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Esipuhe

Työmailla on nähtävissä paljon erilaisia tuotannon sujuvuutta ja turval-

lisuutta parantavia hyviä käytäntöjä. Käytännöt ovat kuitenkin työnjoh-

taja- ja urakoitsijakohtaisia ja ne eivät tunnu leviävän laajempaan käyt-

töön.

Tämän oppaan tarkoituksena on toimia tiedon jakajana joistakin havai-

tuista hyvistä käytännöistä. Oppaassa on esitetty käytäntöjä, jotka liit-

tyvät tiedotukseen, järjestykseen, aikatauluihin sekä edellytysten luo-

miseen. Opas on tehty Talonrakennusteollisuus ry:n toimeksiannosta.

Kirjoittajat toivovat, että asioiden esittäminen kirvoittaa mielipiteitä ja 

halua jakaa hyviä käytäntöjä laajemmin muidenkin tietoon.
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Työmaan sisääntuloväylien luokse sijoitetaan työmaakohtaisia ohjetau-

luja. Työmaan ohjetaulut voivat sisältää mm.

•  työmaan aluesuunnitelman (pelkistetty)
•  ohjeet siitä mihin mennä, kun tulee ensimmäistä kertaa työmaalle
•  työmaalla asioimisen perussäännöt 
•  työmaalla käytettävät henkilökohtaiset suojaimet 
•  työmaan hälytysohjeet

Ohjetaulujen on tarkoitus antaa tietoa työmaasta ympäristölle, viran-

omaisille ja työmaalle saapuville. Ohjetauluilla voidaan kertoa heti työ-

maalle mentäessä mitä varusteita ja lupia tarvitaan, jotta työmaalla saa 

liikkua ja toimia.  Työmaan ohjetaulut voidaan myös sijoittaa muistutuk-

seksi työmaalla toimijoille esimerkiksi sosiaalitilojen luokse.

Hyöty

•  Tiedät missä olet, kun tulet työmaalle ja mihin sinun tulee mennä. 
•  Saat heti tietoosi työmaan turvalliset kulkutiet.
•  Saat kohteesta yleiskuvan jo portilla.

        TYÖ 18213

Möttönen

1 Työmaa-alueen TiedoTus

Kuva 1 Työmaan ohjetauluilla voidaan opastaa miten työmaalle löy-
detään. Tämä helpottaa etenkin tavarantoimittajien kuljetuksia työ-
maalle.

Kuva 2 Työmaan ohjetauluilla voidaan 
muistuttaa työmaalla käytettävistä työtur-
vallisuusvälineistä ja varoittaa esimerkiksi 
kovasta melusta.

1.1  TYÖMAAn TOIMIJOILLE TIEDOTTAMInEn
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Kuva 4 Työmaalla käytettävistä työturvallisuusvälineistä voidaan muistuttaa työmaaportilla joko tekstillä ja symboleilla 
tai pelkällä kuvalla. Työmaalle tulijoita kannattaa myös muistuttaa siitä, että heidän tulee ilmoittautua työmaatoimistossa 
ennen työmaalle menoa.

Kuva 3 

Käyntiportti

Ajoreitti

Työmaarakennukset
 1. krs sosiaalitilat
 2. krs työmaatoimisto

Jalankulku ja pyöräilykäytävä

Pelkistetystä aluesuunnitelmasta työmaalle saapuva saa heti tietoonsa ajoreitit sekä mitä kautta työmaalle tul-
laan kävellen sisään.
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Työmaan ulkopuolella tiedotetaan työmaasta työmaakylttien, ennakko-

mainoksien ja työmaataulun avulla. Työmaakylttien avulla varoitetaan 

rakennustyöstä sekä ohjataan kulkijoita kiertämään työmaa.

Isoilla työmailla käytetään useita työmaatauluja. Työmaataulut pysty-

tetään ennen töiden aloittamista ja pidetään työmaalla töiden valmis-

tumiseen asti. Työmaataulu sijoitetaan siten, että se on luettavissa hel-

posti ja liikennettä vaarantamatta.

Työmaataulu sisältää seuraavat asiat: 

•  työmaan nimi ja osoite 
•  työn sisältö
•  työn valmistumisajankohta
•  rakennuslupatunnus 
•  rakennuttaja 
•  pääurakoitsija ja työmaan yhteystiedot 
•  suunnittelijat 
•  rahoitus- ja vakuutustiedot.

Lisäksi työmaataulussa voidaan esittää työmaan tai projektin havainne-

kuva tai suunnitelmapiirustus.

Kuva 5 Työmaa aidataan, jotta ulkopuoliset eivät pääse sinne. Lisäksi 
työmaasta varoitetaan ajoissa työmaakyltein.

Kuva 6 Työmaataulun avulla mainostetaan 
kohdetta sekä tiedotetaan ulkopuolisia siitä 
kuka on rakentamassa ja mitä. Työmaatau-
lusta löytyvät myös työmaan tarvittavat yhte-
ystiedot kysymyksiä ja huomioita varten.

1.2  ULKOpUOLISILLE TIEDOTTAMInEn
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Kuva 7 Työmaakylteillä ohjataan jalankulkijat ja pyöräili-
jät väliaikaiselle reitille.

Kuva 8 Työmaa-alueesta voidaan varoittaa kieltosymbo-
lilla.

Kuva 9 Työmaan aitaan voidaan lisätä mainoksia ja tietoja ulkopuolisille. Suositeltavaa on esittää asiat selkeästi ja yksin-
kertaisesti, jotta tärkeät asiat eivät huku tiedon paljouden sekaan.
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Työnjohdon sisäisten ilmoitustaulujen tarkoituksena on saada työmaan 

tärkeimmät asiapaperit näkyville yhteen paikkaan.

Työnjohdon sisäisen ilmoitustaulun sisältö ryhmitellään teemoittain. 

Ryhmittelyssä voidaan käyttää apuna esimerkiksi teippiä, paperia tai 

magneettitaulua. 

Pakollisten tietojen reunaan voidaan tehdä punainen merkintä. Taulussa 

esitetään pääsääntöisesti työmaan yleistietoja, aikatauluja, laatu- ja työ-

turvallisuusasioita sekä työmaa tiedotteita. 

Ilmoitustaulua päivitetään asiakirjojen päivittymisen myötä. Taulun 

päivittämistapa sovitaan työmaahenkilökunnan kesken. Paras tapa on 

sopia päivittämisestä vastaava henkilö. 

LAATUYLEISTIEDOT AIKATAULUT

TIEDOTTEET TYÖTURVALLISUUS

LOREM IMPSUM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Curabitur a purus eget odio volutpat rhoncus ut egestas felis. 
Cras sapien velit, aliquam ut orci vitae, sollicitudin pharetra 
ante. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus 
et malesuada fames ac turpis egestas. Nullam quis euismod 
erat. Vestibulum faucibus placerat orci, aliquet vulputate est 
imperdiet et. Nulla at nibh sit amet nisi porttitor volutpat in 
quis metus. Ut faucibus nunc elit, eget aliquet odio commodo 
fermentum. Pellentesque non odio tristique arcu ultrices 
vestibulum eu quis metus. Phasellus massa sem, blandit in 
vehicula quis, fermentum nec purus. Maecenas euismod 
pulvinar diam, dapibus molestie ligula aliquam id. Sed id 
purus a metus sollicitudin dictum. Quisque eu feugiat libero.

Sed gravida dolor libero, et interdum sapien luctus nec. 
Suspendisse semper eleifend neque, eu viverra dolor faucibus 
sed. Nam sagittis hendrerit urna, id ultricies ante aliquet vel. 
Etiam pellentesque tortor vitae risus placerat, a vestibulum elit 
tempor. Phasellus egestas fermentum purus a condimentum. 
Aliquam laoreet arcu ipsum, non sodales eros feugiat vel. Cras 
a diam a lorem placerat dictum eu nec ante. Donec vel viverra 
purus. Curabitur at metus nisi.

LOREM IMPSUM

Proin ultrices feugiat lobortis. Curabitur at ultricies nisi. 
Maecenas eget augue in tortor accumsan ornare eu ac neque. 
Quisque porttitor erat at ullamcorper blandit. Fusce mattis 
quis nisl id feugiat. Aenean vitae pellentesque tortor, ac 
aliquet mauris. In tempus, ligula vitae egestas tempor, ante 
sapien pretium enim, vitae blandit purus lectus ut nibh. 
Nullam in mauris at arcu scelerisque adipiscing. Sed sed libero 
elementum, lacinia ipsum sed, convallis nunc. Vestibulum 
ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere 
cubilia Curae; Proin viverra imperdiet euismod. Fusce facilisis 
eros at felis volutpat ornare. Proin pellentesque ultricies leo, 
sed sollicitudin nisl varius non.

