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tustua tehtäväsuunnitelmiin ja laatia Peab Oy:n käyttöön uusi tehtäväsuunnitel-
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tiivistämällä käytössä olevaa tehtäväsuunnitelmapohjaa. 

 

Tietoa tehtäväsuunnitelmista kerättiin useista eri lähteistä. Kirjallisiin lähteisiin ja 

Peab Oy:n omiin tehtäväsuunnitteluohjeisiin tutustuminen antoi teoreettista poh-

jaa työlle. Tehtäväsuunnitelmien kanssa tekemisissä olevia henkilöitä haastatte-

lemalla saatiin puolestaan tietoa tehtäväsuunnitelman käytöstä, ongelmista ja 

kehitysideoista. Uusi tehtäväsuunnittelulomake laadittiin kerätyn tiedon pohjalta.  

 

Tehtäväsuunnitelmat kuuluvat nykyisin rakennusalalla kaikkien suurimpien yri-

tysten tuotannonsuunnitelmiin. On tärkeää, että myös Peab Oy:llä on oma toi-

miva tehtäväsuunnitelma. Uudesta TESU:sta saadun palautteen perusteella työ 

oli onnistunut ja tehtäväsuunnitelmalomaketta kehitettiin oikeaan suuntaan. 

Näiden palautteiden valossa tavoitteet saavutettiin ja uusi tehtäväsuunnitelma-

pohja tullaan lisäämään Peab Oy:n sähköiseen tietokantaan koko yhtiön henki-

löstön käytettäväksi. 
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One of the most important things of construction site management is to manage 

a single task. A task plan is a good tool for carrying out a single task. The topic 

of this thesis is task plans and their development. The primary object was to  

explore task plans and create a new planning form to Peab Finland. The new 

form was made on the basis of the old form. 

 

Information about task plans was collected from several sources. There are 

many publications that tell about task planning. These publications gave basic 

information about task plans and how to create them. The internet also contains 

a lot of information about the issue and you can also find ready-made task 
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1  JOHDANTO 
 

 

Tämän insinöörityön aiheena on tehtäväsuunnitelma ja sen kehittäminen. Teh-

täväsuunnitelma on ensisijaisesti tuotannon työkalu ja työmaan johtamisen 

apuväline. Tämä ajatus toimii myös lähtökohtana koko projektille.  Tarkoitukse-

na on tutustua tehtäväsuunnitelmaan perusteellisesti niin yleisellä tasolla kuin 

yrityksen sisällä. Perehtymisen pohjalta kehitetään olemassa olevaa tehtävä-

suunnitelmaa.  

 

Tämän opinnäytetyön tilaajana toimii Peab Oy. Peab Oy on osa Tukholman 

pörssiin listautunutta Peab-konsernia. Se lukeutuu Pohjoismaiden suurimpien 

rakennusliikkeiden joukkoon työllistäen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa noin 

15 000 henkilöä. Peabin liikevaihto on noin 4 miljardia euroa. Suomessa Peab 

Oy on maan kahdeksanneksi suurin rakennusliike ja työllistää noin 700 henki-

löä. Peabin toimialaa ovat asuntorakentaminen, muu talonrakentaminen ja kiin-

teistöliiketoiminta. Peab Infra Oy:n toimialana on Peabin Suomen maa- ja vesi-

rakentaminen. Tämä insinöörityö suoritetaan Peab Oy:n Rovaniemen aluetoi-

mistolle. Referenssejä yksiköllä ovat muun muassa Taiteiden Talo Rovaniemel-

lä, Hotelli Santa Saariselällä, Lapin keskussairaalan laajennus Rovaniemellä 

sekä Monitoimihalli Lappi-Areena Rovaniemellä. 

 

Tavoitteena tässä opinnäytetyössä on saada kehitettyä tehtäväsuunnitelmasta 

toimiva työkalu työmaahenkilöstön käyttöön. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi 

työhön sisältyy useita eri työvaiheita. Tehtäväsuunnitelmaan täytyy perehtyä 

alan kirjallisuuden avulla. Kirjallisuutta aiheesta löytyy muun muassa kirjastois-

ta, sähköisistä julkaisuista, RATU-tiedostoista, RT-kortistosta ja internetistä. Li-

säksi käytössäni jo aikaisemmin ollut Oulun seudun ammattikorkeakoulun opin-

tomateriaali sisältää jonkin verran tietoa aiheesta. Käytännön tietoa tehtävä-

suunnitelmista kerätään haastattelemalla tehtäväsuunnitelman kanssa tekemi-

sissä olevia ihmisiä. Näkemyksiä tehtäväsuunnitelmista kerätään työmaan hen-

kilöstöltä, toimiston henkilöstöltä ja auditointihenkilöstöltä. Peabin tietokannasta 

löytyy tällä hetkellä käytössä oleva tehtäväsuunnittelupohja. Tähän pohjaan tu-
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tustuminen on tärkeä osa prosessia, koska sen pohjalta lähdetään kehittämään 

uutta lomaketta. Myös tällä työkalulla aikaisemmin tehtyihin tehtäväsuunnitel-

miin on syytä tutustua, jotta saa käsityksen, millaisella tasolla TESU:t tällä het-

kellä ovat ja millaista panostusta niiden laatiminen vaatii. Tavoitteena on kehit-

tää vanhasta tehtäväsuunnitelmapohjasta selkeä ja helppokäyttöinen työkalu. 

Lähtökohtaisesti valmista pohjaa tulisi tiivistää ja asioita saattaa yksinkertai-

sempaan sekä selkeämpään muotoon. Uutta tehtäväsuunnitelmalomaketta tul-

laan lisäksi testaamaan eri kohteissa. Testauksen pohjalta saadut kokemukset 

ja kehitysideat kirjataan palautelomakkeisiin.  

 
Tämä insinöörityö on rajattu keskittymään tehtäväsuunnitelman kehittämiseen 

käyttäjäystävällisempään muotoon sekä tehtäväsuunnitelmaesimerkkeihin. 

Esimerkiksi muita tuotannonohjaus tai -suunnittelumenetelmiä ei suuremmin 

tämän opinnäytetyön puitteissa käsitellä. 

 

Insinöörityöni aiheen sain tilaajalta. Heille on vakiintunut sellainen näkemys, et-

tä tehtäväsuunnitelmien laatiminen on työmaahenkilöstölle työlästä ja ongelmal-

lista. Päällimmäisenä syynä näihin ongelmiin pidetään tehtäväsuunnitelmalo-

makkeen epäkäytännöllisyyttä. Tehtäväsuunnitelmapohjaa pidetään liian vai-

keakäyttöisenä sekä laajana. Tästä johtuen tehtäväsuunnitelmien laatimisesta 

on tullut asia, jota vältellään ja usein se myös jää tekemättä, ellei sitä erikseen 

vaadita. Äärimmäisenä esimerkkinä tästä ovat esimerkiksi pelkästään auditointi-

tilaisuutta varten laaditut tehtäväsuunnitelmat.  Tällä periaatteella tehdyt TESU:t 

eivät auta tehtävän läpivientiä, koska ne tehdään pelkästään auditointihenkilös-

tön nähtäväksi. Tämä ei luonnollisestikaan palvele tehtäväsuunnitelman tarkoi-

tusta lainkaan. (Rovaniemen aluetoimiston henkilökunta. 2012.) 
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2  TEHTÄVÄSUUNNITELMAAN PEREHTYMINEN 
 

 

2.1  Tehtäväsuunnitelman lähtökohdat 
 

Tehtäväsuunnittelulla suunniteltavaksi tehtäväksi valitaan yleensä jokin yleisai-

kataulun tehtävistä. Tehtäväsuunnitelma voi myös käsittää useamman samaa 

tehtävää koskevan työvaiheen suunnittelemisen. Mitä yhtenäisempi tehtävä on, 

sitä paremmin se on ohjattavissa sekä taloudellisesti että ajallisesti. Lähtökoh-

taisesti tehtäväsuunnitelma on tarkoitettu laadittavaksi ennalta merkittävään 

työvaiheeseen. Työvaihe voi olla merkittävä useammasta syystä:  

- Ajallisesti merkittävä tehtävä voi olla joko pitkäkestoinen tai se tahdittaa 

muita työvaiheita merkittävästi. Tällöin aikataulussa ja tavoitteissa pysy-

minen on erittäin tärkeää. 

- Tehtävän taloudellinen merkitys on suuri. Tehtävään liittyy joko suuret ta-

loudelliset odotukset tai riskit taloudelliseen tappioon ovat merkittävät. 

- Tehtävän vaatimukset ovat korkeat tai muuten poikkeavat. Tällöin tehtä-

väsuunnitelman päätarkoitus on varmistaa ja ohjata laatuvaatimusten 

täyttymiseen. 

- Tehtävä on ennalta tuntematon työn suorittajille tai työnjohdolle. Harvi-

naisen tehtävän suorittamisessa tehtäväsuunnittelulla pyritään tutustu-

maan tehtävään ennalta mahdollisimman tarkasti yllätysten minimoimi-

seksi. Työn suorituksen kattavaan ohjeistamiseen kiinnitetään myös 

huomiota. 

- Tehtävä on virhealtis. Tehtävä on aikaisempien kokemuksien perusteella 

aiheuttanut jälkitöitä ja takuukorjauksia. Tuottavuuden parantamiseksi 

tehtäväsuunnitelma auttaa laaduntarkkailussa ja kehittämisessä. (RATU 

– S 1228.) 

 

Tehtäväsuunnittelulla pyritään menemään oheisessa kaaviokuvassa yläkautta 

ottamalla huomioon kaikki mahdolliset muuttujat edeltä käsin. Viikkosuunnitel-

malla voidaan tarvittaessa korjata tehtävien toteutusta suunnittelun mukaiseksi 
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(alapuoli). Molemmat suunnittelumenetelmät tukevat toisiaan, ja niillä on sama 

päämäärä eli toteutuma. (Kuva 1.) (Kankainen - Junnonen 1999, 5.) 

