuman poikkeamat. (Ratu KI-6028, 2016, 19.) 

Aikataulusuunnittelu alkaa jo hankesuunnitteluvaiheessa. Rakennuttaja vastaa projekti-

aikataulun laatimisesta, joka tarkentuu rakennushankkeen edetessä tehtäväkohtaisiksi 

aikatauluiksi, jotka ovat tarkasti määritelty ajallisesti ja työsisällöllisesti. Rakennustyö-

maan ja yksittäisten tehtävien ohjauksen kannalta on välttämätöntä, että laaditut aika-

taulut ovat toteutuskelpoisia eli ne perustuvat työmaahan räätälöityyn työmenekkilasken-

taan ja resurssisuunnitteluun. Aikataulusuunnittelussa projektiaikataulun pilkkominen 

tarkemmiksi aikatauluiksi mahdollistaa rakennushankkeen tavoitteiden saavuttamisen. 

(Ratu KI-6028, 2016, 8.) 

Projektiaikataulu eli hankeaikataulu on rakennuttajan vastuulla. Projektiaikataulu luo 

pohjan koko työmaan ajalliselle suunnittelulle ja siihen vaikuttaa erityisesti, mikä urakka-

muoto rakennushankkeeseen on valittu. Projektiaikataulussa pitää olla realistinen näkö-

kanta hankkeen työvaiheiden ajoituksesta ja kestosta. (Ratu KI-6028, 2016, 18.) 

Suunnitelma-aikataulussa tulee ilmi rakennussuunnittelun sisältö ja suunnittelun ajoitus. 

Rakentamisvaiheelle on luotu suunnitelmien toimittamisaikataulu, joka on osa hankkeen 

rakennussuunnitteluaikataulua. Suunnitelma-aikataulusta sovitaan tavallisesti ennen 

urakkasopimuksen tekoa. (Ratu KI-6028, 2016, 18.)  

Yleisaikataulu on yleisten sopimusehtojen mukaisesti laadittu työaikataulu, joka on pää-

toteuttajan toteuttama ja rakennuttajan hyväksymä. Yleisaikataulussa on oleellista, että 

siitä löytyvät rakennuttajalle ja pääurakoitsijalle tärkeät ajankohdat. Päätoteuttaja myös 
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tarkentaa yleisaikataulua, jotta kaikki rakennustyöt saadaan yhteensovitettua. (Ratu KI-

6028, 2016, 18.) 

Yleisaikataulua vielä tarkempi aikataulu on viikkosuunnitelma. Viikkosuunnitelman avulla 

voidaan seurata lyhyen ajanjakson aikana tavoitteiden toteutumista, resurssien riittä-

vyyttä sekä resurssien käyttöä. Suunnitelma luo myös edellytykset työn aloittamiselle ja 

työnaikaisille toimintaedellytysten ylläpitämiselle sekä suunnitelman avulla ennakoidaan 

ja poistetaan häiriöitä. (Ratu KI-6028, 2016, 18.) 

2.3 Työturvallisuus 

Työturvallisuus on keskeisessä osassa hankkeiden suunnittelussa, johtamisessa ja to-

teutuksessa. Suomen lain mukaan yrityksillä ja työmailla on velvoite huolehtia turvalli-

suudesta. Valtioneuvoston asetuksissa on myös säädelty työturvallisuusmääräyksiä 

koskien rakentamista. Turvallisella toiminnalla on mahdollisuus parantaa yrityksen kil-

pailukykyä ja alentaa hankkeen kustannuksia, koska tapaturmat ovat iso kuluerä. Työ-

turvallisuuden ollessa hyvällä tasolla, se vaikuttaa myönteisesti työilmapiiriin, henkilös-

tön sitoutumiseen ja tuotannon laadun parantamiseen. (Ratu KI-6020, 2010, 20.) 

Hyviä turvallisuuskäytäntöjä rakennushankkeessa ovat 

• johdon sitoutuminen turvallisuuden kehittämiseen ja sen osoittaminen 

• työmaan turvallisuuden koordinointi ja johtaminen 

• panostus turvallisuushenkilöstöön 

• huolellinen turvallisuussuunnittelu 

• koulutus ja perehdyttäminen työturvallisuuteen 

• työntekijöiden osallistuminen ja sitoutuminen turvallisuustavoitteiden toteuttami-

seen 

• urakoitsijoiden ohjaus ja turvallisuustavoitteiden kirjaaminen tarjouspyyntöihin ja 

urakkasopimuksiin 

• palaute ja palkitseminen turvallisesta toiminnasta 

• tapaturmista ja vaaratilanteista raportoiminen ja niiden tutkiminen 

• turvallisuuden seuranta ja valvonta 

• työmaan turvallisuusohjeiden laatiminen (Ratu TT 18-00408, 2003, 7). 
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2.3.1 Rakennushankkeen riskien hallinta ja valvonta 

Turvallisesti johdettu rakennushanke edellyttää riskien hallintaa. Olosuhteet, työntekijöi-

den ja työmenetelmien vaihtelevuus sekä työmaiden ja hankkeiden erilaisuus kuuluttavat 

riskien hallinnan tärkeyttä. Riskien hallinnalle on tyypillistä, että tehdään järjestelmällinen 

selvitys hankkeeseen kohdistuvista riskeistä ja pyritään saamaan niiden vaikutusta pie-

nentymään. Riskien toteutumista on mahdollista ennaltaehkäistä valitsemalla turvalliset 

toimintatavat, varautumalla riskeihin sekä arvioimalla riskit yritys- ja rakennushankekoh-

taisesti. (Ratu S-1217, 2007, 1.) 

Riskien arvioinnin pääasiallinen työkalu on riskianalyysi, jolla tunnistetaan vaaroja ja ar-

vioidaan riskien suuruutta. Riskianalyysin avulla tehdään päätös, onko riski hyväksyttä-

vällä tasolla ja ryhdytäänkö riskin estämiseksi toimenpiteisiin. (Ratu KI-6020, 2010, 22.) 

2.3.2 Turvallisuussuunnittelu 

Turvallisuussuunnittelu on olennainen osa rakennushankkeen tuotannonsuunnittelua. 

Riskien arvioinnin lisäksi suunnittelussa otetaan huomioon hankkeen turvallisuusasia-

kirja, turvallisuus- ja aluesuunnitelman laadinta sekä erityissuunnitelmat. Erityissuunni-

telmia ovat mm. putoamissuojaus, palontorjunta, meluntorjunta, pelastautumissuunni-

telma ja pölyntorjunta. Turvallisuus tulee myös huomioida aikataulu- ja kalustosuunnitte-

lussa sekä menetelmien valinnassa. (Ratu KI-6020, 2010, 21.) 