Integer accumsan, nulla sit amet consequat posuere, purus 
erat tincidunt mauris, ac pharetra ligula lectus a orci. Aliquam 
tincidunt, tellus quis posuere porta, sapien arcu aliquam orci, 
vel iaculis elit ante at sem. Cras tristique tempus turpis et 
pharetra. Etiam commodo bibendum leo in lobortis. Cras 
scelerisque sem vel tortor pulvinar dignissim. Vivamus lacinia 
neque vel ante suscipit, id congue quam fringilla. Morbi nulla 
augue, ultrices quis ligula sodales, gravida dapibus velit. 
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et 
malesuada fames ac turpis egestas. Aliquam ut lobortis metus, 
accumsan vulputate turpis. Suspendisse egestas nulla ac nisl 
dictum, quis vestibulum quam scelerisque. Integer suscipit 
lacus id bibendum mattis. Vestibulum ante ipsum primisarcu 
auctor sit amet est.

LOREM IMPSUM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Curabitur a purus eget odio volutpat rhoncus ut egestas felis. 
Cras sapien velit, aliquam ut orci vitae, sollicitudin pharetra 
ante. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus 
et malesuada fames ac turpis egestas. Nullam quis euismod 
erat. Vestibulum faucibus placerat orci, aliquet vulputate est 
imperdiet et. Nulla at nibh sit amet nisi porttitor volutpat in 
quis metus. Ut faucibus nunc elit, eget aliquet odio commodo 
fermentum. Pellentesque non odio tristique arcu ultrices 
vestibulum eu quis metus. Phasellus massa sem, blandit in 
vehicula quis, fermentum nec purus. Maecenas euismod 
pulvinar diam, dapibus molestie ligula aliquam id. Sed id 
purus a metus sollicitudin dictum. Quisque eu feugiat libero.

Sed gravida dolor libero, et interdum sapien luctus nec. 
Suspendisse semper eleifend neque, eu viverra dolor faucibus 
sed. Nam sagittis hendrerit urna, id ultricies ante aliquet vel. 
Etiam pellentesque tortor vitae risus placerat, a vestibulum elit 
tempor. Phasellus egestas fermentum purus a condimentum. 
Aliquam laoreet arcu ipsum, non sodales eros feugiat vel. Cras 
a diam a lorem placerat dictum eu nec ante. Donec vel viverra 
purus. Curabitur at metus nisi.

LOREM IMPSUM

Vivamus ipsum orci, egestas id dui nec, laoreet fermentum 
lectus. Donec interdum commodo nunc ac posuere. In hac 
habitasse platea dictumst. Pellentesque fermentum ante eget 
tortor ultricies, nec placerat justo convallis. Phasellus gravida 
metus tortor, laoreet volutpat lacus auctor vel. Nulla 
malesuada leo vitae metus mattis ullamcorper. Interdum et 
malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus.

Integer quis velit at velit tincidunt aliquam. Nulla facilisi. 
Phasellus ultricies rhoncus justo eu semper. Suspendisse id 
tortor rhoncus, congue lacus et, sollicitudin arcu. Duis ac 
convallis lorem. Vivamus odio augue, dictum ac sapien ut, 
varius rutrum enim. Suspendisse quis odio vitae nunc porttitor 
tempus. Vivamus ut lacus hendrerit enim euismod sollicitudin 
ac vel massa. Etiam vel lacus in purus faucibus pellentesque 
vitae non justo. In purus nulla, sollicitudin eu molestie ut, 
ornare ut massa. Nulla tincidunt feugiat arcu, sit amet eleifend 
eros feugiat eu.

LOREM IMPSUM

Integer quis velit at velit tincidunt aliquam. Nulla facilisi. 
Phasellus ultricies rhoncus justo eu semper. Suspendisse id 
tortor rhoncus, congue lacus et, sollicitudin arcu. Duis ac 
convallis lorem. Vivamus odio augue, dictum ac sapien ut, 
varius rutrum enim. Suspendisse quis odio vitae nunc porttitor 
tempus. Vivamus ut lacus hendrerit enim euismod sollicitudin 
ac vel massa. Etiam vel lacus in purus faucibus pellentesque 
vitae non justo. In purus nulla, sollicitudin eu molestie ut, 
ornare ut massa. Nulla tincidunt feugiat arcu, sit amet eleifend 
eros feugiat eu.

Donec interdum commodo nunc ac posuere. In hac habitasse 
platea dictumst. Pellentesque fermentum ante eget tortor 
ultricies, nec placerat justo convallis. Phasellus gravida metus 
tortor, laoreet volutpat lacus auctor vel. Nulla malesuada leo 
vitae metus mattis ullamcorper. Interdum et malesuada fames 
ac ante ipsum primis in faucibus.

Cras accumsan magna et nibh porta blandit. Sed tristique 
nunc vitae blandit consectetur. Morbi tempor sollicitudin 
aliquet. Sed vestibulum aliquam nisl at iaculis. Cras nec iaculis 
est, vel convallis elit. Nunc eu nisi vel velit placerat vestibulum 
ut ac enim. Aliquam ut orci vitae nisi dignissim dapibus nec eu 
enim. Ut placerat tortor at sem pharetra elementum. Nullam 
ornare volutpat eros eget sollicitudin. Donec egestas lacinia 
faucibus. Etiam vitae lectus sapien. Sed dictum laoreet rutrum.

LOREM IMPSUM

Quisque congue odio a magna sollicitudin, eget commodo 
enim tempor. Integer vitae orci eget velit tempor fringilla id 
eget nulla. Duis vel dignissim erat, eu luctus risus. Nulla 
condimentum lacinia justo, venenatis placerat lacus lacinia 
sed. Mauris laoreet purus augue, et porttitor velit pellentesque 
id. Phasellus interdum nisi ac viverra cursus. Quisque 
condimentum accumsan est, a fermentum nibh lacinia vel. 
Aliquam viverra, lectus in euismod consectetur, libero leo 
iaculis lacus, at iaculis risus arcu ac ipsum. Mauris sed 
commodo ante.

Aenean eu aliquet diam, a viverra urna. Nulla laoreet 
accumsan facilisis. Sed porttitor arcu elit, vitae eleifend enim 
consectetur ac. Suspendisse commodo tempor lorem, ut 
porta nisl.

LOREM IMPSUM

Phasellus interdum nisi ac viverra cursus. Quisque 
condimentum accumsan est, a fermentum nibh lacinia vel. 
Aliquam viverra, lectus in euismod consectetur, libero leo 
iaculis lacus, at iaculis risus arcu ac ipsum. Mauris sed 
commodo ante.

Aenean eu aliquet diam, a viverra urna. Nulla laoreet 
accumsan facilisis. Sed porttitor arcu elit, vitae eleifend enim 
consectetur ac. Suspendisse commodo tempor lorem, ut 
porta nisl. Proin quam ipsum, aliquet vel venenatis et, aliquet 
sed arcu. Aliquam condimentum dui ac sapien dignissim, in 
consequat tortor rutrum. Proin dictum eros tellus, tristique 
volutpat est malesuada ac. Proin et tellus et mi congue porta. 
Ut eleifend elit non pellentesque fringilla.

Pellentesque feugiat vestibulum lacinia. Mauris vehicula 
accumsan tortor, non iaculis felis ultricies eget. Ut vestibulum, 
arcu vitae accumsan venenatis, diam urna ullamcorper quam, 
eget vestibulum lacus tortor id turpis. Vivamus ipsum orci, 
egestas id dui nec, laoreet fermentum lectus. Donec interdum 
commodo nunc ac posuere

LOREM IMPSUM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Curabitur a purus eget odio volutpat rhoncus ut egestas felis. 
Cras sapien velit, aliquam ut orci vitae, sollicitudin pharetra 
ante. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus 
et 
Donec interdum commodo nunc ac posuere. In hac habitasse 
platea dictumst. Pellentesque fermentum ante eget tortor 
ultricies, nec placerat justo convallis. Phasellus gravida metus 
tortor, laoreet volutpat lacus auctor vel. Nulla malesuada leo 
vitae metus mattis ullamcorper. Interdum et malesuada fames 
ac ante ipsum primis in faucibus.

hicula quis, fermentum nec purus. Maecenas euismod 
pulvinar diam, dapibus molestie ligula aliquam id. Sed id 
purus a metus sollicitudin dictum. Quisque eu feugiat libero.

Sed gravida dolor libero, et interdum sapien luctus nec. 
Suspendisse semper eleifend neque, eu viverra dolor faucibus 
sed. Nam sagittis hendrerit urna, id ultricies ante aliquet vel. 
Etiam pellentesque tortor vitae risus placerat, a vestibulum elit 
tempor. Phasellus egestas fermentum purus a condimentum. 
Aliquam laoreet arcu ipsum, non sodales eros feugiat vel. Cras 
a diam a lorem placerat dictum eu nec ante. Donec vel viverra 
purus. Curabitur at metus nisi.