 

 
KUVA 1. Tehtäväsuunnittelu tuotannonohjauksen osana (Kankainen ym. 1999, 

5) 

 

Tehtäväsuunnitelman tekoon sisältyy runsaasti lähtötietoja. Näihin kuuluvat 

yleiset asiakirjat, hankekohtaiset asiakirjat ja yrityksen omat toimintaohjeet. 

Yleiset asiakirjat ovat teoksia, joiden määräykset ja normit ovat yleisesti voi-

massa. Näistä asiakirjoista löytyvät tehtävän laatu- sekä työ- ja ympäristöturval-

lisuusvaatimukset. Hankekohtaisia asiakirjoja ovat 

- urakkasopimusasiakirjat 

- työmaan laatusuunnitelma 

- rakennusselostus 

- työselostus 

- piirustukset 

- turvallisuus- ja aluesuunnitelmat 

- tavoitearvio 

- yleisaikataulu. 

 

Näistä asiakirjoista tehtäväsuunnitelman tekijälle selviää niin tilaajan tai raken-

nuttajan vaatimukset hankkeelle ja lopputuotteelle kuin myös työmaan ja työn-

tekijöiden tavoitteet hankkeen eri vaiheissa. Tehtäväsuunnitelmaa laadittaessa 

kannattaa käyttää apuna aikaisemmin laadittuja tehtäväsuunnitelmia. (Kuva 2.) 

(RATU S-1228.) 
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KUVA 2. Tehtäväsuunnitelman lähtötiedot (RATU S-1228) 

 

RATU:n mukainen tehtäväsuunnitelman sisältö antaa hyvän pohjan tehtävä-

suunnitelman laatimiseen. Tehtävästä laaditaan sisällön kuvaus, jossa eritellään 

tehtävään kuuluvat työt. Tehtävän sisältö määrittää myös urakkarajat ja selven-

tää tehtävän liittymistä edeltäviin ja seuraaviin työvaiheisiin. Tehtävästä määri-

tetään alku- ja lopputila sekä aloitusedellytykset. Mikäli tehtävästä pidetään aloi-

tuspalaveri, täytyy siihen liittyvät asiat tuoda ilmi tehtäväsuunnitelmassa. Kus-

tannusten ja aikataulun hallinnan helpottamiseksi selvitetään tarkasti materiaali- 

ja työmenekkitiedot. Tehtäväsuunnitelmassa selvitetään aina tehtävän laatuvaa-

timukset ja mahdolliset ongelmat. Näistä laaditaan työntekijöiden ja mestarei-

den käyttöön työnaikaisen ohjauksen välineet. Työn aikana seurattavia ja ohjat-

tavia asioita ovat työn tekemisen ja lopputuotteen laatu, tehtävän ajallinen ete-

neminen ja kustannusten kertyminen. (URL1.) 
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2.2  Tehtäväsuunnitelman tarkoitus 
 

Tehtäväsuunnittelu on systemaattinen tapa varmistaa yhden työkokonaisuuden 

toteutus siten, että sille asetetut taloudelliset, ajalliset ja laadulliset vaatimukset 

ja tavoitteet saavutetaan yleisaikataulun ja tavoitearvion mukaisesti. Tehtävä-

suunnitelmaa pyritään käyttämään avuksi mahdollisimman monessa eri työ-

maan vaiheessa. Sen tulisi palvella organisaatiota hankinnoista alkaen. Hankin-

taosasto tekee tarvittavat hankinnat tehtäväsuunnitelman materiaalien ja määri-

en mukaan ja ajoittaa hankinnat tehtävän kannalta oikeaan ajankohtaan. Työ-

maaorganisaatio taas hyödyntää tehtäväsuunnitelmaa työn toimeenpanossa ja 

valvonnassa. Tehtäväsuunnitelma tulee laatia alusta asti mahdollisimman tar-

kasti. Tehtäväsuunnitelman tekee pääsääntöisesti työmaahenkilöstö. Heidän 

tehtävänään on tutustua yksityiskohtaisesti detaljitason toteutukseen. Tällä ta-

valla heillä on parhaimmat mahdollisuudet vaikuttaa suunnitelmiin ja tarvittaes-

sa hyväksyttää muutokset tuotantosuunnitelmiin rakennuttajalla. Myös lisä- ja 

muutostöiden hallinta paranee työvaiheeseen perehtymisen sekä tuotannon ai-

kaisen valvonnan vuoksi. (Koskenvesa - Pussinen 1999, 5.)  
 

Yksittäisessä tehtävässä suunnittelun pääpaino on keskitettävä aloitusedellytys-

ten ja suorituksen varmistamiseen. Aloitusedellytysten varmistamiseen liittyvät 

pääasiat ovat 

- varmistaa edellisen tehtävän valmistuminen aikataulussa 

- suunnitelmakatselmus eli tuotesuunnitelmien valmiuden varmistaminen 

ja toteutettavuuden tarkistaminen 

- materiaalihankintojen, määrien ja toimitusten varmistaminen sekä ajoit-

taminen työtehtävän ja tarpeen mukaan 

- tarvittavien työvälineiden kartoittaminen sekä niiden saatavuuden varmis-

taminen 

- jätteiden keräys- ja lajittelupisteiden selvittäminen. (Kankainen ym. 1999, 

7.) 

 

Tehtäväsuunnitelmaa käytetään apuna laadittaessa aliurakoita ja työkauppoja. 

Tehtäväsuunnitelma voidaan myös tehdä koskemaan pelkästään kyseisiä so-
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pimuksia. Tehtäväsuunnitelma toimii lähtötietona ja toteutusmallina sovittaessa 

aliurakkaa tai työkauppaa. Siitä käy ilmi urakkarajat sekä tehtävän liittyminen 

edeltäviin ja tuleviin työvaiheisiin. Tehtävän tavoitteet kirjataan tehtäväsuunni-

telmaan tarkasti, jotta tarjouspyyntö voidaan tehdä mahdollisimman täsmällises-

ti. Tehtävän laatusuunnitelmat sisällytetään tehtäväsuunnitelmaan ja tätä kautta 

sopimukseen. Tällä varmistetaan laatuvaatimuksien ja laatusuunnitelman siir-

tyminen aliurakoitsijalle. Aliurakoitsija vastaa tarjouksellaan kysyntään ja esittää 

suunnitelmansa. Yhteistyössä tehtäväsuunnitelmaa täydennetään ja tarkenne-

taan aliurakoitsijan tarjouksen ja neuvottelujen pohjalta. Aliurakoitsijan tulee 

osallistua tehtäväsuunnitteluun aktiivisesti antamalla esimerkiksi työsaavutustie-

toja suunnittelun lähtötiedoiksi. (Kuva 3.) (URL1.) 

 

 
Aliurakan tehtäväsuunni-
telma 
 

Sisältö, menetelmät, kalusto 

 

Kustannustavoite 

(hankintalaskelma) 

 

Ajoitus 

 

 

 

 

Laadunvarmistustoimenpiteet 

  
Tarjouspyynnön ja sopimuksen 
liiteasiakirjat 
 
Suoritusvelvoitteet, urakkarajat 

 
Tarjousvertailu, urakka- ja yksik-

köhinnat 

 

Aliurakan aikataulu 

- aloitus, valmistuminen 

- välitavoitteet, tuotantonopeus 

- resursseja koskevat ehdot 

 

Laatuvaatimukset ja lukuarvot, 

laaduntoteaminen, laatudokumen-

tit 

 

KUVA 3. Tehtäväsuunnitelmaa käytetään avuksi aliurakan sisällön ja ehtojen 

muodostamisessa (RATU S-1228) 
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2.3  Tehtäväsuunnitelma osana tuotannonsuunnitelmaa 
 

Tehtäväsuunnitelmalle itselleen ei ole lakisääteistä vaatimusta, mutta sen avulla 

valvotaan viranomaisten vaatimia asioita. Tehtäväsuunnitelman yksi tarkoitus 

onkin vastata viranomaisten asettamiin määräyksiin. Tehtäväsuunnittelu on kiin-

teä osa laajempaa tuotannonsuunnittelu- ja -ohjausprosessia. Sen avulla tar-

kennetaan tuotantosuunnitelmat kuten yleisaikataulu, rakentamisvaiheaikataulu 

ja viikkosuunnitelma sille tasolle, että suunnitelmasta saadaan konkreettinen 

väline työn toteuttamiseksi. Tehtäväsuunnittelu palvelee sekä toteutusta että 

ohjausta. Tehtäväsuunnitelma kokoaa yhteen tuotannonsuunnittelun tehtävää 

koskevat suunnitelmat palvelemaan työnaikaista ohjausta sekä työnjohdon ja 

työntekijöiden välistä tiedonkulkua. (Kuva 4.) (Ratu S-1228.) 

 

 
KUVA 4. Tehtäväsuunnitelma tuotannonsuunnittelun ketjussa (URL 2) 

 

Tehtäväsuunnitelma on osa työjärjestelyä kuten perinteisemmin käytössä oleva 

viikkosuunnittelu. Tehtäväsuunnitelma poikkeaa viikkosuunnitelmasta keskitty-

mällä pelkästään yhteen tehtäväkokonaisuuteen. Viikkosuunnitelmassa taas 

otetaan huomioon kaikki kyseisen suunnittelujakson aikana työmaalla tapahtu-

vat työvaiheet. Laajuutensa vuoksi viikkosuunnitelmat eivät riitä varmistamaan 

tehtävien tavoitteenmukaista suoritusta eivätkä pysty riittävällä tarkkuudella oh-
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jaamaan tehtävän muodostamaa kokonaisuutta. Tehtäväsuunnitelmat vähentä-

vätkin viikkosuunnitelmien tarvetta. (Kuva 5.) (Kankainen ym. 1999, 6.)  