2.3.3 Turvallisuuden seuranta 

Turvallisuuden seuranta on osa päivittäistä töiden johtamista ja tapahtumien seurantaa 

rakennustyömaalla. Riskinottoon, vaaralliseen toimintaan ja turvallisuussääntöjen sekä 

-ohjeiden laiminlyömiseen pitää puuttua välittömästi. Pitää myös valvoa, että huomioidut 

puutteet tulevat korjatuiksi. (Ratu KI-6020, 2010, 27.) 

Rakennustyömailla on viikoittain käytössä turvallisuustason mittaus eli TR-mittaus. Mit-

tauksessa tehtyjen havaintojen kautta saadaan esiin nousseet puutteet korjatuiksi. 

TR-mittauksessa huomioidaan 

• työskentelyä  
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• telineitä, kulkusiltoja ja tikkaita 

• putoamissuojausta 

• koneita ja välineitä 

• sähköä ja valaistusta 

• järjestystä ja jätehuoltoa (Ratu KI-6020, 2010, 27–28). 

2.4 Aliurakkasopimukset 

Aliurakat ovat hankintoja, joihin kuuluu työpanoksen ohella myös rakennustuotteiden 

hankinta. Aliurakat solmitaan urakkasopimuksina, joissa tavallisesti noudatetaan raken-

nusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998). Päätoteuttaja teettää lähes poikkeuksetta 

osan rakennusurakan töistä aliurakoitsijalla, koska aliurakoinnin avulla päätoteuttaja 

hankkii asiantuntijuutta ja erikoisosaamista sekä saa näin kohdennettua oman työvoi-

man ja kaluston muihin tarpeisiin. Aliurakalla teettäminen on myös perusteltua, koska 

aliurakan katsotaan usein olevan taloudellinen, ajallisesti joustava sekä laadultaan hyvä. 

(Kankainen & Junnonen 2014, 435.) 

Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja noudattaen, on päätoteuttaja vastuussa aliura-

koitsijan työstä. Tästä syystä päätoteuttaja voi urakkasopimusta tehtäessä vaatia aliura-

koitsijalta samoja vastuita ja takuita, kuin päätoteuttajalla on aliurakasta. Aliurakkasopi-

mus tehdään käyttämällä RT 80260:n mukaista urakkasopimusta liitteineen tai Raken-

nusteollisuuden aliurakkasopimuslomaketta liitteineen. (Kankainen & Junnonen 2014, 

435.) 

Hyvässä aliurakkasopimuksessa määritetyt kaupalliset ehdot ovat 

• sopimustunnisteet 

• osapuolten suoritusvelvollisuudet 

• maksuperuste, urakkahinta, mahdolliset muutostyöhinnat ja urakkahinnan mak-

saminen 

• sopimuksessa noudatettavat asiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys 

• urakka-aika, mahdolliset välitavoitteet ja viivästyssakot 

• aliurakassa vaadittava laadunvarmistus 

• vakuudet, takuut ja vakuutukset 

• lisä- ja muutostyökäytännöt 

• aliurakoitsijalta vaadittavat dokumentit 
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• riitaisuuksien ratkaisu 

• kohdekohtaiset erityisehdot ja määräykset (Kankainen & Junnonen 2014, 437.) 

Aliurakoiden perustana on kausisopimus tai kirjallinen tarjouspyyntö. Aliurakkaan liittyvät 

tavoitteet ja vaatimukset vaikuttavat osaltaan aliurakkasopimuksen sisältöön. Sopimuk-

sessa määritellään aliurakan ajalliset ja laadulliset ehdot sekä edellytykset. Kustannuk-

set määritetään ennen sopimuksen syntyä, joten niihin ei voi yleensä vaikuttaa sopimuk-

senteon jälkeen. Toteutuksen ohjaus tapahtuu päätoteuttajan jatkuvalla seurannalla ja 

aliurakoisijan itsevalvonnalla sekä raportoinnilla. (Kankainen & Junnonen 2014, 438.) 

2.5 Kustannusten hallinta ja valvonta 

Kustannusten hallinta on prosessi, joka on systemaattinen ja jatkuva koko rakennus-

hankkeen ajan (kuva 1). Suurin osa kustannuksista määräytyy jo hankkeen suunnittelu-

vaiheessa, mutta onnistunut kustannustavoitteen asettaminen ei vielä takaa onnistunutta 

hanketta, joten myös kustannusten rakentamisen aikainen ohjaus on välttämätöntä ase-

tetun kustannustavoitteen saavuttamiseksi. Hankkeen kustannukset konkretisoituvat 

suurimmaksi osaksi vasta rakentamisvaiheen aikana. Kustannuksia eritellään tarkoituk-

senmukaisella luokittelulla, josta on apua kustannusten hallinnassa ja valvonnassa. Ra-

kennushankkeen osapuolten kesken on määritettävä yhteiset käytännöt, joita noudate-

taan kustannusten valvonnassa, hyväksymisessä ja muutoksissa. (Ratu KI-6033, 2018, 

7.) 

Hankkeen suunnitteluvaiheessa kustannustavoitteen pohjalta tehdään kustannusarvio, 

jonka mukaan laaditaan rakennusvaiheen tavoitearvio. Tavoitearvion pääasiallinen tar-

koitus on ohjata hankkeen toteutus kustannustavoitteeseen. Tavoitearvio laaditaan en-

nen työmaan aloitusta ja sen avulla myös määritellään työmaan hankintakokonaisuuk-

sille sekä tehtäville määrä- ja kustannustavoitteet.  (Ratu KI-6033, 2018, 81.) 

Tehtävien kustannustavoitteet tarkistetaan laskemalla tehtävän kustannukset ja vertaa-

malla saatua lukua tavoitearviossa tehtävälle varattuun summaan. Kustannuksia vertail-

taessa on huomioitava, että tavoitearvion nimike täsmää sisällöltään laskettavaan tehtä-

väkokonaisuuteen. Tehtäväkokonaisuuden kustannukset muodostuvat työ-, kalusto- ja 

materiaalikustannuksista. (Ratu S-1228, 2010, 14.) 
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Kuva 1. Rakennushankkeen eri vaiheiden kustannusmenettelyt. (Ratu KI-6033, 2018, 
12.) 