LOREM IMPSUM

Phasellus vehicula, risus id viverra adipiscing, diam mauris 
porttitor nisl, ac lacinia mauris turpis vitae leo. Fusce leo ante, 
porta quis metus sed, dictum tempus tellus. Cras volutpat 
tempus lorem sed semper. Etiam volutpat, ipsum nec iaculis 
tincidunt, leo dui lobortis nulla, convallis bibendum massa 
velit et nulla. 
Aenean iaculis, erat vitae porttitor fermentum, turpis enim 
semper mauris, eu sagittis diam mauris faucibus augue. 
Curabitur malesuada varius dapibus. Class aptent taciti 
sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos 
himenaeos. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Curabitur quis orci 
risus.

Duis id leo et mi luctus consequat. Donec nunc tellus, congue 
faucibus dui ut, elementum feugiat quam. Integer quis sapien 
vehicula, ullamcorper sem id, auctor elit. Integer vel erat et leo 
tempor volutpat. Integer ultrices, erat quis lacinia vehicula, 
turpis justo egestas quam, faucibus mollis odio libero vitae 
ipsum. Cras quam nibh, tristique et dignissim vitae, blandit 
sed sem. Maecenas id feugiat diam, sit amet lacinia elit. Cras 
consequat sagittis augue, sit amet tempus tortor dictum sit 
amet. Duis nec ante id augue adipiscing pulvinar id vitae 
enim. Phasellus suscipit enim vitae lorem tempus semper.

LOREM IMPSUM

Cras quam nibh, tristique et dignissim vitae, blandit sed sem. 
Maecenas id feugiat diam, sit amet lacinia elit. Cras consequat 
sagittis augue, 

sit amet tempus tortor dictum sit amet. Duis nec ante id 
augue adipiscing pulvinar id vitae enim. Phasellus suscipit 
enim vitae lorem tempus semper. In hac habitasse platea 
dictumst. Vestibulum vulputate a urna sagittis auctor. 
Suspendis

se nec lacus ut lectus faucibus cursus. Morbi scelerisque velit 
nec velit placerat venenatis. Cras dolor urna, fermentum in 
placerat eget, sollicitudin eu purus.

Suspendisse non feugiat mauris, vel malesuada lorem. Integer 
consectetur commodo libero, et rutrum orci pharetra ac. In 
vitae lectus id nunc semper sodales in at augue. Mauris nisl 
enim, mattis id ullamcorper sed, consequat vel odio. 
Pellentesque vitae tellus ornare, porta neque vitae, aliquet mi. 
Nunc volutpat turpis ornare, aliquam tellus non, eleifend 
turpis. Proin at ligula 
vestibulum, consectetur ante ac, semper elit. In egestas 
ultricies congue. Nullam nisl augue, pretium a quam non, 
egestas sollicitudin neque. Phasellus sapien sem, eleifend id 
ipsum sed, auctor ultrices purus. Donec dapibus lacus vel 
lorem euismod porta. Fusce id condimentum odio, eu 
hendrerit est.

LOREM IMPSUM

Suspendisse non feugiat mauris, vel malesuada lorem. Integer 
consectetur commodo libero, et rutrum orci pharetra ac. In 
vitae lectus id nunc semper sodales in at augue. Mauris nisl 
enim, mattis id ullamcorper sed, consequat vel odio. 

Pellentesque vitae tellus ornare, porta neque vitae, aliquet mi. 
Nunc volutpat turpis ornare, aliquam tellus non, eleifend 
turpis. Proin at ligula vestibulum, consectetur ante ac, semper 
elit. In egestas ultricies congue. Nullam nisl augue, pretium a 
quam non, egestas sollicitudin neque. Phasellus sapien sem, 
eleifend id ipsum sed, auctor ultrices purus. Donec dapibus 
lacus vel lorem euismod porta. Fusce id condimentum odio, 
eu hendrerit est.

Quisque congue odio a magna sollicitudin, eget commodo 
enim tempor. Integer vitae orci eget velit tempor fringilla id 
eget nulla. Duis vel dignissim erat, eu luctus risus. Nulla 
condimentum lacinia justo, venenatis placerat lacus lacinia 
sed. Mauris laoreet purus augue,

 et porttitor velit pellentesque id. Phasellus interdum nisi ac 
viverra cursus. Quisque condimentum accumsan est, a 
fermentum nibh lacinia vel. Aliquam viverra, lectus in euismod 
consectetur, libero leo iaculis lacus, at iaculis risus arcu ac 
ipsum. Mauris sed commodo ante.

Kuva 10 Työnjohdon sisäisen ilmoitustaulun sisältö kannattaa ryhmitellä teemoittain, jotta tieto on helposti hahmotet-
tavissa.

1.3  TYÖnJOHDOn ILMOITUSTAULUT

ilmoitustaulun tietoja voidaan hyö-
dyntää 

•	 Työmaakokouksissa mm. aikataulu- 
ja suunnitelmatilanteet, piirustusluet-
telo, laatumatriisi, valvontavinjetti, 
kulkulupaluettelo ja tarkastusasiakir-
jat. 

•	 Urakoitsijakokouksissa mm. LVIS- tai 
rakentamisvaiheaikataulu, valvonta-
vinjetti, riskianalyysi, laatumatriisi, tar-
kastusasiakirjat, tehtäväsuunnitelmat, 
TR-mittaukset ja aluesuunnitelma.

•	 Viikkopalaverissa mm. kulkulupa- ja 
urakoitsijaluettelo, työmaaorganisaa-
tio, aikataulutilanteet, laadunvarmis-
tusasiat, TR- mittaukset, jätteenkäsit-
tely, ympäristösuunnitelma.
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TYÖMAAn ILMOITUSTAULUn SISÄLTÖ

YLEISTIEDOT AIKATAULUT LAATU

•  aluesuunnitelma
•  työmaaorganisaatio
•  urakoitsijaluettelo
•  kulkulupaluettelo
•  ympäristösuunnitelma
•  sähköistyssuunnitelma
•  rakennustyön ennakkoilmoitus
•  jätteenkäsittely

•  yleisaikataulu
•  viikkoaikataulut
•  rakentamisvaiheaikataulut
•  valvontavinjetit
•  LVIS-aikataulu 
•  tuotantoaikataulu

•  laatumatriisi
•  laatuvaatimukset
•  laatumittarit/-seuranta
•  tehtäväsuunnitelmat
•  tarkastuslomakkeet/-asiakirjat
•  riskianalyysit
•  piirustusluettelot

TIEDOTTEET TYÖTURVALLISUUS

•  viikkotiedote
•  TES
•  YT -kokousten pöytäkirjat
•  rakennus- ja asennustyövakuutus
•  työajan lyhennysvapaat
•  tiedot eläkevakuutuksista
•  koulutus

•  rakennuttajan turvallisuuskoordi-
naattori

•  työsuojeluvaltuutetut
•  urakoitsijoiden työturvallisuusvas-

tuuhenkilöt
•  työturvallisuusohje
•  päihdeohje
•  paloturvallisuusasiat
•  TR- mittaukset
•  putoamissuojaussuunnitelma 
•  ensiaputaitoiset henkilöt
•  toimintaohjeet hätätilanteessa
•  työterveyshuolto
•  työpaikalla nähtävänä oltava lainsää-

däntö

Kuva 11 Työnjohdon ilmoitustaulu.
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Työntekijöiden sosiaalitiloissa olevissa informaatiotauluissa kerrotaan 

työntekijöille mm. työmaan etenemisestä. Tauluilla voidaan jakaa tie-

toa esimerkiksi seuraavista valupäivistä tai esittää materiaalitoimituk-

sien ajankohdat. Työntekijöille jaetaan tietoa työmaan yleisistä asioista, 

aikatauluista, työturvallisuudesta sekä tiedotettavista asioista. 

Työmailla on myös yleisiä informaatiotauluja. Yleisten informaatiotaulu-

jen on tarkoitus esittää visuaalisesti työmaan tilanne työmaalla vieraile-

ville henkilöille. Informaatiotauluissa voidaan myös esittää yleiset asia-

kirjat, joita tarvitaan työmaalla järjestettävissä kokouksissa.

Kuva 12 Työmaan asioita voidaan esittää 
myös esimerkiksi viikottain päivitettävänä 
powerpoint-esityksenä, joka pyörii työmaa-
toimiston aulassa.  

Kuva 13 Työmaalla olevilla informaatiotauluilla voidaan esimerkiksi esittää ensiapuohjeita, työmaakokouksien pöytäkir-
joja tai antaa työturvallisuustietoja.