 

 
KUVA 5. Tehtäväsuunnittelulla suunnitellaan tehtävät alusta loppuun, toisin kuin 

viikkosuunnittelulla (URL 2) 
 

2.4  Tehtäväsuunnitelma RATU-kortistossa ja Peabilla 
 

RATU-kortistossa on kattavasti aineistoa tehtäväsuunnitelman laatijalle. Aineis-

tosta löytyy tehtäväsuunnittelun ohjeistusta käsitteleviä kortteja kuusitoista kap-

paletta. Osa korteista käsittelee tehtäväsuunnitelmaa yleisesti ja osa keskittyy 

tehtäväesimerkkeihin. RATU-teoksista löytyy laaja valikoima erilaisia tuotan-

nonohjaus menetelmiä. Niistä saa hyödyllistä tietoa työmaan toimista laajem-

minkin, mutta ne keskittyvät osaltaan myös TESU:ihin. RATU-julkaisuista löytyy 

myös useita pelkästään tehtäväsuunnitelmia käsitteleviä kirjoja, joista esimerk-

kinä mainitsen Jouko Kankaisen ja Juha-Matti Junnosen teoksen Tehtäväsuun-

nittelu ja -valvonta rakentamisessa, jota on käytetty tämänkin insinöörityön te-

kemisessä laajasti apuna. (URL 3; Rakennustietokauppa. 2011, verkkokauppa -

> talonrakennusurakointi -> rakennustuotanto ja –talous.) 

 

Tehtäväsuunnitelmien laatiminen on osa Peab Oy:n tuotannonsuunnitelmaa. 

Tehtäväsuunnitelmia tulee laatia käytännössä jokaisella työmaalla. Toimintaoh-



 
 

15 

 

jeen mukaan tehtäväsuunnitelma laaditaan urakkakohteen toteutumisen kannal-

ta tärkeimmistä tehtävistä. Nämä tehtävät on määritelty riskikartoituksen tai ris-

kianalyysin avulla. Kartoituksen tai analyysin pohjalta saadut tiedot taas on 

merkitty työmaan laadunvarmistusmatriisiin. Ohjeistuksen mukaan tehtävä-

suunnitelma tulee tehdä ennen tehtävää koskevia hankintoja. Tällöin tehtävä-

suunnitelmasta saadaan irti maksimaalinen hyöty. Tehtäväsuunnitelmaa tai sen 

osia käytetään apuna hankinnoissa, aloituspalavereissa, katselmuksissa, osa-

kohde- tai vastaanottotarkastuksissa ja taloudellisessa loppuselvityksessä. 

Peabin tietokannasta löytyy tehtäväsuunnitelman pohja, jonka avulla tehtävä-

suunnitelmat on tähän mennessä tehty. (Peab Oy. 2012a; Peab Oy. 2012b.) 
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3 TEHTÄVÄSUUNNITELMAN VAATIMUKSET JA KÄYTTÖ 
 

 

Tehtäväsuunnitelmien vaatimuksista ja käytöstä on jo osittainen kuvaus tehtä-

väsuunnitelmaan perehtyminen –osiossa (luku 2). Käytännön asioista parhaita 

tietolähteitä ovat kuitenkin tehtäväsuunnitelman kanssa tekemisissä olevat hen-

kilöt. Käytännössä jatkuvaa haastattelua on tapahtunut koko opinnäytetyöpro-

jektin ajan. Tilaisuuden tullen ja tarvittaessa keskusteluja on käyty suullisesti 

mukana olleiden ihmisten kanssa. 

 

3.1  Haastattelut toimistolla 
 

Idea opinnäytetyöni aiheesta tuli Peab oy:n Rovaniemen aluetoimistolta. Toi-

miston henkilökuntaa oli mahdollisuus haastatella oikeastaan aina, kun siihen 

oli tarvetta. Tärkeimmät keskustelut tapahtuivat projektin alkuvaiheessa, jolloin 

kävimme insinöörityön lähtökohtia läpi. Haastateltaville oli muotoutunut käsitys 

tehtäväsuunnitelmien ongelmallisuudesta etenkin niiden täytettävyyden suh-

teen. Auditointiraporttien perusteella tehtäväsuunnitelmissa oli kehittämisen va-

raa. Myös työmailta oli tullut heille palautetta tehtäväsuunnitelmien ongelmista 

ja erityisesti vaikeuksista täydentää TESU-pohja. Tehtäväsuunnitelman laatimi-

sesta puuttuu yhtenäinen käytäntö. Tehtäväsuunnitelman teosta ja aikataulusta 

tulisi sopia jo alustavissa kokouksissa, jotta hankintaosasto voisi hyödyntää teh-

täväsuunnitelmaa omassa työssään. (Rovaniemen aluetoimiston henkilökunta. 

2012.) 

 

Toimistolla erityistä huomiota on kiinnitetty takuuajan korjauksiin sekä niiden 

määrään. Osaltaan tähän on vaikuttanut tehtäväsuunnitelmien puuttuminen. 

Yhdeksi tavoitteeksi on nyt asetettu tehtäväsuunnitelmien tehostettu käyttö, jot-

ta takuutöitä saadaan vähennettyä. Tehtäväsuunnitelmia laadittaessa ja yleen-

säkin tehtäviä suunniteltaessa yksi tärkeimmistä asioista on takuutöiden mini-

moiminen. Takuutyöt nostavat yllättävän paljon kohteen kokonaiskustannuksia. 

Tehtäväsuunnitelmilla pyritään ennaltaehkäisemään tavanomaisia takuukorja-

uksia. Tehtäväsuunnitelma osaltaan tähtääkin juuri takuutöiden minimoimiseen. 
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Kun asiat tuodaan työntekijöiden tietoon tai toisinpäin, ymmärtävät kaikki, että 

on yhteisten etujen mukaista tehdä heti kerralla kunnollista ja kestävää työnjäl-

keä. Tätä kautta vältetään takuukorjauksia ja sitä kautta ylimääräisiä kustan-

nuksia. (Rovaniemen aluetoimiston henkilökunta. 2012.) 

 

3.2  Työnjohtajien haastattelu 
 

Tehtäväsuunnitelma on ensisijaisesti työnjohtajien ja työmaainsinöörien työkalu. 

Tämän vuoksi kyseisten henkilöiden näkemykset ovat tärkeässä asemassa ke-

rättäessä kokemuksia tehtäväsuunnitelmasta sekä kehitettäessä toimivaa apu-

välinettä tehtävän suunnitteluun. Opinnäytetyöprojektin alkuvaiheessa minulle 

tarjoutui mahdollisuus saada näkemyksiä Peab Oy:n vastaavalta mestarilta hä-

nen työskennellessään samassa työpisteessä kanssani. Häneltä sain paljon hy-

viä kommentteja ja kehitysideoita. Projektin loppuvaiheessa haastatteluja toteu-

tettiin kirjallisesti palautelomakkeilla. Palautetta kerättiin Peab Oy:n Rovanie-

men yksikön henkilökunnalta. Palautelomakkeessa oli yhdistettynä kysymyksiä 

sekä tehtäväsuunnitelmista yleensä että kysymyksiä uudesta ja vanhasta lo-

makkeesta ja niiden täytettävyydestä. Kirjallisen palautteen antamiseen osallis-

tui kaksi vastaavaa mestaria, kaksi työmaamestaria sekä työmaainsinööri. Suul-

lisiin haastatteluihin osallistui lähes koko yksikön toimihenkilöstö, eli noin 15 

henkilöä. Tässä käsitellään yhteenvetomaisesti vastauksia, joita on annettu ky-

symyksiin tehtäväsuunnitelmista yleisesti (liite 1). 

 

Tehtäväsuunnitelman laatiminen edellyttää työnjohtajilta tarkkaa perehtymistä 

kulloinkin kyseessä olevaan tehtävään, jotta he pystyvät paikallistamaan on-

gelmat sekä riskialttiit paikat. Laadittaessa suunnitelmaa tekijälle muodostuu 

kokonaiskuva tehtävästä. Laatuvaatimusten sisäistämistä ja aikataulun sovitta-

mista muiden töiden yhteyteen pidetään erityisen tärkeinä asioina. Myös tarkka 

suunnitelmiin tutustuminen tulee ajankohtaiseksi TESU:a laadittaessa. Sillä py-

ritäänkin tuomaan nimenomaan tehtävän keskeiset asiat esille ja kokoamaan 

suunnitelmista yhtenäinen tiivistetty paketti. TESU:a pyritään hyödyntämään 

työmaalla monin eri tavoin. Palautteissa mainittuja esimerkkejä ovat muun mu-

assa materiaalisuunnittelu, laatuvaatimuksien mieltäminen ja kertaaminen ja 
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henkilöstön perehdyttäminen tehtävään. Tehtäväsuunnitelman sisältö saatetaan 

työntekijöiden tietoon yleensä aloituspalaverissa. Työnjohtajat pitävät tärkeänä, 

että tehtävä käydään tarkasti läpi työntekijöiden kanssa ennen tehtävän aloitus-

ta. Läpikäytävistä asioista korostuvat aikataulu sekä laatuvaatimukset. (Työn-

johtajat. 2012.)  

 

Haastatteluiden ja palautteiden kautta pyrin saamaan mahdollisimman laajan 

käsityksen työnjohtajien näkemyksistä ja kokemuksista käytössä olevasta TE-

SU:sta. Yleinen kanta työnjohtajilla on, että tällä hetkellä käytössä olevaa TE-

SU-pohjaa pidetään liian hankalana käyttää. Sen raskas rakenne vaatii huomat-

tavaa ajallista panostusta TESU:n tekijältä. Laajuutensa vuoksi se ei palvele 

omia tarpeitaan tarpeeksi hyvin. Etenkin aliurakoiden tehtäväsuunnitelmissa 

tämä ongelma on tullut esiin. Ulkoasultaan lomaketta pidetään jokseenkin epä-

selvänä, mikä todennäköisesti johtuu useasta välilehdestä sekä tietojen haja-

naisuudesta. (Työnjohtajat. 2012.) 