2.6 Työnjohto ja esimiestoiminta 

Työnjohto on rakennustyömaalla pääsääntöisesti päätoteuttajan edustaja. Työnjohdolla 

tarkoitetaan esimiehiä, jotka konkreettisesti valvovat ja ohjaavat työmaan työntekijöitä. 

Työnjohdon velvollisuus työmaalla on työntekijöiden perehdytys ja ohjaus, työskentelyn 

valvominen sekä työn ja työmenetelmien suunnittelu. Lisäksi koneiden, kaluston ja väli-

neiden kunnon sekä toimivuuden tarkistus kuuluu työnkuvaan. Työnjohdon on myös jat-

kuvasti valvottava, etteivät työntekijät laiminlyö työturvallisuustoimia. (Ratu TT 15-00475, 

2004.) 

Työnjohdolle kuuluvat tehtävät työmaalla: 

• työmaatoteutuksen suunnittelu, johtaminen ja ohjaus 

• vastaaminen töiden toteuttamisesta suunnitelmien ja rakentamista koskevien 

säännösten mukaisesti 
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• aikataulun suunnittelu ja työtuloksen laadunvarmistus 

• työn turvallisen tekemisen johtaminen 

• kustannusten valvominen ja ohjaus 

• hankintojen valmistelu ja suunnittelu 

• laadunvarmistus (Ratu TT 15-00475, 2004.) 

Esimiehen tehtävänä on luoda sellainen työympäristö, jossa työn sujumisesta, onnistu-

misista ja kipukohdista on mahdollista keskustella. Hyvällä johtamisella on hyvät lähtö-

kohdat kasvattaa tulosta ja työhyvinvointia. Hyvän johtajan toimintatapoja ovat esimer-

kiksi: 

• innostaminen ja mahdollistaminen 

• hyvän vuorovaikutuksen tukeminen 

• kannustavan ja avoimen ilmapiirin luominen 

• motivoiminen 

• häiriöihin puuttuminen 

• vahvuuksien hyödyntäminen (Työturvallisuuskeskus 2019.) 

2.7 Laadunvarmistus 

Rakennushankkeen laadunvarmistusta tapahtuu koko hankkeen elinkaaren ajan. Laa-

dunvarmistustoimet alkavat tarjous- ja sopimusvaiheessa ja päättyvät viimeistely- ja luo-

vutusvaiheessa. Laadunvarmistus sisältää lopputuotteen tekniseen laatuun ja rakenta-

misen toiminnalliseen laatuun vaikuttavat toimet. (Ratu S-1224, 2009, 1.)  

Tarjous- ja sopimusvaiheessa rakennuttaja huolehtii, että hänellä on käytettävissään asi-

antunteva miehistö, joka kykenee suunnittelemaan sekä toteuttamaan hankkeen mää-

räysten ja myönnetyn luvan mukaisesti. Rakennuttaja määrittää turvallisuussäännöt ja 

työmaata koskevat kirjalliset menettelyt, joita ovat mm. aliurakoinnin järjestelymenettelyt 

sekä töiden ajoitusta koskevat vaatimukset. Rakennuttaja myös valitsee hankkeelle pää-

suunnittelijan ja turvallisuuskordinaattorin sekä lähettää urakoitsijoille tarjouspyynnön. 

Tarjouspyynnön liitteenä on alustava tarkastusasiakirja, jossa on esiteltynä hankkeen 

laadunvarmistustoimet. Laatuvaatimukset määritellään rakennus- ja työselostuksissa. 

Tarjouskilpailun voittajan kanssa rakennuttaja pitää urakkaneuvottelun, jonka jälkeen 

osapuolet allekirjoittavat urakkasopimuksen. (Ratu S-1224, 2009, 1.) 
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Rakentamisen valmisteluvaiheessa rakennuttaja tekee hankkeen laatu- ja turvallisuus-

riskien pohjalta riskianalyysin ja järjestää aloituspalaverin, jossa viranomaisille esitellään 

hankkeen laadunvarmistustoimet. Pääurakoitsija laatii yhteistyössä muiden urakoitsijoi-

den kanssa työaikataulun, johon on merkitty hankkeen välitavoitteet sekä tehtävien ja 

työvaiheiden häiriöajat. Aikataulun pitää myös perustua tunnettuihin työsaavutuksiin ja 

työryhmiin. Pääurakoitsijan tehtävänä on lisäksi lopullisen tarkastusasiakirjan laatiminen, 

jota pääurakoitsija viimeistelee viranomaisten ja muiden osapuolten ehdottamien muu-

tosten myötä.  (Ratu S-1224, 2009, 2.) 

Rakentamisvaiheessa pääurakoitsija perustaa työmaalle laatukansion, johon kerätään 

urakoitsijoiden laatimat laatusuunnitelmat, hankkeen edetessä syntyvät laatuun liittyvät 

dokumentit sekä tarkastusasiakirja. Urakoitsijat huolehtivat kaikki osaltaan laadunvar-

mistustoimista ja työturvallisuustarkastuksista. Urakoitsijan vastuulla olevat asiat listat-

tuna kuvassa 2. Rakennuttajaa, valvojaa ja muita asianosaisia tiedotetaan viipymättä, 

jos aikataulussa tai laadussa tulee suunnitellusta poikkeavaa. Rakennuttajalla myös hy-

väksytään aliurakoitsijat, tuotemallit ja toimittajat. (Ratu S-1224, 2009, 3.) 

 

Kuva 2. Urakoitsijoiden laadunvarmistustoimet. (Ratu S-1224, 2009, 3.) 

Viimeistely- ja luovutusvaiheessa pääurakoitsija ilmoittaa rakennushankkeen valmistu-

misajankohdan. Rakennuttaja hyväksyy luovutusvaiheen aikataulun ja valvoo, että jokai-

nen asianosainen tekee tarvittavat tarkastukset ja itselleluovutukset. Urakoitsijat tekevät 

itselleluovutuksen ohella puutelistat ja aloittavat korjaukset. Pääurakoitsija luovuttaa 

hankkeen valmiina ja laatuvaatimusten mukaisena rakennuttajalle, joka vastaanotettu-

aan hankkeen järjestää taloudellisen loppuselvityksen. (Ratu S-1224, 2009, 4.) 
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3 TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ 

3.1 Tehtäväsuunnittelu 

NCC:llä on olemassa laadunvarmistusmatriisi, jonka myötä osasta työkokonaisuuksista 

on laadittava tehtäväsuunnitelma. Tein runkovaiheen aikana julkisivumuurauksesta teh-

täväsuunnitelman (liite 1) työmaalla valmiiseen pohjaan, jonka sain Pro3-nimisestä 

NCC:n sähköisestä toimintajärjestelmästä. Pro3:ssa on mahdollista tallentaa ja muokata 

asiakirjoja ja sieltä löytyvät valmiit pohjat rakennushankkeissa tarvittaville suunnitelmille 

ja asiakirjoille. Ohutrappauksesta en laatinut tehtäväsuunnitelmaa, koska toinen työnjoh-

taja oli ehtinyt tehdä sen. 