1.4  TYÖMAAn MUUT InfORMAATIOTAULUT

Viikkotiedote 50

TV

Lorem ipsum dolor sit amet
Consectetur adipiscing elit. Nullam ornare consequat feugiat. Curabitur mollis, turpis vel 
aliquet dictum, tellus orci volutpat quam, sit amet cursus est tellus ac nisi. Quisque auctor 
elementum risus vitae elementum. Proin ut turpis eu est porta malesuada quis sit amet 
purus. Praesent laoreet quam vitae nulla rhoncus semper. Pellentesque vel orci dictum, 
hendrerit diam ut, congue mauris. Donec fermentum enim ut libero fringilla faucibus. 
Curabitur faucibus rutrum mi quis venenatis. Pellentesque cursus nisl eget orci rhoncus 
condimentum. Proin malesuada augue purus, id elementum risus consectetur a. In sit 
amet posuere libero. Suspendisse sollicitudin commodo ante, et porta nunc eleifend eu. 
Proin pellentesque congue turpis ac scelerisque.

Aliquam erat volutpat
Phasellus euismod rhoncus facilisis. Nullam auctor, sapien ac egestas imperdiet, mauris 
lectus placerat velit, vel convallis nisi nulla ut lectus. Praesent vestibulum sagittis 
condimentum. Morbi tincidunt placerat purus elementum adipiscing. Ut tristique 
vestibulum turpis sed dapibus. Vestibulum vitae rhoncus enim.
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1.5  pORRAS-, KERROS- JA KOHDEKOHTAInEn VIESTInTÄ

Työmaalle tehdään alueittain (porras, kerros) ohjeistusta ja tukitoimia. 

Symboleilla ja väreillä kerrotaan mm. missä ollaan, mistä löytyy lähin tie 

ulos tai ensiapupiste. 

KRS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

VKO TYÖVAIHE VASTUUH PVM

A-TALO Työmaankatu 1
01234 Kaupunki

Kuva 14 Asuntoihin laitetaan näkyville tie-
dot mm. huoneistossa käytettävistä materiaa-
leista sekä pohjapiirros, jossa esitettynä asen-
nettavat asiat.

Kuva 15 Kerroksiin laitetaan näkyville esillä esimerkiksi pohjaplaanit, 
joissa esitetään mm. materiaalien varastointipaikat, oikeat ja turvalliset 
kulkureitit, ensiapupiste sekä uloskäynnit ja pelastusreitit.

Kuva 16 Porrastauluissa esitetään mm. 
käynnissä olevat työvaiheet, aikataulut ja 
huomioitavat asiat. 

Kuva 17 Kerroskohtaista viestintää. Kerroksissa voidaan pitää esillä esimerkiksi kerroksen numero, hätäuloskäynnin sijainti 
ja pohjaplaani.
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Aluesuunnitelma on työmaa-alueen käytön suunnitelma. Se antaa tie-

toa työmaalla toimiville siitä, miten logistiikka, työnjärjestelyt ja turval-

lisuusasiat on suunniteltu.

Pienehköissä rakennuskohteissa rakentamisvaiheiden (maanraken-

nus-, perustus-, runko- ja sisätyövaihe) aluesuunnitelmat voidaan laa-

tia ensimmäistä aluesuunnitelmaa päivittämällä. Laajoissa tai muuten 

vaativissa hankkeissa jokaiselle päätyövaiheelle laaditaan oma erillinen 

aluesuunnitelmansa.

Aluesuunnitelma kiinnitetään näkyvälle paikalle työmaalla. Aluesuunni-

telmaa on helppo päivittää, kun liikkuvat elementit tehdään esim. staat-

tisista papereista tai magneeteista. 

1.6  ALUESUUnnITELMA

TYÖMAAn ALUESUUnnITELMASSA HUOMIOITAVAT ASIAT

TYÖMAA-ALUEEn RAJAUS JA  

EROTUS

TYÖMAATILAT JÄTEHUOLTOJÄRJESTELYT

•  rajat ja aidat
•  vuokra-alueet
•  työmaataulu ja työmaan ilmoitus-

taulu

•  työmaatoimisto
•  ruokailu-, puku-, pesu- ja kuivaustilat
•  lepotila ja ensiapuvarusteet
•  työväline- ja pienkonevarastot

•  jätelavat, kontit, siilot ja roska-
astiat

•  jätekuilut ja -kuljettimet
•  jätteiden kuljetusreitit

LIIKEnnEVÄYLÄT JA KULKUTIET pURKU-, LASTAUS- JA VARASTOInTI-

ALUEET

SUOJAUKSET JA TILAVARAUKSET

•  ajotiet työmaa-alueella
•  ajoneuvojen kuorma- ja korkeus-

rajoitukset
•  ajoteiden liittymät yleisiin teihin, 

portit
•  valo-, ohjaus- ja muut liikenneo-

pasteet
•  ajoneuvojen kääntöpaikat
•  jalankulkutiet ja kevyen liikenteen 

väylät ja katokset
•  sillat, kaiteet ja katokset
•  poistumis- ja pelastustiet

•  purku- ja lastausalueet
•  varastoalueet ja -rakennukset
•  läjitysalueet
•  palavien nesteiden ja kaasujen 

säilytys
•  räjähdysaineiden säilytys ja varas-

tointi

•  kaivantojen tuenta ja suojaus
•  maapohjan ja kasvillisuuden 

suojaus
•  rakennusten suojaus
•  erikoisrakenteiden, kaapeleiden, 

ilmajohtojen yms. merkintä ja 
suojaus

•  LVVST-kanaalikaivantojen tilava-
raukset

nOSTO- JA SIIRTOJÄRJESTELYT TYÖnAIKAISET VESI-, VIEMÄRI - YMS. 

JÄRJESTELMÄT

TYÖTILAT JA -ALUEET

•  nostoulottumat
•  torninosturit ja nosturiradat
•  autonosturit
•  tavara- ja henkilöhissit
•  kuljettimet

•  VVST-liittymät
•  uudet linja- ja putkiasennukset
•  työmaa-alueen valaistus
•  tulipalon sammutusjärjestelmä

•  ammattiryhmien työtilat ja -alueet
•  työhallit ja kevytsuojat
•  lähivarastot
•  työtilojen varustelu, vesi, sähkö 

jne.

aluesuunnitelman laadinta 
•  Laadi aluesuunnitelma kohdekohtai-

seksi. 
•  Käytä apunasi yrityksesi oheisaineis-

toa sekä vanhoja suunnitelmiasi, 
mutta älä kopioi suoraan valmiista 
mallista.

•  Suunnitelma laaditaan rakennusvai-
heittain ja täydennetään tarvittaessa.

•  Käytä värejä ja eri merkitsemistapoja.
•  Muista päivittää suunnitelmaa. 
•  Muista, että suunnitelman sisältö ja 

selkeys on tärkeintä.
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Ajoluiska

Teräsponttiseinä 

Aita

Jalankulku- ja
pyörätiekatos 

Ajotie ja -suunta

Portti

Ensiapu

Valaisin-
masto

Valaisin

Sähkö-
keskus

Kaasupullot

Portaat

Työtila,
verstas

Varasto Varastoalue

Kaivualue

Kuva 19 Työmaan asemapiirros on kiinnitetty magneet-
tien avulla työmaakopin metalliseinään. Punaiset magnee-
tit kuvaavat aluesuunnitelman  liikkuvia elementtejä. Mag-
neettien avulla suunnitelma on helppo päivittää.

Kuva 20 Valmiita aluesuunnitelmapiirrosmerkkejä hyödyntävä aluesuunnitelma.

Lisätietoja:

•  Ratu C2-0299 Rakennustyömaan aluesuunnittelu. Työ-
maatekniikka.

Kuva 18 Aluesuunnitelma on tehty työmaan pohjapiir-
rokseen käyttämällä värejä ja erivärisiä paperilappuja.

RatuNet -palvelussa on ladattavissa aluesuunnitelman piir-

rosmerkit dwg- ja pdf-muodossa. 

•  Merkit voi ottaa sellaisenaan käyttöön omaan ns. säh-
köiseen aluesuunnitelmaan piirto-ohjelmassa. Merkit 
voidaan säätää tarvittaessa läpinäkyviksi, jolloin niiden 
alle jäävät pohjakuvan merkinnät ovat myös nähtävissä. 

•  Piirrosmerkit voidaan tulostaa kalvolle tai paperille. 
Tulostettuja piirroskuvia voidaan hyödyntää esimerkiksi 
sinitarran avulla paperitaululla tai magneettien avulla 
magneettitaululla. Kalvolle tulostettaessa merkit ovat 
läpikuultavia, jolloin niiden alle jäävät pohjakuvan mer-
kinnät nähdään piirrosmerkkien läpi. 
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2.1  KULKUREITIT SELKEÄSTI ESILLE

2 merKiTse ja Tule huomaTuKsi

Työmaan kulkureitit merkitään selkeästi erottuviksi. Ulkoalueen kulku-

tiet aidataan matalalla aidalla, lippusiimoin tai korotetaan laudoituk-

sella. Sisäalueen kulkutiet merkitään lattiaan ja seiniin teippauksiin tai 

maalaamalla hyvin erottuvalla värillä.

Perehdytyksen yhteydessä kerrotaan miten eri kulkuväylät on merkitty, 

kuka vastaa kulkureittien kunnosta ja mitkä ovat esimerkiksi kulkutei-

den esteettömyyssäännöt.