 

3.3  Auditointi ja auditoijan haastattelu 
 

Auditointi toteutettiin 4.11.2011 Pyhä-Luoston luonto- ja kulttuurikeskuksen 

työmaalla. Auditoinnissa tarkoituksena on tarkastaa laatujärjestelmän toimivuus 

sekä pyrkiä kehittämään sitä. Auditointi toteutetaan systemaattisesti sekä tar-

kasti maksimaalisen hyödyn saavuttamiseksi. Ennen varsinaista auditointitilai-

suutta auditoijalle lähetetään ennakkomateriaali. Ennakkomateriaali koostuu 

auditointikohteen dokumenteista. Auditoija tutustuu materiaaliin ennen auditoin-

titilaisuutta. Kattava auditointi tulee suorittaa kiireettömästi ja yleensä tilaisuus 

kestää ainakin yhden kokonaisen työpäivän. Auditoinnin avulla saadaan selvi-

tettyä toimintamallien ja käytäntöjen väliset poikkeamat sekä pystytään valvo-

maan johdon asettamien tavoitteiden saavuttamista. Lisäksi pyritään selvittä-

mään laadittujen ohjeiden tarkoituksenmukaisuutta ja etsimään kehityskohteita. 

Kehitysideat ja menetelmät tuodaan ilmi sekä suullisesti paikanpäällä että myö-

hemmin toimitettavassa kirjallisessa loppuraportissa. Auditoija vaatii havaituista 

poikkeamista selvityksen. Selvityksessä kerrotaan keinot sekä aikataulu poik-

keamien poistamiseksi. Loppuraportin pohjalta reagoidaan ilmoitettuihin poik-
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keamiin. Laatujärjestelmä ja toimintaohjeet päivitetään. Myöhemmissä auditoin-

neissa kiinnitetään huomiota aikaisempien auditointien poikkeamiin ja tarkaste-

taan, että tarvittavat toimenpiteet ongelmien poistamiseksi on tehty. (Kuva 6.) 

(Mäki - Koskenvesa - Sahlstedt 2008, 11.) 

 

 
KUVA 6. Auditoinnin prosessi (URL 5) 

 

Auditointi toteutettiin niin sanottuna sisäisenä auditointina ja siitä vastasi insi-

nööritoimisto Pekka Siikanen Oy, auditoijana Pekka Siikanen. Hänen toimi-

alaansa ovat rakennustuotannon koulutus-, kehitys- ja auditointipalvelut. Audi-

toinnin ohessa minulle tarjoutui mahdollisuus haastatella häntä. 

 

Haastattelun päällimmäisenä tarkoituksena oli saada näkemys tehtäväsuunni-

telmista, niiden laadusta ja kehittämismahdollisuuksista henkilöltä, jonka yksi 

työnkuva on arvioida tehtäväsuunnitelmia sekä ohjeistaa niiden tekemiseen ja 

oikeanlaiseen käyttöön. Haastattelu, auditoinnin seuraaminen ja yleinen kes-

kustelu hänen kanssaan avarsi näkemystäni tehtäväsuunnitelmista. Keskustelu 
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poiki hyviä jalostusideoita niin opinnäytetyötä koskien kuin yleisestikin. Ennen 

kaikkea sain näkemyksen siitä, mitä hyviltä tehtäväsuunnitelmilta vaaditaan 

ammattihenkilön näkökulmasta. (Siikanen 2011.) 

 

Tehtäväsuunnitelmista on käytännössä varsin erilaisia näkemyksiä sekä toteu-

tuksen että hyödynnettävyyden suhteen. Osa yrityksistä ja henkilöistä käyttää 

TESU:a hyvinkin paljon hyödyksi, osa ei lainkaan. Hyvinkin yleistä on, että teh-

täväsuunnitelmaa pidetään varsin tarpeettomana ja se tehdään vain, koska on 

pakko, esimerkiksi auditoinnin vuoksi. Tällöin tapahtuu joskus myös asioiden 

”maalailua” auditoijan miellyttämiseksi, eli yritetään kaunistella asioiden todellis-

ta tilannetta. TESU:n tekijöiden tulisi ymmärtää, mitä he tekevät ja mitä sillä 

saavuttavat. Lähinnä suhtautuminen on kiinni asenteista. Ihmiset täytyy saada 

kiinnostumaan siitä, mitä he tekevät. Todellisuudessa hyvin pienillä resursseilla 

saadaan laadittua hyvä ja käyttökelpoinen tehtäväsuunnitelma. Ohjaaminen tä-

hän ajattelutapaan tulee tapahtua ylemmän johdon taholta. Henkilöstölle tulee 

järjestää kattava ohjeistus ja mallinnus tehtäväsuunnitelman oikeanlaisesta laa-

timisesta ja hyödyntämisestä. Ohjeistuksen jälkeen tehdyistä TESU:ista pitää 

tekijälle antaa kattava ja rakentava palaute, jossa käydään läpi tehtyjä tehtävä-

suunnitelmia, ilmenneitä ongelmia ja kehitysmahdollisuuksia. (Siikanen 2011.) 

 

Auditoija kiinnittää erityisesti huomiota tehtäväsuunnitelman sisältöön, sisällön 

laatuun ja siihen, kuinka TESU:a on hyödynnetty käytännössä. Myös hän pitää 

tehtäväsuunnitelman laatimisen yhtenä suurena ongelmana liian raskasta ja 

runsastekstistä rakennetta. Tämä vaikeuttaa TESU:n tekemistä ja peittää alleen 

tehtäväsuunnitelman varsinaisen tarkoituksen. Lisäksi se on tehtäväsuunnitel-

man käytön kannalta yleensä täysin turhaa. Tehtäväsuunnitelman tulee kattaa 

järkevällä tavalla ja kohtuullisella tekstin määrällä tehtävän keskeisimmät ja kriit-

tisimmät asiat. Hän itse korostaa tehtäväsuunnitelman sisällöstä eniten aikatau-

lua, talousasioita ja etenkin vaikeissa tehtävissä laatuasioita. Kustannussuunnit-

teluun hän toivoo erittelyä tehtävää suunniteltaessa. Tämä ”pakottaa” myös 

työmaahenkilöstön kiinnittämään huomiota tehtävän kustannusten vaikutuksista 

kokonaiskustannuksiin ja tavoitearviossa varattuihin panoksiin. Lisäksi se kan-
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nustaa tekemään kustannussuunnittelua ja etsimään kustannustehokkaampia 

menetelmiä työn suorittamiseksi. (Siikanen 2011.) 
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4  KEHITYSTYÖN TULOKSET 
 

 

Tehtäväsuunnitelmaa lähdettiin kehittämään, jotta se palvelisi tehtäväsuunni-

telman prosessia mahdollisimman hyvin. Tehtäväsuunnitelman tekeminen alkaa 

lähtötietojen kokoamisella. Lähtötietojen kerääminen ja tehtäväsuunnitelman 

laadinta tulee aloittaa ennen tehtävän materiaalihankintojen aloittamista. Tehtä-

väsuunnitelmaan kerätään tällöin kaikki hankintojen kannalta tarvittava tieto, ku-

ten materiaalien määrät. Tehtäväsuunnitelmaa päivitetään sitä mukaa, kun tie-

toja tarvitaan. Tehtäväsuunnitelma laaditaan valmiiksi ennen tehtävän aloitusta. 

Aloituspalaverissa tehtäväsuunnitelma käydään läpi ja varmistetaan aloitusedel-

lytykset. Tehtävän aikana suoritetaan ohjausta ja valvontaa tehtäväsuunnitel-

man avulla. Tehtävän valmistuttua pidetään lopetuspalaveri. Palaverissa arvioi-

daan miten tehtävä onnistui ja oliko tehtäväsuunnitelmasta apua tehtävän suo-

rittamisessa. Lisäksi arvioidaan mahdolliset kehitystarpeet. (KUVA 7.) 

 

 
KUVA 7. Tehtäväsuunnittelun prosessi (RATU 1199-S) 
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4.1  Uusi tehtäväsuunnittelulomake 
 

Tehtäväsuunnittelulomake pyrittiin jalostamaan mahdollisimman tiiviiksi ja help-

pokäyttöiseksi työkaluksi. Ohjelmaksi TESU-pohjan tekoon valittiin Microsoft 

Office Excel -ohjelma, jolla myös aikaisempi käytössä oleva TESU-pohja oli 

laadittu. Excel-ohjelma on peruskäytöltään yksinkertainen ja soveltuu hyvin niin 

sanottuun täydentämiseen. Taulukkolaskentaohjelmana siinä on myös käytettä-

vissä kaavoja, joita on hyödynnetty tässäkin lomakkeessa kustannukset-

osiossa. Tuloksena työssä on lomakepohja, joka on lähtökohtaisesti sijoitettu 

kahdelle välilehdelle. Välilehtiä kutsutaan tässä ensimmäiseksi ja toiseksi sivuk-

si.  Ensimmäinen sivu keskittyy tehtävän käytännön läpiviemiseen ja toinen sivu 

kustannuksiin sekä tarkistuksiin. Tehtäväsuunnitelmalomake on osioitu valmiik-

si. Mikäli varattu tila ei riitä, voidaan osioihin lisätä rivejä ilman, että tulostusase-

tukset tai osioiden järjestys menevät sekaisin. Lomakkeen yhteyteen on lisäksi 

sijoitettu yksinkertainen ohje. Ohje käsittää tehtäväsuunnitelman täyttöohjeen 

sekä vinkkejä asioista, joita kuhunkin tehtäväsuunnitelman osioon tulisi kirjata. 