Kumpikin työkokonaisuus toteutettiin aliurakkana. Muurauksessa työryhmänä oli 2 RAM 

/ mastolava (toinen saapui 9 viikkoa myöhemmin) ja rappauksessa 2 RAM kuukulkijan 

kanssa. Töiden suunnitellut alkamis- ja valmistumisajat kirjattiin tehtäväsuunnitelmiin 

hankkeen yleisaikataulun mukaan. Yleisaikataulun lisäksi muita tehtäväsuunnitelmiin kir-

jattuja tietoja saatiin mm. urakkasopimuksesta, RT-korteista, rakennusselostuksesta ja 

rakennuspiirustuksista. Ennen työn aloitusta pidettiin aloituspalaveri itseni, vastaavan 

työnjohtajan ja aliurakoitsijan edustajan kanssa, jossa käytiin tehtäväsuunnitelmaa läpi, 

jotta kaikilla osallisilla olisi yhteinen käsitys työn suorittamisesta, tavoitteista ja vastuista. 

Tehtäväsuunnitelmien avulla pystyin valvomaan ja ohjaamaan muurauksen ja rappauk-

sen työsuorituksia ja laatuvaatimusten täyttymistä sekä seuraamaan töiden etenemistä 

suunnitellun aikataulun mukaisesti.   

Tehtäväsuunnitelmassa käsiteltävät osa-alueet ovat 

• tehtävän lähtötiedot & tekninen laatu 

• työsuorituksen tekeminen 

• tehtävän laadunohjaus ja valvonta 

• hankinta 

• aikataulu & resurssit 

• talous 

• kalusto, työkoneet, laitteet & käsityökalut 

• turvallisuus & ympäristö 

• muut työsuoritukseen kohdistuneet vaatimukset. 
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3.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 

Julkisivumuuraus päästiin aloittamaan hankkeelle laaditun yleisaikataulun mukaisesti 

vuoden 2018 toukokuussa. Muurauksen kestoksi oli määritetty yleisaikataulussa 18 viik-

koa eli 90 työpäivää. Seinäelementtien eristäjä työskenteli koko ajan muurauksen edellä, 

joten muurauksen etenemisessä ei ollut missään vaiheessa esteitä. Muurauksesta riip-

puvaisia töitä olivat rappaus, peltityöt ja maanrakennustyöt, joten muurauksen oli tärkeää 

edetä sovitun aikataulun mukaisesti.  

Tein muurauksesta viikon välein seuraavien 3 viikon työt sisältäviä viikkosuunnitelmia, 

jotta työn ennakoiminen, valvominen ja ohjaaminen helpottuisi. Muuraus eteni aikatau-

lussa Murkionkadulle päin olevaan päätyyn asti (kuva 3), mutta hyvästä suunnittelusta 

ja ennakoinnista riippumatta muuraus jäi aikataulusta jälkeen, mikä vaikutti pääasiassa 

maanrakennustöiden uudelleen suunnittelemiseen paikoittain. Muuraukselle määrite-

tyssä ajassa ei pysytty, koska aliurakoitsijan työryhmä oli henkilömäärältään useasti va-

javainen. Lopullinen viivästys oli muutama viikko, joka vaikutti haitallisesti kustannuksiin, 

koska kaluston (mastolavat, laastisiilo ja tiilihissit) vuokra-ajat pidentyivät. Ratkaisu aika-

taulusta jäämiseen olisi ollut resurssien lisäys, mutta aliurakoitsija ei siihen kyennyt. 

Ohutrappaus aloitettiin myös ajallaan yleisaikataulun mukaisesti syyskuun alussa 2018. 

Työn kestoksi oli suunniteltu 5 viikkoa. Villan päälle tehtävä rappaus toteutui aikataulul-

lisesti (kuvat 4 ja 5), mutta muurauksen viivästymisen takia rappaajat joutuivat tulemaan 

myöhemmin syksyllä työmaalle, jotta moduulitiilen päälle tehtävä rappaus saatiin tehtyä. 
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Kuva 3. Rakennuksen päätyseinä muurattu. Kulmassa moduulitiilellä tehty rapattava 
alue. 
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Kuva 4. Pohjarappauksen ensimmäinen kerros lähes valmis. 

 

 

Kuva 5. Rappaus muutamaa tehostekenttää vaille valmis. 
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3.3 Työturvallisuus 

Työturvallisuus on NCC:llä hyvin merkittävä osa työmaan toimintaa. Työturvallisuutta 

seurataan jatkuvasti ja siihen panostetaan, jotta jokaisella työmaalla työskentelevällä ja 

vierailevalla olisi turvallista. Työtapaturmien suhteen NCC:llä on nollatoleranssi ja siihen 

pyritään panostamalla turvallisiin työskentelytapoihin ja tapaturmien ennaltaehkäisyyn. 

NCC:n työmaalle tultaessa jokainen perehdytetään. Aloin tehdä perehdytyksiä muuta-

man viikon päästä työmaalle tultuani. Perehdytyksessä käydään läpi työmaan turvalli-

suuskäytännöt, eri osapuolten vastuut ja toimintaohjeet vaaratilanteissa. Perehdytettä-

vällä pitää olla kuvallinen henkilökortti, työturvallisuuskortti voimassa ja EU:n ulkopuo-

lelta tulevan pitää esittää passi tai henkilökortti ja voimassa oleva työlupa. Tulitöiden 

tekijältä vaaditaan myös tulityökortti. Perehdytyksen yhteydessä perehdytettävä rekiste-

röidään työmaan henkilöluetteloon.  

Perehdytyksen lisäksi aloin tehdä työmaan turvallisuuden seuranta mittauksia eli TR-

mittauksia. TR-mittauksia tehdään työmaalla viikoittain (kuva 6).  NCC:n tavoite vuoden 

2018 TR-mittauksissa oli 96 %. Mittaukset toteutettiin tabletin Congrid-ohjelmistolla, jo-

hon merkittiin kaikki havainnot mittauksen edetessä. Mittauksessa havaituista puutteista 

otettiin kuva ja merkittiin sijainti ja niistä tehtiin raportti mittauksen päätyttyä. Vuokkoko-

din turvallisuustaso oli koko hankkeen ajan hyvällä tasolla ja lopulliseksi turvallisuusta-

soksi jäi 97,2 %. 