Työmaan henkilöstön tulee käyttää turvalliseksi suunniteltuja väyliä kul-

kemiseen. Kulkuväylien esteettömyys ja olosuhteet voidaan helposti 

todeta ja niiden kunnossapito paranee kasvaneen huomion vuoksi.

Kuva 21 Turvallinen kulkureitti voidaan merkitä esimerkiksi maalilla 
lattiaan.
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2.2  RAKEnTEIDEn MERKInTÄ

Purettavat rakenteet merkitään sovitun värisellä maalilla, säilytettävät 

tai suojeltavat rakenteet tarvittaessa toisella sovitulla värillä. Merkitse-

miseen voidaan käyttää esimerkiksi spraymaalipulloja, joiden suutin on 

suunniteltu merkintöjen tekemiseen (kapea keila).

Merkinnän tekee kokenut mittamies. Merkintä tehdään hyväksytyn 

purkusuunnitelman perusteella. Tarvittaessa, esimerkiksi sokkeloisissa 

tiloissa voidaan merkinnät tehdä yhteisellä katselmuksella. Merkinnät 

tulee tehdä niin, etteivät ne peity tahattomasti ja siten, että ne ovat 

yksiselitteisiä.

Rakenteista tiedetään yhdellä silmäyksellä onko ne määrätty puretta-

viksi vai säilytettäviksi. Lisäksi nähdään missä laajuudessa purkutyö on 

tehty.

Kuva 22 Purettavat rakenteet on merkitty punaisella ja paikoilleen 
jätettävät sinisellä.Yksiselitteiset merkinnät ja yhdessä sovittu merkit-
semistapa helpottavat purkamista.
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2.3  MERKInTÄVÄRIT JÄTEHUOLLOSSA

Jätelavoilla, -astioissa ja -kärryissä käytetään eri värejä merkitsemään 

eri jätetyyppejä. Värien käyttö pyritään mahdollisuuksien mukaan pitä-

mään yhtenäisenä koko työmaalla.

Eri värien merkitys esitetään värityksen lisäksi tekstinä, tarvittaessa eri 

kielillä. Jätehuoltoon liittyviä julisteita ja informaatiotauluja asetetaan 

esille jätehuoltopisteiden yhteyteen sekä rakennuksen kerroksiin. Lajit-

telun kustannusmerkitys kerrotaan urakkasopimusten, perehdytysten 

ja tarvittaessa päivittäisen työnohjauksen yhteydessä.

Työmaan jätteiden lajittelu on selkeämpää ja virheellinen lajittelu vähe-

nee. Kun jätehuolto on helppoa, työmaa pysyy myös siistinä. Lajittelun 

helpottamisella saadaan myös sekäjätteen määrä vähenemään, mikä 

laskee jätekustannuksia.
Kuva 23 Roskapönttöihin kirjoitetaan muis-
tutukseksi eri värien merkitys.

Kuva 24 Työmaan ilmoitustauluille ja kerroksiin laitetaan lajitteluun liittyviä muistutuksia.
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Kuva 25 Kokonaan maalatut tai valmiiksi värikkäät kaiteet erottuvat 
ja saavat kulkijan kiinnittämään huomiota putoamisvaaraan.

2.4  VÄRILLISET KAIDEpUUT

Työtelineillä, kulkusilloilla, holvilla, keskeneräisillä parvekkeilla ym. 

putoamisvaarallisilla työskentelyalueilla käytettävät kaiteet merkitään 

huomioväreillä. Hyvä tapa on hankia kaiteet työmaalle jo valmiiksi huo-

miovärillä maalattuina.

Perehdytyksen yhteydessä kerrotaan kaidevärityksestä sekä kaidevaa-

timuksista (jalkalista, väli- ja käsijohde, vähintään 1 m korkea, ei yli 0,5 

m aukkoja). Työntekijöille myös kerrotaan perehdytyksessä kuka vastaa 

kaiteista sekä annetaan toimintaohjeet kaidepuutteista ilmoittamiselle.

Huomiovärien avulla kaidekalusto erottuu muusta puutavarasta ja 

muistuttaa putoamisvaarasta. Toimenpiteet mahdollisten puutteiden 

korjaamiseksi käynnistyvät nopeammin.
Kuva 26 Kaiteita ei välttämättä tarvitse 
maalata kokonaan, sillä esimerkiksi raitojen 
tekeminen huomiovärillä helpottaa kaiteiden 
erottumista työmaalla.
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3.1  JOHDOT JA KAApELIT pOIS JALOISTA

Työmaalla käytetään työmateriaalien varastoinnissa ja erilaisten kaa-

peleiden ja letkujen kuljetukseen järjestelmällistä varastointi- ja joh-

dotustapaa. Hyvä käytäntö on esimerkiksi kuljettaa johdot lattiasta 

irtinostettuina, jolloin kulkutiet pysyvät turvallisina. Samalla johtojen 

vaurioitumisvaara vähenee. Hyvä tapa on myös vetää sähköt jokaiseen 

kerrokseen.

Työpisteisiin vedettävistä väliaikaisista johdotuksista sovitaan urakka-

sopimuksissa ja muissa tehtävänannoissa. Työmaan käytäntö viestitään 

urakoitsijalle ja urakoitsija sitoutetaan noudattamaan menettelyä.

3 järjesTys

Kuva 27 Johdot voidaan ripustaa roikkumaan  katonrajaan asennettu-
jen metallikoukkujen varaan, jolloin ne ovat poissa jaloista.

Kuva 28 Esimerkkejä sähkön vetämiseksi 
työmaalle rakentamisen ajaksi.
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3.2  MATERIAALIT nOSTETTUInA YLÖS

Työmateriaalien varastoinnissa käytetään järjestelmällistä varastointita-

paa. Työmaan työskentelyolosuhteet paranevat kun omaa työpistettä ei 

tarvitse raivata työskentelyä varten. Kulkutiet säilyvät myös turvallisina 

ja materiaalien vauriot vähenevät.

Urakointisopimuksissa ja muissa tehtävänannoissa sovitaan miten ja 

missä työpisteissä tarvittavat materiaalit tulee säilyttää. Aliurakoitsija 

sitoutuu noudattamaan menettelyä ja päätoteuttaja sitoutuu osoitta-

maan sovitun varastointitilan.

Kuva 29 Putket varastoituna putkifakissa. Kulkureitti säilyy siistinä ja vapaana. Varastointiteline on maalattu huomiovä-
rillä, jotta sitä osataan varoa.

Kuva 30 Levyt on nostettu seinälle lattian 
kuivumisen ajaksi. Lattia pääsee kuivumaan 
ja levyt eivät vaurioidu.
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3.3  VARASTOT SIISTEInÄ

Työmaalle järjestetään riittävästi tilaa varastoida materiaalit ja työko-

neet. Aliurakoitsijoille järjestetään omat tilat, johon he voivat varas-

toida tavaroitaan. Aliurakoitsijoita kannustetaan pitämään työmaava-

rastot siisteinä. 

Yhteisten varastojen sijainti esitetään aluesuunnitelmassa, urakkasopi-

muksissa ja perehdytyksessä sekä tarvittaessa päivittäisessä työnohja-

uksessa. Varastoissa käytetään selkeitä merkintöjä. 

Varastoissa asiointi nopeutuu, kun kaikelle on oma paikkansa. Yhtei-

sen kaluston kunto voidaan tarkastaa työvuoron ulkopuolella kerralla.  

Materiaalitäydennysten tilaus sekä kaluston korjaus ja uusiminen hel-

pottuu.

Asioiden ollessa järjestyksessä työmaalla, satunnainen epäjärjestys sekä 

vuodot ja halkeamat havaitaan aiemmin, jolloin niihin puuttuminen on 

helpompaa.

Kuva 31 Väestonsuojiin voidaan rakentaa 
väliaikaisia varastoja.

Kuva 32 Poikkeamat on helppo huomata, 
kun asiat ovat järjestyksessä.

Kuva 34 Jokaiseen kerrokseen on merkitty kaikille urakoitsijoille omat 
varastointipaikat.

Kuva 33 Pientavarat voidaan säilyttää siis-
tisti laatikoissa.
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4.1  MITOITUS TUO REALISMIA

4 aiKaTauluT

Aikataulun laadintaa varten tulee määrittää, kuinka kauan kukin tehtävä 

kestää. Tämä on tärkeää erityisesti yleis- ja rakentamisvaihetasolla, kun 

todelliset töiden toteuttajat eivät vielä ole tiedossa. Kaikkien tehtävien 

toteutusajat tulee määritellä ja tarkastaa.