 

Ensimmäinen sivu kattaa tehtävän suunnittelun ja läpiviennin kannalta kaiken 

keskeisen tiedon. Ensimmäinen sivu on suunniteltu niin, että kun lomake on täy-

tetty, se tulostetaan paperille ja käydään yksityiskohtaisesti läpi tehtävän toteut-

tajien kanssa. Kun suunnitelma on käyty läpi, se tulostetaan ja annetaan työn 

toteuttajille mukaan työpisteeseen avuksi ja muistilapuksi helpottamaan tehtä-

vän läpiviemistä. Lomake voidaan tulostaa niin A4-kokoon kuin tulostusmahdol-

lisuudesta riippuen myös A3-kokoon. A3-tuloste on luonnollisesti selkeälukui-

sempi ja ei niin tiivis kuin A4-tuloste. Lomake voidaan kestävyyden parantami-

seksi myös laminoida eli päällystää muovisella kalvolla. Laminoituna lomak-

keesta tulee vedenpitävä sekä kaikin puolin enemmän kulutusta kestävä. Tämä 

edesauttaa huomattavasti lomakkeen säilymistä käyttökelpoisena työskentely-

oloissa. Tulostettaessa tulee tietysti myös huomioida, tukeeko laminointikone 

A3-paperin laminointia, mikäli tarkoituksena on laminoida lomake. 
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Toinen sivu on tarkoitettu lähtökohtaisesti työmaan toimihenkilöstön käyttöön. 

Siinä keskitytään tehtävän kustannussuunnitteluun ja -vertailuun tavoitearviossa 

varattuihin panoksiin. Toiselle sivulle sijoitettiin myös tarkistuslista, joka toimii 

työnjohtajan varmistuskeinona sekä muistiona tehtävän onnistumisen varmis-

tamiseksi. Sivulla on myös erillinen muistio. Tähän voi kirjata huomautuksia tai 

esimerkiksi avoimeksi jääneitä asioita.  

 

Tehtäväsuunnitelman liitteiksi voi tarvittaessa myös lisätä tarvittavia tietoja. Mi-

käli liitteitä tulee, on lomakkeen muutamiin osioihin laitettu tyhjä lokero, johon 

merkitään rasti. Näin tiedetään ja muistetaan, että kyseisestä aiheesta on käy-

tössä lisätietoa liitteenä. Esimerkiksi laatuvaatimuksissa voi olla paljonkin tar-

kennuksia ja erityisvaatimuksia, joita ei kannata moneen kertaan kirjoittaa, vaan 

dokumentin voi laittaa liitteeksi tehtäväsuunnitelman yhteyteen. Liitteen tiedot 

tulee kuitenkin saattaa työn suorittajien tietoon eikä pelkästään arkistoida tieto-

kantaan.  

 

Tehtäväsuunnitelman laatii ja täyttää työmaan vastaava mestari tai muu sovittu 

vastuuhenkilö, kuten tehtävän toteutuksesta vastaava työmaamestari. Tehtävä-

suunnitelman voi täyttää joko sähköisesti tai tulostaa tyhjänä paperille ja täyttää 

perinteisesti kirjoittamalla. Käsin kirjoitettu versio voidaan täytettynä siirtää säh-

köiseen muotoon skannaamalla. Skannattu dokumentti arkistoidaan sähköisesti 

työmaan tietokantaan. 

 

4.2  Uudistetun tehtäväsuunnitelman rakenteen läpikäynti 

 
Uuden tehtäväsuunnittelulomakkeen ulkoasu on muuttunut melkoisesti verrat-

tuna vanhaan lomakkeeseen. Sisällöstä luonnollisesti löytyy jonkin verran yhtä-

läisyyksiä johtuen siitä, että keskeiset asiat ovat samat ja uutta lomaketta läh-

dettiin kehittämään vanhan pohjalta. 

 

Sisältö 
Tehtäväsuunnitelman laatiminen aloitetaan työmaan ja tehtävän yleisillä tiedoil-

la. Työmaan osalta tiedoiksi kirjataan työmaan nimi sekä työnumero. Tehtävä-
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suunnitelmasta kerrotaan tehtävän aihe, TESU:n tekijä sekä päiväys. Sisältö-

osioon kirjataan ylös tehtävään osallistuvat työntekijät, jotka perehdytetään teh-

tävän rajaukseen ja työpisteeseen. Urakan rajat sekä työselostus kerrotaan ly-

hykäisyydessään. Työselostusta voi tarvittaessa tarkentaa lomakkeen lopussa 

varattuun tilaan tai jopa liitteiksi. (Kuva 8.) 

 

 
KUVA 8. Tehtäväsuunnittelulomakkeen perustiedot ja sisältö 

 
Aikataulu 
Aikataulutus on tehtäväsuunnitelman keskeisimpiä asioita. Yleisaikataulun 

ajankohdat ovat yleensä likimääräisiä, koska siinä keskitytään koko työmaan 

läpiviemiseen eikä yksittäisen tehtävän suunnitteluun. Aikataulut tulee suunni-

tella jo TESU:n tekemisen yhteydessä mahdollisimman tarkasti. Vaikka tehtä-

vän toteutuksen ajankohta muuttuisikin, tehtävän keston tarkka suunnittelu ke-

ventää suunnittelun tarvetta myöhemmässä aikataulutuksessa, kun valmis pa-

ketti voidaan sijoittaa sopivaan ajankohtaan. Aikataulusta merkitään ylös tehtä-

vän aloitus- ja lopetusajankohdat sekä välitavoitteet ja niiden valmistumisajan-

kohdat. Välitavoitteet suunnitellaan työkohteiden mukaisiksi tavoitteiksi pilkko-

malla kokonaistavoite osiin. Tehtävän työn kokonaismäärän kirjaaminen helpot-

taa aikataulun sekä resurssien suunnittelua. Kokonaismääräksi ilmoitetaan esi-

merkiksi laatoitettavan alueen pinta-ala. Työsaavutus on apuvälineenä sekä 

työn suunnittelijalle että tekijälle. Työsaavutus saadaan joko yrityksen tiedoista, 
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Ratu-työmenekkitiedoista tai oman kokemuksen ja työryhmän pätevyyden poh-

jalta. (Kuva 9.)  

 

 
KUVA 9. Tehtäväsuunnittelulomakkeen aikataulu-osio 

 

Materiaalit 
Materiaalit-kenttään täydennetään tarkasti tehtävässä käytettävät materiaalit, 

jotta saatavuus voidaan varmistaa ja hankinnat toteuttaa hyvissä ajoin ennen 

tehtävän aloitusta. Materiaalien varastoinnin ja logistiikan suunnittelun kohdalla 

on tärkeää ottaa huomioon muut samanaikaiset työvaiheet ja niihin liittyvien ma-

teriaalien tilantarve ja logistiset asiat sekaannuksien ja päällekkäisyyksien vält-

tämiseksi. Logististen asioiden kirjaukset toimivat myös muistutuksena esimer-

kiksi urakan eri osapuolille. Materiaalien määrät huomioidaan kustannukset-

osiossa. (Kuva 10.) 

 

 
KUVA 10. Tehtäväsuunnittelulomakkeen materiaalit-osio 

 

Työvälineet 
Työn läpiviemiseksi tarvittavista piirustuksista laaditaan luettelo. Tästä voidaan 

työtä aloitettaessa varmistaa, että piirustukset ovat ajan tasalla sekä työntekijöi-

den saatavilla. Työntekijöiden on myös helppo katsoa, mitä piirustuksia heidän 

tulee käyttää työn edetessä. Kaikki tehtävässä käytettävät koneet ja laitteet kir-
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jataan näille varattuun tilaan sekä varmistetaan niiden saatavuus ja vapaana olo 

tarvittavana aikana. (Kuva 11.) 

 

 
KUVA 11. Tehtäväsuunnittelulomakkeen työvälineet-osio 

 
Laatu 
Tähän osioon kirjataan ja konkretisoidaan tehtävää koskevat keskeiset laatu-

vaatimukset. Tarkennetaan kyseistä tehtävää koskevat tärkeimmät työ-, materi-

aali- ja ulkonäkövaatimukset. Huomioidaan myös tilaajan esittämät laatuvaati-

mukset etenkin erityisvaatimusten osalta sekä viitataan tarvittaessa sopimus-

kohtaisiin asioihin. Lomakkeeseen kirjataan työpisteen vastaanottotilanne eli 

toisin sanoen tilanne, johon edellinen työryhmä työnsä valmistuttua työpisteen 

jättää. Mallityön tiedot ja tarkistusajankohta merkitään varattuun tilaan. Mestan 

luovutuksesta kerrotaan lopputilanne, eli mihin kuntoon työpiste jätetään työn 

valmistuttua. Tarvittaessa laajempia laatuvaatimuksia ja kuvauksia voidaan lisä-

tä tehtäväsuunnitelman liitteiksi. (Kuva 12.) 

 

 
KUVA 12. Tehtäväsuunnittelulomakkeen laatu-osio 



 
 

28 

 

 

Riskit 
Tehtävää uhkaavat riskit arvioidaan niin sanotun potentiaalisten ongelmien ana-

lyysin avulla. Tällä menetelmällä ennalta ehkäistään ongelmien syntyä sekä 

pienennetään ongelmasta syntyviä haittavaikutuksia. Riskejä mietittäessä on 

otettava huomioon tehtävä kokonaisuudessaan. Riskit voivat liittyä esimerkiksi 

laatuun, kustannuksiin tai ajankäyttöön. Havaitusta riskistä kirjataan ylös sen 

toteutuessa aiheutuva seuraus. Kun mietitään riskin minimoimiseksi ratkaisua, 

tulee lopputuloksen johtaa toimenpiteisiin ongelman ehkäisemiseksi tai lieven-

tämiseksi eikä pelkästään kirjaukseen. (Kuva 13.) 

 

 
KUVA 13. Tehtäväsuunnittelulomakkeen riskit-osio 

 

Työturvallisuus 
Työturvallisuus on yksi tehtäväsuunnitelman tärkeimpiä suunniteltavia asioita. 