Julkisivumuurauksesta ja ohutrappauksesta tehtiin työn turvallisuussuunnitelma (TTS) 

(liite 2), jonka avulla poistetaan turvallisen työn esteitä. Suurin työturvallisuusriski muu-

rauksessa ja rappauksessa oli putoaminen, joten putoaminen estettiin huolehtimalla, että 

rappareilla oli turvavaljaat päällä kuukulkijassa ja mastolava oli pystytetty riittävän lähelle 

muurattavaa seinää sekä siinä oli suojakaiteet asennettuina. Muita työturvallisuutta pa-

rantavia toimia kyseisissä töissä olivat mm. henkilökohtaisten suojaimien käyttö, suo-

jaukset, työkoneiden käyttöönottotarkastukset ja tavaroiden asianmukainen säilytys, 

jotta tavaroita ei pääse tippumaan ylhäällä työskenneltäessä. 
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Kuva 6. Ote TR-mittauksesta vuoden 2019 talvelta. 
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3.4 Aliurakkasopimukset 

Julkisivumuurauksen ja ohutrappauksen tulivat tekemään NCC:n kanssa kausisopimuk-

sen tehneet yritykset, joten urakoista ei tehty kilpailutusta. Kausisopimus tarkoittaa, että 

rakennusyritys on tehnyt tietyn ajanjakson kattavan sopimuksen toimittajan kanssa pal-

velun tai materiaalin toimittamisesta tiettyyn hintaan. Muurauksen tehnyt yritys oli SB 

Rakennus Oy ja rappauksen tehnyt oli Deckol Nord OÜ sivuliike Suomessa. Ennen töi-

den aloitusta pidettiin aloituspalaveri, jossa käytiin läpi työn sisältö aliurakoitsijan edus-

tajan kanssa. Aloituspalaverista laadittiin muistio Pro3:sta saatavaan valmiiseen poh-

jaan.  

K Oy Vuokkokodin muurauksen aliurakkasopimuksen urakkatyyppi oli yksikköhin-

taurakka eli urakoitsija sitoutui toteuttamaan sovitun työn ja sai korvauksen jokaiselta 

toteutuneelta työsuoritusyksiköltä. Aliurakkaan sisältyi ainoistaan julkisivu- ja väliseinä-

muurauksen työt ja työn tilaajalle eli NCC:lle jäi hankittavaksi materiaalit (laastit, muu-

raussiteet, tiilet, aukonylityspalkit jne.) ja kalusto (mastolavat, laastisiilo, tiilihissit, teli-

neet). 

Ohutrappauksen urakkatyyppi oli myös yksikköhintaurakka. Rappausurakkaan kuului 

rappaustöiden lisäksi materiaalien hankinta lamellivilloja lukuun ottamatta. Kalustona 

rappaajat käyttivät työmaalla vuokralla olevaa kuukulkijaa, mutta joutuivat myöhemmin 

tuomaan oman muutamaksi päiväksi. 

3.5 Kustannusten hallinta ja valvonta 

NCC:llä on käytössä CoolPro niminen projektijärjestelmä, joka on työmaiden pääasialli-

nen kustannusten hallintatyökalu. CoolPron avulla ylläpidetään hankkeiden tavoitear-

viota sekä hankkeen aikaista ennustamista, jossa jokaisen litteran tavoitearvion mukaan 

ennustetaan loppukustannukset. Ennustamisessa jokaisen litteran kohdalla tarkistetaan 

jokainen kustannuslaji, joista tarkastetaan toteutuneet kustannukset ja selvitetään vielä 

toteutumattomat kustannukset. Kustannusten hallinnassa käytetään myös Contempus-

ohjelmaa, jolla asiatarkastetaan työmaan laskut ja asiatarkastuksen jälkeen laskut koh-

dennetaan tavoitelitteroihin kustannuslajien mukaan.  

Työmaan pääasiallinen kustannusten valvoja on vastaava työnjohtaja ja laskujen tarkas-

taja on työmaainsinööri. Vastaava työnjohtaja tekee kuukausittain ennustuksen 
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työpäällikön kanssa. Työnjohto valvoo omien vastuussa olevien työkokonaisuuksien tar-

kastuksia ja hyväksyy näin urakoitsijoiden laskutukset. Tuntityöt pitää tulla kuittaamaan 

välittömästi töiden tultua valmiiksi, ja lisä- ja muutostöistä pitää tulla sopimaan ennen 

niiden aloitusta. 

Julkisivumuuraus toteutettiin yksikköhinnoin. Julkisivu- ja väliseinämuurauksesta oli ne-

liöhinnat, jotka vaihtelivat tiili- ja harkkotyyppien mukaan. Rasiareiät, väliseinien au-

konylitykset ja onteloiden vahvistukset toteutettiin kappalehinnoilla. Tuntitöitä julkisi-

vumuurauksessa tuli ennakoitua enemmän, koska ikkunoiden alle tuli holkkatiilestä te-

hostekenttiä ja holkkatiiliä jouduttiin sahaamaan ylimmän varvin verran, jotta ikkunoiden 

vesipellit olivat määrätyn kaltevia. Lisäksi julkisivumuurauksen viivästyminen aiheutti li-

sää kustannuksia, koska kaluston vuokra-ajat pidentyivät. Kokonaiskustannukset jäivät 

silti muurauksen litterassa alle tavoitearvion. 

Ohutrappaus toteutettiin myös yksikköhinnoin. Rappaustyössä oli neliöhinnat villan 

päälle tehtävälle 2-kerrosrappaukselle ja tiilen päälle tehtävälle 2-kerrosrappaukselle. 

Villoitustyöt yli neliön alueelle oli neliöhinnoiteltu ja alle metrin villoitustyöt tehtiin metri-

hinnalla. Tuntitöitä rappauksessa tuli melko paljon elementtien pykältämisen takia, joten 

rappaajat joutuivat oikaisemaan villaa, jotta pinnasta ja reunoista saatiin tasaiset. Rap-

paajat toivat myös oman kuukulkijan muutamaksi päiväksi, mistä koitui lisäkustannuksia. 

Rappausurakka ei pysynyt tavoitearviossa, koska urakka oli laskettu alakanttiin jo han-

kintavaiheessa. 