Usein rakennusyritysten laatimissa kustannus- ja tavoitearvioissa työ-

tunnit on esitetty vain omana työnä tehtäville nimikkeille. Tavoitearvi-

osta puuttuvat tuntitiedot voidaan arvioida yleisiin työmenekki- ja työ-

saavutustietoihin pohjautuen esimerkiksi Ratu -tiedoston avulla. Ratu 

Aikataulukirja antaa lähtötiedot niin rakennus- kuin taloteknisten töi-

den työmenekkien arviointiin yleisaikataulusuunnittelusta tehtävä- ja 

viikkotasolle. 

Työmenekkiä selvitettäessä otetaan huomioon kohteen, rakennusosan, 

olosuhteiden ja menetelmän vaikutus tehtäväkokonaisuuksiin. 

Aliurakoitsijalta saatujen tietojen realistisuus tarkistetaan vertaamalla 

Ratu -tiedostoihin tai omaan kokemukseen perustuen.

esimerkki
Urakoitsija ilmoittaa, että häneltä tulee kaksi työntekijää, joiden 
on tarkoitus asentaa 400 m2 kattoa. 

Ratusta katsotaan, että kattoasennuksen työmenekki on  
0,45 tth/m2.
 
Katon tekemiseen menee siis aikaa 
0,45 tth/m2 * 400 m2 = 180 tth. 

Kahden hengen ryhmältä aikaa kuluu
180 tth/ (2 tt * 8 h/tv) = 11, 25 tv. 

Aikatauluun varataan 12 tv kyseiselle työlle.

Tarvittava työryhmä =

kesto

suoritemäärä x työmenekki

Tehtävän kesto =

työryhmä

suoritemäärä x työmenekki

Tavoite työsaavutus =

kesto

suoritemäärä

Ratu-työsaavutus =

työmenekki

työryhmä

Tarvittava työryhmä =

kesto

suoritemäärä x työmenekki

Tehtävän kesto =

työryhmä

suoritemäärä x työmenekki

Tavoite työsaavutus =

kesto

suoritemäärä

Ratu-työsaavutus =

työmenekki

työryhmä

Tarvittava työryhmä =

kesto

suoritemäärä x työmenekki

Tehtävän kesto =

työryhmä

suoritemäärä x työmenekki

Tavoite työsaavutus =

kesto

suoritemäärä

Ratu-työsaavutus =

työmenekki

työryhmä

Tarvittava työryhmä =

kesto

suoritemäärä x työmenekki

Tehtävän kesto =

työryhmä

suoritemäärä x työmenekki

Tavoite työsaavutus =

kesto

suoritemäärä

Ratu-työsaavutus =

työmenekki

työryhmä

Lisätietoja:

•  Ratu KI-6021 Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus.
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4.2  JAnA-AIKATAULU

Jana-aikataulun muodostamista varten projekti tulee pilkkoa sopiviin 

tehtäväkokonaisuuksiin. Jana-aikataulun tehtävät kannattaa ositella 

paikkakohtaisesti eli jakaa osakohteittain. Näin tehtävät saa sidottua 

tarkemmin paikkaan.

Aikatauluun kannattaa myös lisätä lisätietoja tehtävistä kuten suorite-

määriä, työmenekkejä, työsaavutuksia ja työryhmiä sekä työn kestoja. 

Aikatauluosassa esitetään usein myös välitavoitteita, kuten ”lämpö 

päälle”.

Töiden seurantaa voidaan jana-aikataulussa tehdä esimerkiksi värittä-

mällä toteutunut osa tehtävän kestoa kuvaavasta janasta tai piirtämällä 

tehtävälle oma seurantajana. Tarkasteluhetki merkitään jana-aikatau-

luun tyypillisesti katkoviivalla. 

jana-aikataulu
Kuvaa kuinka pitkään hanke ja sen tehtävät kestävät. Tehtävien 
kestot esitetään tehtävien kohdalle piirrettyinä janoina.

Kuva 35 Jana-aikataulussa esitetään tarvittavia lisätietoja kuten määrät ja resurssit. Resurssien siirtyminen osakohteesta 
toiseen voidaan esitttää esimerkiksi riippuvuusnuolilla.

Kuva 36 Jana-aikatauluun saadaan paikka-
tieto mukaan, kun tehtävät esitetään osakoh-
teittain.

TehtäväKerros

1

1

1

2

2

2

Määrä Resurssi
Aloitus-
hetki

Lopetus-
hetki

Väliseinätyö

Tasoitus ja maalaus

Laatoitus

350 m

550 m

550 m

40 m

2 + 1

2 + 2

2 + 1

8.2.10 24.2.10

24.2.10 9.4.10

29.3.10 14.4.10

  6      7     8      9    10   11   12    13   14   15   16   17   18   19   20
Maa Huh Tou

Tehtävä

Tasoitus ja maalaus

Laatoitus

Alakattotyöt

Mattotyöt

 9   10   11   12   13    14  15   16   17   18  19
Maa Huh Tou

nykyhetki

nykyhetki

jäljessä edellä

Tehtävä

Tasoitus ja maalaus

Laatoitus

Alakattotyöt

Mattotyöt

 9   10   11   12   13   14   15   16   17   18  19
Maa Huh Tou

toteutunut toteutunut

Tehtävä

Tasoitus ja maalaus

Laatoitus

Alakattotyöt

Mattotyöt

 9   10   11   12   13   14   15   16  17 
Maa Huh

2

2

2

Väliseinämuuraus

Tasoitus ja maalaus

Laatoitus

350 m

40 m

2 + 1

2 + 2

2 + 1

24.2.10 16.3.10

9.4.10 13.5.10

14.4.10 30.4.10

2

2

2

Lisätietoja:

•  Ratu KI-6021 Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus.

1. kerros

väliseinätyöt

tehtävä

aika

tasoitetyöt
maalaustyöt
mattotyöt

2. kerros

väliseinätyöt
tasoitetyöt
maalaustyöt
mattotyöt

1 2 3 4 5



TOIMIVA TYÖMAA 25

A
IK

AT
A

U
LU

T

Kuva 37 Jana-aikataululla voidaan seurata työn etenemistä merkitsemällä toteutumatietoa aikatauluun joko värittämällä 
tehtäväviivoille erilaisia värikoodeja tai  käyttämällä murtoviivatekniikkaa.

Kuva 38 Jana-aikatauluun voidaan myös merkitä riippuvuuksia sekä lisätietoja. Tehtävät erottuvat hyvin toisistaan, kun 
niille on omat värikoodinsa.

Kuva 39 Muuraustyön toteuminen on merkitty aikatauluun sekä jatkamalla viivaa että kirjoittamalla päättymispäivä.
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Tasoitus ja maalaus

Laatoitus

Alakattotyöt

Mattotyöt

 9   10   11   12   13   14   15   16  17 
Maa Huh

2

2

2

Väliseinämuuraus

Tasoitus ja maalaus

Laatoitus

350 m

40 m

2 + 1

2 + 2

2 + 1

24.2.10 16.3.10

9.4.10 13.5.10

14.4.10 30.4.10

2

2
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Julkisivumuuraus 

valmis 31.8.2012
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4.3  JAnA-AIKATAULUn TOTEUTUSKELpOISUUDEn VARMISTAMInEn

Kuva 40 Hyvinkin suunniteltu aikataulu voi olla häiriöherkkä. Jana-aikataulusta voi olla haasteellista hahmottaa tehtä-
vien mahdollisia päällekkäisyyksiä. Tästä syystä jana-aikataulu kannattaa tarkistaa muuttamalla se paikka-aikakaavioksi. 
Tällöin päällekkäisyydet sekä pitkät ja liian lyhet välit tehtävien välillä havaitsee helpommin.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

6
Tehtävä Helmi Maalis

Paikka 1

B

A

1

2

1

2

Paikka 2

Huhti Touko Kesä Heinä Elo

Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

1

2

3

8

5

5

7

6

9

4

3

4

3

3
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4.4  pAIKKA-AIKAKAAVIO VALVOnnAn JA OHJAUKSEn VÄLInEEnÄ

Paikka-aikakaavio soveltuu tuotannon ajallisen valvonnan ja ohjauksen 

välineeksi, sillä siitä voidaan todeta tuotantonopeuden ja aloitusajan-

kohtien sekä suoritusjärjestysten poikkeamat rakennuksen eri osissa. 

Paikka-aikakaavion avulla voidaan myös varmistaa, että osakohteet riit-

tävät suunnitelmassa oleville töille.

Valvontatieto siirretään paikka-aikakaavioon merkitsemällä toteumat 

aikatauluun katkoviivalla tai erillisellä toteumaviivalla. 

Aikatauluun merkitään yleensä pystyviivoilla ne sopimustekniset sei-

kat, jotka rajoittavat aikataulun laadintaa. Tällaisia tapahtumia ovat mm. 

välitavoitteet, osaluovutukset, sovitut keskeytykset. 