Työturvallisuus täytyy suunnitella niin henkilökohtaisesta kuin yleisen turvalli-

suuden näkökulmasta. Tarvittavista suojaimista kirjataan niin henkilökohtaiset 

kuin muut tehtävän vaatimat suojaimet. Mikäli tehtävän suorittamiseen käyte-

tään koneita tai muita vastaavia, niiden turvallisuus ja työntekijöiden perehdytys 

sekä pätevyys täytyy varmistaa. Nämä asiat tulee myös kirjata ylös turvallisuus-

osioon. (Kuva 14.) 
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KUVA 14. Tehtäväsuunnittelulomakkeen turvallisuus-osio 

 

Ympäristö 
Ympäristöasioihin kiinnitetään rakennusalalla yhä enemmän huomiota. Tulevai-

suudessa nämä asiat tulevat todennäköisesti korostumaan entisestään. Tähän 

tehtäväsuunnitelmapohjaan on varattu erikseen ympäristöä käsittelevä osio. 

Tiukentuneet määräykset velvoittavat rakennusliikkeitä huolehtimaan jätteistään 

ja kierrättämään ne entistä tarkemmin. Jätteiden käsittelystä tulee kirjata ylös 

ainakin tehtävässä syntyvien jätteiden erittely ja loppusijoituspaikat työmaalla. 

Energia-osioon ilmoitetaan tehtävässä käytettävä energian muoto. Tarvittaessa 

arvioidaan tarvittavan energian määrä sekä lasketaan aiheutuvat kustannukset.  

Ympäristön huomioimiseksi tehdään suunnitelma, jonka avulla estetään ympä-

ristölle aiheutuvat vahingot. Suunnitelmasta pitää löytyä myös torjuntakalusto. 

Tehtävä saattaa aiheuttaa vaaran esimerkiksi öljyn pääsemiseksi ympäristöön. 

Tällöin työmaalla on oltava käytettävissä esimerkiksi öljyn ensitorjuntaan tarkoi-

tettua turvetta. Myös työympäristön kannalta huomioitavat asiat kirjataan tähän 

osioon. (Kuva 15.) 

 

 
KUVA 15. Tehtäväsuunnittelulomakkeen ympäristö-osio 

 

Muistio 
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Tehtävään pyritään perehtymään detaljitasolla ja suunnittelemaan ongelmapai-

kat huolellisesti ennakkoon. Tehtävään liittyvät ongelmapaikat vaativat yleensä 

erityishuomiota tai toteutusta. Tähän osioon on varattu tila kirjata ylös ongelma-

paikkojen toteutukseen liittyviä huomioita tai toteutusohjeita. Ongelmapaikat tu-

lisi kirjata mahdollisimman tarkasti, ja tarvittaessa lomakkeeseen lisää kirjausti-

laa saa rivejä lisäämällä. Muut tehtävään liittyvät asiat tai huomiot, joille ei 

muissa osioissa ole tilaa tai soveltuvaa kohtaa, voidaan kirjata muihin huomioi-

hin. Myös avoimeksi jääneet asiat on hyvä kirjata tähän osioon. (Kuva 16.) 

 

 
KUVA 16. Tehtäväsuunnittelulomakkeen muistio-osio 

 

Kustannukset 
Kustannus-osioon kerätään tehtävälle alun perin laskentavaiheessa suunnitellut 

panokset kustannusluokittain. Kustannusluokkina ovat työkustannukset, materi-

aalikustannukset, alihankintakustannukset, kaluston vuokrat ja muut kustannuk-

set. Panokset kirjataan kuhunkin kustannusluokkaan ja ohjelma laskee auto-

maattisesti sitä mukaa tavoitearvion kokonaispanokset. Tavoitearviossa saatuja 

kustannuksia verrataan tarkastettuun kustannuslaskelmaan, joka tehdään osa-

na tehtäväsuunnitelmaa. Tehtävän toteutushinta lasketaan lomakkeessa olevan 

taulukon avulla. Taulukossa on kolme pääkenttää: työpanokset, materiaali-

panokset ja aliurakkapanokset. Kuhunkin kenttään on varattu sarakkeita, joihin 

voi eritellä kustannuksia. Sarakkeita voi tarvittaessa myös lisätä. Panoksista 

taulukkoon ilmoitetaan määrä, yksikkö sekä yksikköhinta. Summa kirjataan ”yh-

teensä”-sarakkeeseen, josta taulukko summaa panokset kustannusluokittain. 

Näistä summista taulukko poimii automaattisesti kustannukset lopulliseen toteu-

tushintaan. Taulukko päivittää toteutushintaa automaattisesti sitä mukaa, kun 

panoksia lisätään taulukkoon. 
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Mikäli suunniteltava tehtävä on laaja, se voidaan jakaa kustannusten tarkenta-

miseksi lohkoihin. Lohko voi tarkoittaa esimerkiksi kerrostalokohteessa yhtä ker-

rosta ja siihen kuuluvia tiloja tai yhtä rappukäytävää ja siihen kuuluvia tiloja. Jo-

kaisen lohkon kustannukset suunnitellaan ja kirjataan omalle lomakkeelleen. 

Tällä tavalla päästään tarkempaan kustannussuunnitteluun ja voidaan parem-

min seurata tavoitearviossa varattujen panosten käyttöä. Kustannukset-osion 

loppuun on myös lisätty muistio, johon tehtävän suunnittelija voi kirjata ylös 

esimerkiksi kustannuksiin vaikuttaneita tekijöitä tai jälkeenpäin tarkastettavia 

asioita. (Kuva 17.) 
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KUVA 17. Tehtäväsuunnittelulomakkeen kustannukset-osio 

 

Tarkistuslista 
Tarkistuslista on hyvä apuväline tehtävän suunnittelussa. Sillä voidaan varmis-

taa tehtäväsuunnitelman sisällöllinen laatu sekä itse tehtävää koskevat keskei-

simmät asiat (Siikanen 2009, 47). Tarkistuslistan sisältöön ei pidä kuitenkaan 
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sokeasti luottaa eikä ajatella, että nämä asiat läpikäytyä on tehtävä suunniteltu 

aukottomasti. Täytyy muistaa, että täydellistä ja kaikki asiat huomioon ottavaa 

tarkistuslistaa ei ole olemassa. Tähän tarkistuslistaan on koottu valmiiksi yleisiä 

ja lähestulkoon tehtävässä kuin tehtävässä huomioon otettavia asioita. Lisäksi 

on varattu muutama kohta johon voi kirjata tehtäväkohtaisia tarkistuksia ja muis-

tutuksia tai mahdollisesti vielä jälkeenpäin tarkistettavia asioita. Tarkistuslista on 

jätetty tehtäväsuunnitelmassa viimeiseen osioon, jotta sitä täydentäessä tulisi 

käytyä tehtävä vielä kerran läpi. Tarkistuslista sisältääkin osittain samoja asioi-

ta, kuin mitä tehtäväsuunnitelmaan on jo suunniteltu ja kirjattu. (Kuva 18.) 

 

 
KUVA 18. Tehtäväsuunnittelulomakkeen tarkistuslista 

 
4.3  Uuden ja vanhan tehtäväsuunnitelman vertailu 
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Uutta tehtäväsuunnitelmalomaketta lähdettiin kehittämään vanhan pohjalta, 

mutta tavoitteena oli hyvin erinäköinen ja käytännöllisempi lomake. Vanha teh-

täväsuunnitelmapohja on myös Excel-pohjainen, joten päädyimme käyttämään 

samaa ohjelmaa myös uuden tehtäväsuunnitelman laadintaan. Aiempi tehtävä-

suunnitelma on sijoitettu usealle eri välilehdelle. Uudessa lomakkeessa välileh-

tiä on vain kaksi, joten ulkoasultaan se on tiiviimpi ja tiedot ovat helposti saata-

villa. 

 

Aiemmassa lomakkeessa tietoja piti hakea eri tiedostoista ja liittää tehtävä-

suunnitelman yhteyteen. Tämä mahdollisuus on myös nykyisessä pohjassa, 

mutta keskeisimmät asiat pystytään sisällyttämään suoraan pääsivuille ja liittei-

den määrä vähenee. 

 

Aikaisempiin valmiisiin tehtäväsuunnitelmiin tutustuessani totesin, että TESU:t 

olivat lähes poikkeuksetta melkein kaksikymmentä sivua pitkiä. Uudella lomak-

keella tehtäväsuunnitelma pystytään hyvin todennäköisesti pitämään liitteineen-

kin noin viiden sivun mittaisena. 

 

4.4  Palaute uudesta tehtäväsuunnitelmapohjasta 
 

Palautetta ja kommentteja uudesta tehtäväsuunnitelmasta kerättiin sekä suulli-

sesti että kirjallisena sähköpostitse (liite1). Palautteen merkitys on tämän kaltai-

sessa työssä suuri, koska TESU:jen tekijät tietävät itse parhaiten, millainen on 

heille hyvä apuväline. Esimerkki hyvästä palautteesta on vastaavalta mestarilta 

tullut idea lisätä tarkistuslistaan kohta, jossa varmistetaan, onko tehtävää suun-

niteltaessa otettu huomioon tilaajan vaatimukset dokumenttien suhteen. Esi-

merkkinä tällaisista vaatimuksista voisi olla piiloon jäävän rakenteen valoku-

vaaminen tai betonilattian kosteuspitoisuuden mittaaminen ennen lattian pinnoi-

tusta. (Työnjohtajat. 2012.) 

 

Palautteita saatiin useammalta työmaalta ja toimihenkilöltä. Palautteita käsitel-

lään tässä yhteenvetomaisesti. Lomakkeen ulkoasua pidetään tarpeeksi sel-
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keänä ja napakkana tehtäväsuunnitelman luonteen mukaisesti. Valmiin pohjan 

pituus ja laajuus on palautteiden mukaan tehtäväsuunnitelmaan riittävä eikä 

täytettävyydessä ole huomauttamista, vaan sitä pidetään tarpeeksi yksinkertai-

sena. 