3.6 Työnjohto ja esimiestoiminta 

Työnjohtajana pyrin kohtelemaan kaikkia työmaalla olevia tasapuolisesti, olemaan reilu, 

mutta jämäkkä ja mahdollistamaan työn sujuvan etenemisen. Kokemusta rakennusalalta 

ja esimiehenä olemisestä minulla ei ole vielä paljoa, mutta jatkuva halu kehittyä ja oppia 

uutta mahdollistaa nopean oppimisen ja kehittymisen. Alussa puutteellisen kokemuksen 

takia joutui monesti turvautumaan vastaavan työnjohtajan mielipiteeseen, mutta hiljal-

leen päätöksiä uskalsi ja pystyi tekemään itse. Suurimmaksi osaksi työnkuvaani kuului 

töiden suunnittelua ja organisointia, materiaalien ja tarvikkeiden tilaamista sekä laadun-

varmistusta ja työturvallisuuden seurantaa. 

Työnjohtajana vastuullani olivat työkokonaisuuksista julkisivumuuraus ja ohutrappaus. 

Ohutrappaus villan päälle meni itsestään aika jouhevasti eli aluksi siirrätin nosturilla 
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Paroc Linio 80-lamellivillat rapattavan seinän viereen, minkä jälkeen työ eteni suunnitel-

lusti seinän villoituksesta aina valmiiseen pintaan asti. Kun muurauksessa oli tehty ra-

pattavat alueet, ilmoitin rappaustyön tekijöille ja he tulivat tekemään alueet valmiiksi. 

Rappaajat noudattivat hyvin työturvallisuustoimia, joten siihen ei tarvinnut puuttua. Rap-

pareiden työnjohto oli työmaalla paikalla viikoittain, joka osaltaan vaikutti työn etenemi-

seen suunnitellusti. 

Julkisivumuurauksessa oli enemmän asioita, joita piti ottaa huomioon. Tilasin tietyin vä-

liajoin tiiliä ja laastia ja sijoitin ne tontille niin, että ne olivat lähellä muurareita, muttei 

muun työmaan toiminnan tiellä. Mastolavojen, tiilihissien ja laastisiilon paikoista ja ete-

nemistä oli laadittu vastaavan työnjohtajan toimesta suunnitelma (liite 3), mutta myöhem-

min vajavainen miehistö ja tästä seurannut aikataulusta jääminen aiheutti suunnitel-

masta poikkeamista, koska muuraus vaikutti maanrakennuksen etenemiseen. Suunnit-

telin kaluston etenemisen uusiksi vastaavan työnjohtajan kanssa, jottei muuraus häirit-

sisi maanrakennustöitä. Muurarit työskentelivät myös pääsääntöisesti turvallisesti, mutta 

muutaman kerran jouduin huomauttamaan henkilökohtaisista suojaimista.  

Muurauksen ja rappauksen ohessa valvoin työturvallisuutta päivittäin ja kerran viikossa 

TR-mittauksen muodossa. Lisäksi annoin ratkaisuja ja päätöksiä eri työvaiheisiin, sikäli 

kun olin varma asiasta. Pääsin myös kesälomien myötä johtamaan kolmen kerroksen 

pintalattiavaluja. Loppuvaiheessa hanketta tein puutelistoja ja huolehdin puutteiden kor-

jauksesta. 

3.7 Laadunvarmistus 

K Oy Vuokkokodin hankkeelle laadittua laadunvarmistusmatriisia käytettiin työkokonai-

suuksien laadunvarmistuksen perustana. Laadunvarmistusmatriisissa on jokainen työ-

kokonaisuus luetteloituna ja työkokonaisuuden kohdalla on siihen kohdistuvat laadun-

varmistustoimet listattuna. Laadunvarmistustoimia ovat mm. tehtäväsuunnitelma, aloi-

tuspalaveri, malliasennuskatselmus (liite 4) ja vastaanottokatselmus. 

Julkisivumuurauksessa laadunvarmistustoimenpiteet alkoivat tehtäväsuunnitelman laa-

timisella. Laadin tehtäväsuunnitelmaan työkokonaisuuden laadunvarmistustoimet, joita 

olivat mm. työkokonaisuuden pääasialliset laatuvaatimukset, malliasennuksenkatsel-

mus, työvaiheeseen kohdistuvat mittaukset, tarkastukset ja testit sekä työvaiheen osa-

vastaanotto. Ohutrappauksessa tehtäväsuunnitelmaa en tehnyt, koska sen oli ehtinyt 
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laatimaan toinen työnjohtaja. Tehtäväsuunnittelu on keskeinen tapa varmistaa yhden 

työkokonaisuuden toteutus niin, että tehtävälle asetetut tavoitteet ja vaatimukset saavu-

tetaan.  

Tehtäväsuunnitelma esitettiin työvaiheen aloituspalaverissa, jossa osapuolet sopivat 

työkokonaisuuden keskeisistä vaatimuksista ja tavoitteista. Muurauksen ja rappauksen 

aloituspalavereissa käsiteltiin mm. resursseja, teknisiä laatuvaatimuksia, työturvalli-

suutta ja aikataulua. Teknisiä laatuvaatimuksia muurauksessa ovat esimerkiksi tuuletus-

raon pysyminen auki, muuraussiteiden huolellinen asentaminen ja jakojen täsmällisyys. 

Ohutrappauksen teknisiä laatuvaatimuksia ovat mm. pinnan tasaisuus ja ulkonäkö, rap-

pauksen kestävyys ja paksuus ja suoruus. 

Laadunvarmistusmatriisin mukaisesti aloituspalaverin jälkeen kummankin työkokonai-

suuden laadunvarmistustoimet olivat 

• mestan vastaanotto → varmistettiin työvaiheen esteetön aloitus 

• malliasennuskatselmus → varmistettiin, että työ täyttää sille asetetut laatuvaati-

mukset ja käytetyt työmenetelmät ovat hyväksyttäviä, toimii vertailutasona töiden 

edetessä 

• tarkastukset, mittaukset ja testit → näiden avulla varmistettiin sekä todettiin tuot-

teiden teknisten laatuvaatimusten täyttyminen 

• ensimmäisen työkohteen tarkastus → työvaiheen 1. mestan tarkastus, että työ 

täytti asetetut laatuvaatimukset ja oli mallin mukainen 

• osakohteen tarkastus → työvaiheen edetessä varmistettiin, että työ vastasi sille 

asetetuttuja laatuvaatimuksia. Tarkastaminen voi olla työkohteet kattavaa tai pis-

tokoeluonteista 

• työvaiheen vastaanotto → työvaihe vastaanotettiin työn suorittajalta. Vastaan-

otossa todettiin osavastaanotot tehdyiksi ja niissä todetut puutteet korjatuiksi. 