Paikka-aikakaavio
Paikka-aikakaavio kuvaa tuotannon ete-
nemistä ajan ja paikan suhteessa.
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Kuva 41 Paikka-aikakaavio kertoo tehtävien kulun ajan ja paikan suhteen. Vinoviivat kuvaavat tehtävien kestot, suori-
tusjärjestyksen ja toteutuksen aikavälit. Kaltevuus osoittaa tuotantonopeuden. Valvontaviivoista nähdään myös missä loh-
kossa työt ovat menossa.

Lisätietoja:

•  Ratu KI-6021 Rakennushankkeen ajallinen 
suunnittelu ja ohjaus.



28 TOIMIVA TYÖMAA

Valvontavinjetti on kuva, josta voidaan nopeasti tarkastaa työvaiheiden 

tai osakohteiden valmiusasteet. 

Valvontavinjetin avulla voidaan valvoa työkohteiden ”sitoutumista” ja 

vapautumista eri tehtävien osalta. Samalla ohjataan kriittisten tapahtu-

mien oikea-aikaisuutta tuotannon sujuvuuden ja edellytysten turvaa-

miseksi.

Töiden eteneminen voidaan esittää vinjettinä joko matriisimuodossa 

tai merkinnät voidaan tehdä esimerkiksi pohjakuvaan. Työn etene-

mistä seurataan rastitusperiaatteella ja värien avulla. Ruudun yli vede-

tään viiva, kun työt osakohteessa on aloitettu ja osakohde on varattu 

kyseisen työn tekijöille tai kun osakohteesta 50 % on valmiina. Kun osa-

kohde valmistuu, vedetään ruudun yli toinen viiva

4.5  TÖIDEn VALVOMInEn VInJETIn AVULLA

Vinjetti
Valvontavinjetti esittää töiden 
valmiusasteet joko väreillä, 
rasteilla tai molemmilla

Tehtävä

Kerros ja B-porras

A1             A2             A3            B1            B2            B3

Kiviväliseinät

Betonipintojen jälkityö

Levyväliseinät ja -katot

Lattialaatoitus

Tasoitetyöt

5               5               7              7             12             12

6               7               7              11            12             12

10             10            11             12             13            13

11              11            12             12            13             14

11              11            12             14            16            17

11             12            13             15             17            17

18             17            16             23             21           20

17             16            14             21             20           18

14             14            14             18             18           17

14             14            13             18             17            17

ei ajankohtainen

ajallaan

etuajassa

jäljessä

työtä ei aloitettu

työstä tehty 50 %

työ valmis

11

15

työ alkanut ennen viikkoa 11

työ loppunut viikon 15 jälkeen

vinoviivat kertovat, että työ on valmis

Kuva 42 Vinjetin avulla hahmotetaan nopeasti mitkä työt ovat myöhässä.

Lisätietoja:

•  Ratu KI-6021 Rakennushankkeen ajallinen 
suunnittelu ja ohjaus.
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Kuva 43 Yllä olevissa kuvissa on esitettynä isomman kohteen vinjetti. Alemmassa kuvassa vasemman puoleisin sarake 
kertoo kerrosnumeron.  Muiden sarakkeiden yksi ruutu kertoo työkohteen, joka koostuu neljästä samanlaisesta huoneesta. 
Jokaisen työkohteen sisällä on kuusi työpakettia. Työpaketit on ajoitettu tehtäväksi tietyssä kerroksessa ja siellä tietyssä työ-
kohteessa viikoittain.

KERROS

TYÖKOHDE  

(4 HUONETTA)

POHJAPIIROS  

TYÖKOHTEISTA

TYÖPAKETTI
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4.6  pOHJAKUVAVInJETTI TIEDOn VÄLITTÄJÄnÄ

Kuva 44 Töiden etenemistä voidaan seurata myös aluesuunnitelmaan tai pohjakuvaan tehdyn valvontavinjetin avulla.

Työmaan aluesuunnitelmaan tai pohjakuvaan merkitään lohkot ja loh-

koihin kirjoitetaan niissä tehtävien töiden aikataulut. Kuvasta on nope-

asti nähtävissä missä töitä tehdään milloinkin. Kuvasta urakoitsijoiden 

ja työnjohdon on helppo hahmottaa tehtävät työt. Töiden ollessa val-

miita, työt voidaan yliviivata.
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Lukujärjestyksellä voidaan helposti hahmottaa viikon työt. Lukujärjes-

tys voi toimia koko työmaan, työryhmän tai yksittäisen työntekijän aika-

tauluna. Tärkeää on viestiä selkeästi tavoitteet eteenpäin sekä selventää 

itselleen tehtävien tavoitteet. 

Lukujärjestykseen suunnitellaan viikon tai kahden viikon töiden ete-

neminen päivä-, puolipäivä- tai jopa tuntikohtaisesti. Suunnitelmaan 

määritellään, mitä tehdään missäkin ja kuka sen tekee.  Lukujärjestystä 

käytetään paljon runkovaiheen töissä, mutta se soveltuu myös tilakoh-

taiseksi aikatauluksi sisävalmistusvaiheessa. 

4.7  TEE TÖISTÄSI LUKUJÄRJESTYS

Kuva 45 Lukujärjestyksestä hahmottaa kuluvan tai tulevan viikon tehtävät.
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5.1  ALOITUSEDELLYTYSTEn TARKISTUS

5 edellyTysTen luominen

Varmistetaan viikoittain, että seuraavien viikkojen tehtävien aloitusedel-

lytykset ovat kunnossa. Kaikkien edellytysten tulee olla olemassa ennen 

kuin tehtävä voidaan aloittaa.

Tehtävien aloitusedellytyksiä ovat mm.

•  suunnitelmat
•  materiaalit ja tarvikkeet
•  työntekijät
•  kalusto
•  mesta
•  edeltävät työvaiheet
•  olosuhteet

Oleellista aloitusedellytysten varmistamisessa on aitous. Edellytykset 

kannattaa käydä esimerkiksi kysymyssarjan kanssa läpi.
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vä

t t
yö

va
ih

eet
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et

tehtävä 1

tehtävä 2

tehtävä 3

tehtävä 4

tehtävä 5

tehtävä 6

kestomääräosakohde

Kuva 46 Seuraavien viikkojen töiden aloitusedellytykset voidaan käydä läpi vaikka lomakepohjan avulla.

Kaluston tilaus
•  Onko kalusto todella tilattu?
•  Onko kaluston tulo varmistettu?
•  Onko kaluston asennusalusta kun-

nossa?
•  Oliko kaupassa tosiasiallisesti mukana 

kaluston pystytys toimittajan puo-
lelta?

Lisätietoja:

•  Last Planner -oppaat
•  Ratu KI-6021  

Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu 
ja ohjaus.
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Kuva 47 Hyväksi menettelytavaksi on osoittautunut kuvan mukainen aikataulu, jossa alkuviikon aikana kumuloitunut 
tuotantotilanne keskustellaan viikkopalaverissa. Viikkopalaverissa valmisteltu viikkosuunnitelma nivoutuu seuraavan päi-
vän urakoitsijapalaveriin.

esimerkki toimivasta ja vuorovai-
kutteisesta urakoitsijapalaverista

Työmaapäällikkö kutsuu kaikki tiettyyn 
rakentamisvaiheeseen osallistuvat teki-
jät yhteiseen palaveriin. Kutsu palaveriin 
tulee 2–3 viikkoa ennen vaiheen aloitta-
mista. Palaverissa käydään yhdessä läpi 
kyseiseen rakentamisvaiheen aikatau-
lutuksen ja töiden yhteensovittamisen 
sekä mahdolliset suunnitelma- ja kalus-
totarpeet.

5.2  URAKOITSIJApALAVERI

Työmaalla pidettävät kokoukset ja palaverit ovat yksi tärkeimmistä työ-

maalla työskentelevien osapuolten viestintähetkistä. Urakoitsijapalave-

rissa on mahdollisuus luoda edellytykset hyvälle yhteistyölle ja sopia 

menettelytavoista työnaikaisten ongelmien ja esiin tulevien erimieli-

syyksien ratkaisemiseksi.

Työmaakokous ja urakoitsijapalaveri tulee ymmärtää erimielisyyksien 

ratkaisemisen kannalta merkittäväksi yhteistyötilaisuudeksi.

Pääurakoitsijan tulee valmistautua palaveriin asialistalla, joka koskee 

käsiteltäviä töitä. Palaverin tarkoituksena ei kuitenkaan ole juosta asia-

listaa läpi. Palaverissa kannattaa kiinnittää huomiota vuorovaikutuk-

seen. 

Vuorovaikutteinen palaveri

•  ratkotaan yhdessä ongelmia
•  pohditaan vaihtoehtoja
•  pääurakoitsija kyselee
•  aliurakoitsija keskustelee aktiivisesti

MA KE TO PETI

viikkopalaveri urakoitsijapalaveri

viikkosuunnitelman
julkaiseminen

lopullinen tulevan viikon töiden
edellytysten varmistaminen

valmistava suunnittelu
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5.3  KÄÄnnETTY VAIHEAIKATAULU

Käännettyjä vaiheaikatauluja voidaan käyttää sekä helppojen että moni-

mutkaisten hankkeiden, rakentamisvaiheiden ja työtehtävien suunnit-

telussa. Aikataulusuunnittelu tehdään yhteistyössä eri töiden vastuu-

henkilöiden kesken hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista. Hyväksi 

tavaksi on havaittu kokoontuminen tilaan, jossa on riittävän suuri vapaa 

seinätila, jolla suunnittelua voidaan tehdä. 