 

Lomakkeen muokattavuutta pidetään tärkeänä asiana. Vaikka pohja on suunni-

teltu toimivaksi sellaisenaankin, antaa muokattavuus kuitenkin mahdollisuuden 

tarvittaessa muovata lomake tehtävälle sopivaksi. Tässä vaiheessa, kun koke-

muksia on vielä melko vähän, vaikuttaisi siltä, että kynnys tehtäväsuunnitelmien 

laatimiseen on madaltunut sekä vaadittava ajallinen panostus pienentynyt. Suu-

ria puutteita ei ainakaan tässä vaiheessa vielä ole havaittu. Tosin pohjaa on 

myös kehitetty sitä mukaa, kun kommentteja ja kehitysideoita on tullut. Lopulli-

siin palautelomakkeisiin kaikkia työn aikana havaittuja puutteita ei siis ole kirjat-

tu, vaan ne on otettu huomioon saman tien ja tehty tarvittavat muutokset heti. 

(Työnjohtajat. 2012.) (Liite 2.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

36 

 

5 ESIMERKKEJÄ UUDEN LOMAKKEEN KÄYTÖSTÄ 
 

 

Tämän opinnäytetyön tuloksena syntynyttä tehtäväsuunnittelupohjaa ei ole vielä 

toistaiseksi laajasti käytetty. Esimerkkejä on kuitenkin laadittu ja testaustakin 

tehty todellisissa kohteissa. Esimerkkityönä laadin tehtäväsuunnitelman puu-

runkoisista kevyistä väliseinistä. Yksi todellisen kohteen tehtäväsuunnitelma 

tehtiin paikalla valettavista runko ja holvitöistä. 

 

5.1  Esimerkkityö väliseinästä 
 

Esimerkkityönä laadin tehtäväsuunnitelman puurunkoisten väliseinien rakenta-

misesta. Esimerkkityötä ei ole tehty todellisesta kohteesta, joten se ei ole sinäl-

lään sovellettavissa suoraan käytännön työhön. Siitä on kuitenkin pyritty teke-

mään todenmukainen ja sitä voidaan käyttää pohjana suunniteltaessa todellisen 

kohteen väliseinätyövaihetta. Esimerkissä on pyritty esittämään asiat napakasti, 

mutta asiapitoisesti tehtäväsuunnitelman periaatteen mukaan. (Liite 3.) 

 

Työryhmä on tavanomainen väliseinätyössä. Urakan rajauksessa on pyritty erit-

telemään mahdollisimman tarkasti työhön kuuluvat vaiheet. Aikataulu ja työsaa-

vutus pohjautuvat Ratu-menekkitietoihin, joita usein käytetään pohjana aikatau-

lusuunnittelussa. Materiaalit ja työvälineet on kirjattu mahdollisimman tarkasti. 

Materiaalien varastoinnista ja logistiikasta on hyvä ilmoittaa ennalta mahdolli-

sesti kiistanalaiseksi tulevat asiat, kuten tässä välivarastoinnin kieltäminen ker-

roksissa. Laatuvaatimuksista on kirjattu vain yleisesti käytössä olevat asiat, ja 

TESU:n liitteenä löytyvät tarkemmat vaatimukset, jotka myös tulee saattaa työn-

tekijöiden tietoon. Myös tarkistuslista löytyy liitteistä. Arvioidut riskit keskittyvät 

laadullisiin ja toiminnallisiin seikkoihin. Erityisiä työturvallisuusriskejä ei tällai-

sessa työvaiheessa ole, joten noudattamalla turvallisuus-osiossa mainittuja asi-

oita työ voidaan toteuttaa turvallisesti. Lähtökohtaisesti periaatteena on, että 

käytettäviä koneita käytetään turvallisesti kaikkien voimassa olevien määräys-

ten mukaan. Työpisteen siivouksesta työn aikana on erikseen maininta, koska 

nykyisin kiinnitetään työturvallisuudessa yhä enemmän huomiota pölyn mää-
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rään, leviämiseen ja haittoihin. Tarvittavista suojaimista on työn lähtökohtaisen 

vaarattomuuden vuoksi ilmoitettu vain normaalit henkilökohtaiset suojaimet. 

 

Tehtävässä syntyvät jätteet lajitellaan normaalisti. Energiaa tehtävässä tarvi-

taan sähkötyökaluihin. Väliseinätyö ei aiheuta ympäristölle erityisiä riskejä. Pö-

lyä syntyy etenkin levyjä työstettäessä. Pölyn leviäminen estetään, ja sitä kautta 

sen vaikutus työympäristöön minimoidaan. Erityishuomioihin on kirjattu yleisim-

piä väliseinätöissä eteen tulevia ongelmapaikkoja. Todellisessa kohteessa pii-

rustukset ja asiakirjat täytyy käydä huolellisesti läpi ja kirjata ylös kaikki paikat, 

joissa työvirheen tai unohduksen vaara on mahdollinen. Tehtävä tehdään työ-

urakkana ja kustannuksissa se tuo säästöjä. Työ myydään halvemmalla, kuin 

mitä siihen tavoitearviossa on varattu panoksia. Materiaaleissa on saatu kus-

tannussäästöjä kilpailuttamalla tavaran toimittaja. Tarkistuslistaa täytettäessä ei 

ole jäänyt asioita huomioimatta eikä lisähuomioita ole ilmennyt. (Liite 3.) 

 

5.2  Runkotyön tehtäväsuunnitelma 
 

Tämän tehtäväsuunnitelman laati runkotyövaiheesta vastaava työmaamestari 

yhteistyössä työmaan vastaavan mestarin sekä työmaainsinöörin kanssa. Kun 

tehtäväsuunnitelman tekeminen tuli ajankohtaiseksi, olin työmaalla opastamas-

sa uuden lomakkeen käyttöönottoa ja täydentämistä. Tehtäväsuunnitelman te-

keminen tässä tapauksessa oli verrattain helppoa, koska työvaihetta koskevat 

asiat oli jo hyvin pitkälle valmiiksi mietittyjä ja työt jo käynnissä, tosin alkuteki-

jöissään. 

 

Kohde on tyypiltään laajennustyömaa. Tehtäväsuunnitelma tehtiin paikalla va-

lettavasta betonirungosta ja niin ikään paikalla valettavista ensimmäisen ja toi-

sen kerroksen holveista. Työ tehdään omalla työvoimalla urakkatyönä. Tehtävä 

suoritetaan alkukevään 2012 aikana. Urakan henkilöstö on kaksi asentajaa ja 

yksi apumies koko työvaiheen ajan. Runkotöihin on aikaa varattu yhdeksän 

viikkoa. 
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Työssä käytettäviä eri materiaaleja ei ole paljon, mutta materiaalien logistiik-

kaan on kiinnitetty huomiota. Valutöissä tämä on tärkeää, ettei valamista joudu-

ta odottelemaan. Konetyötä on paljon, mutta toisaalta työ ei vaadi monta erilais-

ta konetta. Mestan vastaanotosta, mallityöstä ja mestan luovutuksesta on mer-

kitty ylös tarvittavat tiedot. Tarkennetut laatuvaatimukset löytyvät tehtäväsuunni-

telman liitteistä. Tehtävän valutyöt toteutetaan kokonaisuudessaan talvella, jo-

ten tämä asettaa omat haasteensa tehtävän läpiviemiseksi. Tämä asia on huo-

mioitu riskejä mietittäessä ja saatettu myös työntekijöiden tietoon. 

 

Kohteessa seinät valetaan suurmuoteilla, ja riskejä arvioitaessa on otettu huo-

mioon putoamisvaara. Riskien arvioinnissa on kiinnitetty huomiota tehtävän 

teknisiin-, toiminnallisiin- ja turvallisuusriskeihin. Työturvallisuus on huomioitu 

tehtäväsuunnitelmassa laajasti, ja siinä on pyritty käymään kaikki tehtävän vai-

heet läpi. Ympäristölle ei tehtävästä aiheudu merkittävää vaaraa. Jätteiden kä-

sittelystä on huolehdittu asianmukaisesti. Työmaan henkilöstö on laskenut ja 

tarkistanut kustannukset. Kustannussuunnittelu oli tässä tehtävässä tärkeässä 

roolissa, koska työmenetelmä muuttui alun perin ajatellusta. Tämä vaikutti luon-

nollisesti kustannuksiin. Kustannusten suunnittelu on toiminut toivotulla tavalla, 

koska näin päästiin suoraan kiinni materiaalien vaikutukseen toteutushinnassa. 

Tarkistuslistan mukaan tehtävä on suunniteltu huolellisesti eikä epäselvyyksiä 

ole työnjohdolle jäänyt. (Liite 4.) 
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6  YHTEENVETO 
 

 

Ennen tämän insinöörityön tekemistä tietoni tehtäväsuunnitelmista olivat melko 

vähäiset. Tehtäväsuunnitelmaa oli käsitelty ammattikorkeakoulussa jonkin ver-

ran muutamassa opintojaksossa, joten tiesin, mitä se tarkoittaa, ja sisällöstäkin 

oli jonkinlainen perustieto. Tehtäväsuunnitelmahan on perusperiaatteeltaan 

melko looginen ja maalaisjärjelläkin ymmärrettävä kokonaisuus. 

 

Työn tekemisen aikana perehdyin tehtäväsuunnitelmaan useiden eri lähteiden 

kautta. Kirjallisuutta lainasin Oulun seudun ammattikorkeakoulun ja Rovanie-

men ammattikorkeakoulun kirjastoista sekä hankin Pekka Siikasen julkaisun 

Otaniemen Teknillisestä korkeakoulusta. Perehdyin myös aiheeseen liittyviin 

opinnäytetöihin. Tutustuin Ratu:n ja Rakennusteollisuuden sähköisiin ja kirjalli-

siin julkaisuihin, jotka kertovat tuotannonohjauksesta sekä tehtäväsuunnitelmis-

ta. Peabin olemassa olevaa tehtäväsuunnitelmaa käytin pohjana uuden TESU:n 

teossa. Aineistoon tutustuminen antoi hyvän pohjan tehtäväsuunnitelman vaa-

timuksista, tarkoituksenmukaisesta sisällöstä ja käytöstä. 