Kumpikin työkokonaisuus täytti niille asetetut toiminnalliset ja laadulliset vaatimukset. 
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4 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 

4.1 Tehtäväsuunnittelu 

Tein julkisivumuurauksesta tehtäväsuunnitelman pari viikkoa ennen aloituspalaveria. 

Tehtäväsuunnitelman laatiminen oli mielestäni erittäin tärkeä ja opettavainen prosessi, 

koska työkokonaisuuteen tuli perehtyä syvällisesti ja tarkasti. Myös vähäisen rakennus-

alan työkokemuksen takia oli todella hyödyllistä laatia tehtäväsuunnitelma, jotta teoriata-

solla tehtävä tuli hyvin sisäistetyksi. Mielestäni kykenen laatimaan pätevän tehtäväsuun-

nitelman, koska osaan löytää tarvittavat tiedot suhteellisen helposti mm. piirustuksista, 

sopimuksista ja Ratu- ja RT-korteista. 

Kehittämistarpeena minulla on tehtäväsuunnitelmien tekeminen muista työkokonaisuuk-

sista, jotka eivät ole minulle entuudestaan tuttuja, jotta ymmärtäisin paremmin ja laajem-

min muiden työvaiheiden sisältöä ja riippumista muihin töihin.  

4.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 

Laadin yleisaikataulun mukaan julkisivumuuraukselle viikoittain viikkoaikatauluja, joissa 

oli seuraavat 3 viikkoa huomioituina. Viikkoaikataulujen tekeminen vaati hyvää perehty-

mistä tehtävään. Viikkoaikataulu oli todella hyvä työkalu tehtävän aikataulussa pysymi-

sen seuraamiseen, kaluston siirtojen suunnitteluun ja materiaalien toimitusten seuran-

taan. Koen pystyväni laatimaan käyttökelpoisia viikkoaikatauluja, kun olen perehtynyt 

tehtävän sisältöön. Hyvästä suunnittelusta huolimatta julkisivumuuraus jäi aikataulusta 

jälkeen ja aikataulua ei saatu enää kiinni. 

Yleisaikataulun laatimisessa haluan kehittyä, koska kosketuspintaa siihen on ainoastaan 

tullut koulussa. Yleisaikataulun laatimisen osaaminen on ensiarvoisen tärkeää ja uskon-

kin jatkuvasti kertyvän työkokemuksen myötä pystyväni tekemään toimivan yleisaikatau-

lun muutamien seuraavien rakennushankkeiden jälkeen, koska silloin minulla on enem-

män tietoa ja taitoa eri työkokonaisuuksista. 



27 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Niko Mäkeläinen 

4.3 Työturvallisuus 

Työturvallisuus oli koko hankkeen ajan hyvällä tasolla ja pyrin puuttumaan aktiivisesti 

työturvallisuuden laiminlyönteihin, mikäli niitä näin. Yleisin huomautuksen aihe oli aliura-

koitsijoiden henkilökohtaisten suojainten puutteellisuus. Työnjohtoharjoittelijana olin en-

simmäistä vuotta, joten silmä ei ollut vielä niin harjaantunut, että muutama työturvalli-

suuspuute saattoi jäädä näkemättä. Perehdytysten, TR-mittausten ja turvallisuuden val-

vontaan panostamisen myötä huomasin riskitekijöitä ja turvallisuuspuutteita yhä enem-

män ja puutuin niihin välittömästi.  

4.4 Aliurakkasopimukset 

Aliurakkasopimuksia en ollut laatimassa, koska ne kuuluivat vastaavan työnjohtajan ja 

hankinnan vastuulle. Tarjouspyynnöt olivat työmaainsinöörin vastuulla, joten en ollut laa-

timassa niitäkään. Luin oman kehityksen kannalta monen työkokonaisuuden tarjous-

pyynnöt ja urakkasopimukset, joten osaan hahmottaa paremmin, mitä asioita kannattaa 

teettää aliurakoitsijalla ja mitä omilla työntekijöillä. Koen, että pystyisin laatimaan päteviä 

tarjouspyyntöjä pienellä avustuksella. Lisäksi urakkaneuvotteluissa en ollut osallisena, 

mutta koen kykeneväni osallistumaan sellaiseen tarvittaessa, kunhan olen perehtynyt 

urakan tavoitteisiin ja vaatimuksiin. 

4.5 Kustannusten hallinta ja valvonta 

Työmaan kustannuksia hallinnoi vastaava työnjohtaja ja työmaainsinööri, joten en saa-

nut kovinkaan paljon otetta työmaan kustannusten hallintaan. Osaan kyllä käyttää Cool-

Pro:ta välttävästi ja Contempusta hyvin, koska olen perehtynyt niihin oma-aloitteisesti. 

Seurasin esimerkiksi jatkuvasti CoolPron avulla muurauksen ja rappauksen kustannus-

ten toteutumista, jotta olin tietoinen paljonko rahaa on vielä käytettävissä työkokonai-

suuksien kustannuslajeille.  

Kustannusten ennustamista en myöskään päässyt toteuttamaan, koska ennustamisen 

teki vastaava työnjohtaja työpäällikön kanssa. Ymmärrän ennustamisen periaatteet, jo-

ten haluaisin päästä tekemään sitä lähitulevaisuudessa. Uskon pystyväni ennustamaan 

minulle tutusta työkokonaisuudesta vastaavan työnjohtajan avun turvin. 
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4.6 Työnjohto ja esimiestoiminta 

Mielestäni olen hyvä esimies ainakin ominaisuuksiltani, koska kohtelen kaikki tasapuoli-

sesti ja reilusti, pyrin olemaan motivoiva, uskallan ottaa vastuuta, olen helposti lähestyt-

tävä, huomioin alaisten mielipiteitä ja tarpeen tullen pystyn tekemään päätöksiä jämä-

kästi. Vähäisen rakennusalan työkokemuksen takia tieto- ja taitotasoni eivät ole vielä 

huipussaan, joten joskus on pyydettävä neuvoa päätöksentekoon toisilta työnjohtajilta. 

Varsinkin, jos minulta kysytään ratkaisua työhön, josta minulla ei ole vielä hirveästi tietoa, 

on järkevämpää pyytää neuvoa, jotta työ onnistuisi kerrasta.  