 

Rakennushankkeessa lähtökohtana on lähes aina tuottavuus. Poikkeamat 

työnohjauksessa aiheuttavat poikkeamia aikatauluun ja kustannuksiin. Tehtävä-

suunnitelmat lisäävät tuottavuutta ja pienentävät oleellisesti epävarmuutta sekä 

yllätyksiä. Nykyään rakennushankkeeseen kuuluu olennaisena osana töiden 

pilkkominen pienempiin urakoihin. Tällaisessa toimintamallissa tehtäväsuunni-

telman rooli korostuu.  Kun urakka suunnitellaan tarkasti etukäteen, muuttujien 

mahdollisuudet pienenevät. Esimerkiksi aikataulutuksessa urakoiden yhteen 

sovitettavuus helpottuu. Tehtävän tarkalla kustannussuunnittelulla on mahdollis-

ta alittaa tavoitearviossa varatut panokset. Tähän pyritään etsimällä esimerkiksi 

materiaalisäästöjä tai vaihtoehtoisia menetelmiä. Mikäli säästöjä ei synny tai ta-

voitteet ylittyvät, päästään kuitenkin kiinni lukuihin ja voidaan selvittää, miksi 

panokset poikkeavat toisistaan. Edelleen, kun tehtävä on suoritettu loppuun, on 

mahdollista verrata toteutuneita kustannuksia sekä tavoitearvion panoksiin että 

tehtäväsuunnitelman yhteydessä tehtyyn toteutushintalaskelmaan. Vertailemal-
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la voidaan arvioida, onko tarvetta esimerkiksi tavoitearvion hintojen tarkistuksiin 

tai työmaan toiminnan tehostamiseen. Tällä tavalla tavoitearvio ja varsinaiset 

kustannukset pyritään saamaan mahdollisimman lähelle toisiaan.  

 

Vaikka tehtäväsuunnitelma on yksinkertaisessa ja tiivistetyssä muodossa, täy-

tyy sen täydentämiseksi asiat käydä kunnolla ajatuksen kanssa lävitse. On sel-

vää, että suurin osa asioista tulee käytyä läpi rutiinilla, etenkin kokeneempien 

työmaahenkilöiden osalta, mutta kaikki ongelmapaikat ja detaljitason suunnitel-

mat eivät voi olla ennalta tiedossa. Ei myöskään ole itsestään selvää, että teh-

täväsuunnitelman tekemisellä kaikki mahdollisesti eteen tulevat ongelmat pal-

jastuisivat. Varmuutta tehtäväsuunnitelman tekeminen kuitenkin tuo tehtävän 

läpiviemiseksi. 

 

Tehtävää suunniteltaessa ei riitä, että asiat vain laitetaan ylös paperille. Tämän-

kin vuoksi tehtäväsuunnitelma on käytävä läpi työryhmän kanssa ja selvennet-

tävä paperilla olevat asiat laajemmalti. Työntekijöiltä voi hyvin tulla myös lisäyk-

siä ja kehitysideoita tehtävän suhteen sitä yhteisesti läpikäytäessä. Ideat luon-

nollisesti kirjataan ylös, ja muokataan tehtäväsuunnitelmaa sen mukaan. Työtä 

läpikäytäessä on tärkeintä saada työntekijöiden kanssa yhteinen näkemys siitä, 

mitä tapahtuu, oli sitten kyseessä joko aliurakoitsijat tai oma henkilöstö. Tehtä-

väsuunnitelma kannattaakin ottaa avuksi aloituspalavereihin, kun sovitaan esi-

merkiksi aliurakoitsijoiden kanssa asioista ja tehdään sopimuksia. Etenkin oman 

työvoiman urakoissa sen tulisi olla tärkein apuväline tehtävän läpiviemiseksi. 

 

Tällä hetkellä käytössä olevaa TESU-pohjaa ei voi mielestäni pitää kelvottoma-

na, koska varmasti siitä on tietyissä tapauksissa hyötyä ja tehtävä tulee suunni-

teltua myös sen avulla. Kuten haastatteluista kuitenkin kävi ilmi, tehtäväsuunni-

telman laatiminen koetaan usein aikaa vieväksi asiaksi. Laajuutensa vuoksi ny-

kyisellä lomakkeella laadittu tehtäväsuunnitelma on toki kattava, mutta se ei 

välttämättä palvele tarkoitusta niin kuin pitäisi. Tästä syystä tässä työssä pyrit-

tiinkin jalostamaan jo olemassa olevaa kehystä eikä luomaan täysin uutta puh-

taalta pöydältä. Lopputuloksena syntynyt uusi TESU-pohja onkin hyvin paljon 

erilainen kuin tällä hetkellä käytössä oleva. 
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Tähän mennessä saadun palautteen valossa voidaan sanoa, että työ oli jok-

seenkin onnistunut ja siitä oikeasti on hyötyä tulevaisuudessa työmaan henki-

löstölle sekä tehtävän suorittamiseen yleensäkin. Pääpiirteissään uusi lomake 

otettiin hyvin vastaan ja sitä pidettiin käyttökelpoisena. Mikäli palautteisiin on 

luottaminen, ei isoja muutoksiakaan ainakaan toistaiseksi ole tarvetta tehdä. 

Lomakkeen testaus on kuitenkin vielä aikalailla alkuvaiheessa. Sitä on testattu 

vasta kahdessa kohteessa. Kuitenkin haastattelujen pohjalta on nähtävissä, että 

kehitystä on tapahtunut oikeaan suuntaan. 

 

Tulevaisuudessa, kun tehtäväsuunnitelmia laaditaan tämän lomakkeen avulla 

useampia, tullaan näkemään, kuinka käyttökelpoinen se on. Pieniä muutoksia 

varmasti tulee lomakkeen käytön lisääntyessä, ja niitä voidaan päivittää sitä 

mukaa valmiiseen pohjaan tai tehtäväkohtaisesti. Tehtäväsuunnitelmalomak-

keen käyttöä erilaisiin tehtäviin tulee myös testata, ja tätä kautta aikanaan selvi-

ää, kuinka uusi pohja soveltuu laajaan käyttöön. Tehtäväsuunnittelulomake on 

tarkoitus lisätä Peabin sähköiseen tietokantaan. Tätä kautta se tulee olemaan 

eri tuotantoyksiköiden käytössä koko yhtiön laajuisesti. Jatkojalostuksen osalta 

lomakkeen käyttäjillä on mahdollisuus kehittää sitä entistä paremmaksi työka-

luksi. Valmiit tehtäväsuunnitelmat tulee arkistoida yrityksen tietokantaan. Tämä 

mahdollistaa hyvien käytäntöjen luomisen, sekä tehtäväsuunnitelmien jatkuvan 

kehityksen. Kehityksen kannalta kannattaisi työmaalla ottaa käyttöön POE eli 

Post occupancy evaluation. Sen avulla mitataan valmistumisen jälkeen, kuinka 

kohteessa onnistuttiin. Tällä tutkimusmenetelmällä pystytään kehittämään toi-

mintaa oikeaan suuntaan tulevia kohteita ajatellen. 

 

Suuntautumislinjani ammattikorkeakoulussa on tuotantotekniikka, joten tehtävä-

suunnitelmien laatiminen tulee ainakin lähtökohtaisesti olemaan osa työnku-

vaani myös työelämässä. Aihe oli siinäkin mielessä hyvä tulevaisuutta ajatellen. 

Tätä työtä tehdessäni oma näkemykseni tehtävän ja tuotannon suunnittelusta 

laajentui ja tarkentui huomattavasti. Tämä projekti antoi myös runsaasti tietoa 

etenkin siitä, kuinka paljon asioita tulee ottaa huomioon tuotannonsuunnittelus-

sa ja miten tehtäväsuunnitelma voi olla siinä apuna. Jo omienkin kokemuksieni 
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perusteella ymmärrän, että kiire ja paineet pysyä aikataulussa painavat päälle 

lähes koko työmaan ajan. Lisäksi työmaan pyörittämisessä ja läpiviennissä on 

tehtäväsuunnittelun lisäksi hyvin paljon muitakin asioita hoidettavana. 

 

Joka tapauksessa työmaahenkilöstön tulisi suhtautua tehtäväsuunnitelmiin ai-

nakin lähtökohtaisesti rakentavammin. Ne ovat kuitenkin tärkeä osa työmaan 

tuotannonohjausta ja niillä voidaan saavuttaa huomattavasti enemmän käytän-

nön hyötyä kuin yleisesti ajatellaan. Vääristynyt käsitys tai puutteellinen tieto ei 

korjaannu itsestään, vaan sen eteen on tehtävä työtä. Asenteiden muuttaminen 

lähtee ennen kaikkea TESU:n käyttäjistä itsestään, mutta myös ylempien toimi-

henkilöiden täytyy antaa oma panoksensa kannustaen ja ohjaten tehtävien 

suunnitteluun.  

 

Tehtäväsuunnitelma on kaikkia yhteisesti hyödyttävä asia, koska se antaa 

avaimet tehtävän läpivientiin turvallisesti, aikataulussa pysyen ja kustannuksia 

säästäen. Työmaahenkilöstön tulisi ottaa TESU säännölliseen käyttöön, jolloin 

sen laatiminenkaan ei aina tuntuisi niin vaativalta ja haasteelliselta. Osaltaan 

tämä insinöörityö pyrki madaltamaan kynnystä TESUjen tekemiseen sekä luo-

maan tehtäväsuunnitelmasta helppokäyttöisen ja toimivan työkalun. 

 

Lopuksi haluan kiittää Peab Oy:n Rovaniemen aluetoimistolta laskentapäällikkö 

Jarmo Jokelaista ja aluepäällikkö Sampo Tuiskua mahdollisuudesta työn suorit-

tamiseen sekä ohjauksesta työn aikana. Kiitokset kuuluvat myös kaikille haas-

tatteluihin osallistuneille vaivannäöstä sekä sisällönohjaajana yrityksen puolelta 

toimineelle Matti Niiraselle ohjeistuksesta ja avustamisesta työtä tehtäessä. 

Koulun puolelta haluan kiittää sisällönohjaajana toiminutta Martti Hekkasta sekä 

kielenohjaajana toiminutta Ulla Paukkusta. 
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