Kehitettävää on eniten juuri työkokemuksen kautta saatavista tiedoista ja taidoista, jotta 

työvaiheet ovat paremmin sisäistettynä ja pystyisin ratkaisemaan ongelmia täysin itse-

näisesti. 

4.7 Laadunvarmistus 

Ennen muuraus- ja rappaustöiden alkua perehdyin niiden laadunvarmistustoimiin ja laa-

tuvaatimuksiin. Kun olin sisäistänyt ne, oli helppoa valvoa työvaiheiden laatuvaatimusten 

täyttymistä töiden edetessä. Perehdyin myös muiden työkokonaisuuksien laatuvaati-

muksiin ja laadunvarmistuskeinoihin, jotta tietäisin muidenkin töiden laatuvaatimuksista, 

kuin niistä, joista olin vastuussa. 

Kehittämiskohteena näen eritoten minulle vieraiden työkokonaisuuksien laatuvaatimus-

ten tietäminen, jotta osaisin valvoa työtä ja sen jälkeä paremmin. Tähänkin auttaa eniten 

työkokemuksen kertyminen ja syvällinen perehtyminen eri tehtäviin. 
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5 YHTEENVETO 

Opinnäytetyössä käsiteltiin aliurakkana toteutettujen julkisivumuurauksen ja ohutrap-

pauksen tuotannonsuunnittelua ja toteutusta pääurakoitsijan työnjohtajan kannalta. 

Työssä tarkasteltiin työnjohtajan työtehtäviä, joilla on mahdollista saavuttaa onnistunut 

työkokonaisuus.  

Työn aikainen työmaa sijaitsi Turussa Koivulassa, jonne rakennettiin palvelutalo K Oy 

Vuokkokoti. Tilaajana hankkeessa toimi Turun Palvelutilat Oy ja rakennuttajatehtävistä 

vastasi YH Kodit Oy. Pääurakoitsijana hankkeessa oli NCC Suomi Oy, joka myös toimi 

opinnäytetyön toimeksiantajana. Julkisivumuurausta kohteessa oli n. 3000 m2 ja rap-

pausta n. 355 m2. K Oy Vuokkokoti valmistui syksyllä 2019. Toimin kohteessa työnjoh-

toharjoittelijana ensimmäistä vuotta. 

Opinnäytetyö koostui ensimmäiseksi teoriaosuudesta, jossa tarkasteltiin työtehtävien 

teoriaa eri rakennusalan lähteitä käyttäen. Teoriaosuuden jälkeen analysoitiin teorian to-

teutumista käytännössä ja lopuksi käsiteltiin omaa osaamistasoa ja kehittämistarpeita 

työnjohtajana.   

Tavoitteena työssä oli tuoda onnistuneesti esille työnjohtajan keskeisiä työtehtäviä, joi-

den avulla muurauksen ja rappauksen suunnittelu ja toteutuksen ohjaus on mahdollista, 

jotta työkokonaisuudet täyttäisivät aikataululliset, toiminnalliset ja laadulliset vaatimuk-

set. Lisäksi tavoitteena oli syventää rakennusalan ammattitaitoa sekä kehittyä työnjoh-

tajana. 

Työkokonaisuuksien osalta laadulliset ja toiminnalliset vaatimukset täyttyivät, mutta 

muurauksen myötä kumpikin tehtävä jäi suunnitellusta aikataulusta. Henkilökohtaiset ta-

voitteet täyttyivät myös, koska ammattitaitoni otti harppauksia eteenpäin ja kehityin esi-

miehenä työnjohtoharjoittelijana toimiessani. Oppimishaluisen luonteen, motivaation, jat-

kuvasti kasvavan vastuun ja auttavan ilmapiirin koen olleen mahdollistajia, miksi kehityin 

työnjohtajana runsaasti.  



30 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Niko Mäkeläinen 

LÄHTEET 

Kankainen, J. & Junnonen, J.-M. 2014. Urakoitsijan sopimusasiat. 3. Helsinki: Rakennustieto Oy. 

Ratu KI-6020. 2010. Rakentamisen tuotantotekniikka. Helsinki: Rakennustieto Oy. 

Ratu KI-6028. 2016. Aikataulukirja. Helsinki: Rakennustieto Oy. 

Ratu KI-6033. 2018. Rakennushankkeen kustannushallinta. Helsinki: Rakennustieto Oy. 

Ratu S-1196. 2001. Puu- ja kiviaineiset julkisivut. Tehtäväsuunnittelu – aliurakka, työkauppa. Hel-
sinki: Rakennustieto Oy. 

Ratu S-1217. 2007. Rakennustyön työturvallisuusriskien arviointi. Helsinki: Rakennustieto Oy. 

Ratu S-1224. 2009. Rakennushankkeen laadunvarmistustoimet. Helsinki: Rakennustieto Oy. 

Ratu S-1228. 2010. Rakentamisen tehtäväsuunnittelu. Ohje aliurakan ja työkaupan hallintaan. 
Helsinki: Rakennustieto Oy. 

Ratu TT 15-00475. 2004. Työturvallisuusvastuu. Helsinki: Rakennustieto Oy. 

Ratu TT 18-00408. 2003. Rakennustyön turvallisuusjohtamisen hyviä käytäntöjä. Helsinki: Ra-
kennustieto Oy. 

Työturvallisuuskeskus TTK 2019. Johtaminen ja esimiestyö. Viitattu 22.10.2019 https://ttk.fi/ty-
oturvallisuus_ja_tyosuojelu/tyoturvallisuuden_perusteet/johtaminen_ja_esimiestyo. 

 

 



Liite 1 (1) 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Niko Mäkeläinen 

JULKISIVUMUURAUKSEN TEHTÄVÄSUUNNITELMA 

 



Liite 1 (2) 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Niko Mäkeläinen 

 

 

 



Liite 1 (3) 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Niko Mäkeläinen 

 

 

 



Liite 1 (4) 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Niko Mäkeläinen 

 

 



Liite 1 (5) 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Niko Mäkeläinen 

 



Liite 2 (1) 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Niko Mäkeläinen 

 JS-MUURAUKSEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 

 

 



Liite 2 (2) 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Niko Mäkeläinen 

 

 

 

 

  



Liite 3 (1) 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Niko Mäkeläinen 

JS-MUURAUKSEN ALUESUUNNITELMA 

 

 



Liite 4 (1) 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Niko Mäkeläinen 

JS-MUURAUKSEN MALLIASENNUSKATSELMUS 

 

 

 



Liite 4 (2) 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Niko Mäkeläinen 

 

 