Seinän yläreunaan kootaan kalenteri, jossa valittu ajanjakso on yhden 

post-it –lapun levyinen. Jokaiselle urakoitsijalle jaetaan oman värinen 

post-it –lappu. Vastuuhenkilöt merkitsevät lopputilanteen aikaansaami-

seksi tarpeelliset tehtävät lapuille. Yksi lappu vastaa yhtä sovittua ajan-

jaksoa. Lapulle kirjoitetaan tehtävän nimi, tehtävää tekevän työryhmän 

koko, tehtävän kokonaiskesto ja mahdolliset riippuvuudet muihin töi-

hin. Jos urakoitsija osaa arvioida tehtävän kokonaismäärän ja työryh-

män työsaavutuksen, kirjataan ne myös lapulle. 

Käännettyä vaiheaikataulua lähdetään laatimaan imuperiaatteella eli 

liikkeelle lähdetään välitavoitteesta ja liikutaan kohti aloitusta. Tehtä-

vien paras toteuttamisjärjestys valitaan yhdessä. Mikäli jonkin tehtävän 

aloitukseen liittyy erityisiä edellytyksiä, nämä tuodaan tiedoksi edeltä-

vien tehtävien vastuuhenkilöille. 

Lappuja voi muokata ja tehdä lisää koko tilaisuuden ajan. Aikatauluun ei 

aluksi suunnitella pelivaroja, eli tehtävien kestot ovat ns. tiukkoja. Vasta 

kun aikataulu on valmis, lisätään siihen pelivarat eli puskurit. 

 Hyöty

•  Yhteinen pohdinta - yhteinen tavoite
•  Sitoutuminen tavoitteisiin
•  Lupauksen pitäminen
•  Työjärjestysten järkevyys - motivaatio
•  Järkevät kestot - mestariippuvuudet - työrauha & laatu

last Planner-menetelmän vaiheet
1. Osapuolten yhteinen rakentamisvai- 
     hesuunnittelu (phase planning)
2. Järjestelmällinen valmisteleva suun- 
    nittelu (make ready), jossa luodaan 
    seuraavien viikkojen tehtäville edel- 
    lytykset
3. Viikkosuunnitelma (weekly plan), 
    jossa tehtävien edellytykset  
    varmistttu
4. Osapuolten sitouttaminen viikko- 
    suunnitelman tehtävien läpivientiin 
    – palaverikäytäntö  
    (weekly meetings)
5. Viikkosuunnitelman tehtävien  
    toteutumisen tarkistaminen –  
    tehtävien toteutumisprosentti,  
    TTP (Percent Plan Complete, PPC)
6. Tehtävien toteutumatta jää- 
    misen syiden selvittäminen – 
    viisi kertaa miksi (Five x Why)
7. Syihin vaikuttaminen 
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Kuva 48 Esimerkkejä käännettyjen vaiheaikataulujen teosta.
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5.4  TEHTÄVÄSUUnnITTELU – TYÖVÄLInE TEHTÄVÄn OHJAUKSEEn

Kaikki tehtävät on suunniteltava ennen niiden toteuttamista (aloitus-

edellytysten oltava kunnossa). Tehtäväsuunnitelman tarkoituksena on 

selventää, miten varmistetaan matkan varrella, että tehtävä toteutuu 

suunnitellusti. Oleellista on valvonta- ja ohjausvälineiden miettiminen.

Tehtäväsuunnittelun periaatteeseen kuuluu käydä systemaattisesti läpi 

tietyt suunnittelun osa-alueet. Jokaisen tehtävän kohdalla tulee kui-

tenkin arvioida osa-alueiden tärkeys kyseissä työssä. Tehtäväsuunnitel-

maan ei kannata liittää epäoleellisia asioita, jolloin sen käytettävyys työ-

maan toiminnan ohjauksessa heikkenee. 

Suunnitelman on tarkoitus palvella työnaikaista ohjausta sekä työnjoh-

don ja työntekijöiden välistä tiedonkulkua. Niinpä suunnitelman tulee 

olla konkreettinen ja yksityiskohtainen ja se tulee laatia aina kyseisen 

työmaan ja tehtävän erityispiirteet huomioon ottaen.

Vaikka huomio keskitetäänkin yhteen tehtäväkokonaisuuteen, tulee 

samaan aikaan ottaa huomioon työmaalla käynnissä olevat muut teh-

tävät ja riippuvuudet näihin.

Kuva 49 Kehittäminen on päättymätön prosessi - jokaisen ympyrän 
kierroksen jälkeen ollaan lähempänä tavoitetta.

Tehtäväsuunnitelman avulla
•  tehtävää koskevat vaatimukset ja 

tavoitteet on helpommin välitettä-
vissä tekijöille 

•  tehtävän valvonta ja ohjaus on tehok-
kaampaa

•  parannetaan lisä- ja muutostöiden 
hallintaa 

•  luodaan puitteet toiminnan jatkuvaan 
kehittämiseen 

Työnjohdon tehtävä on poistaa esteitä 
tuotannosta ja opastaa työntekijöitä 
tekemään työnsä. Sen takia työnsuju-
vuudesta voidaan päätellä kuinka työtä 
johdetaan.  
Käännetty lähteestä:  
Gantt, H. Organizing work. 1919.

Inasmuch as, according to our idea of 
management, it is a foreman’s function 
to remove the obctacles confronting 
the workmen, and to teach them how 
to do their work, an average of the per-
formance of the workmen is a very fair 
measure of the effiency of the foreman.
Gantt, H. Organizing work. 1919.

Lisätietoja:

•  Ratu S-1228 Rakentamisen tehtäväsuunnit-
telu. Ohje aliurakan ja työkaupan hallin-
taan.

Tehtävän määrittäminen,
riskien tunnistaminen ja 
aloitusedellytysten
varmistaminen

Mallityön tekeminen,
työn toteutus

Ohjauspalaverit Tehtävän aikataulun,
kustannusten ja
laadunvalvonta, 
poikkeamien 
tunnistaminen

P D

CA
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Tekijä: Mittaviiva Oy

Sisältö ja painopisteet

Alkutila

Työsisältö

Lopputila

A3 -TEHTÄVÄSUUNNITELMA
Riskit

Riski Hälytin Ehkäisy Vastuuhlö
Lopputuotteen tekninen laatu

Toteutus

Edellytykset (suunnitelmat, sopimukset...)

Tehtävän edellytykset

osakohde

suunnitelmat

sopimukset

työryhmä

edeltävät työt

liittyvät työt

koneet ja kalusto

materiaalit

olosuhteet

turvallisuus

jätehuolto

mesta

Laatuvaatimukset

Valmiin lopputuotteen kannalta olennaiset 
vaatimukset (3-5 kpl)

Vastuu

Muut

Tee tehtävästä paikka-tai tuotanto-
aikakaavio.

Merkitse aikatauluun edeltävä ja 
seuraava sekä suunniteltava tehtävän 
aikataulu.

Merkitse tehtävän eteneminen päi-
vän tarkkuudella tehtävän valvomi-
seksi.

työryhmän koko = työntekijää

työsaavutus
eli tuotantonopeus = yks/h Laadunvarmistus

pvm/vastuuhenkilö OK

Aloituspalaveri

Mestan vastaanotto-
menettely

1 mesta

Mallityö

Toteuttajien laatura-
portti

Mestan luovutusme-
nettely

Tehtävän vastaanot-
tomenettely

Palautepalaveri

Kustannukset

Tehtävä Tavoite Toteutus

Työ

Materiaalit

Alihankinta

Kalusto

Muut

YHTEENSÄ

Selvitys

    Tarkempi kustannuslaskemla liitteenä

Tehtävän työturvalli-
suus asiat käyty läpi

Raturva

Muu tehtäväkohtainen 
tarkistuslista

Tehtävän logistiikka, 
varastointi esitetty

Aluesuunnitelma

Muu tehtäväkohtainen 
suunnitelma

Aikataulu

määrä =

tehtävän  
kokonaistyömenekki = tth

kesto = h = työvuoroa

Välitavoitteet ja ohjaus

Tekemisen kannalta olennaiset vaatimukset 
(3-5 kpl)

Vastuu

Muut

Kuva 50 Tehtäväsuunnitelman tärkeimmät asiat voidaan koota A3-paperille kaikkien nähtäväksi.

Tehtäväsuunnitelman sisältö
•  Tehtävän rajaus; alku- ja lopputila sekä sisältö 
•  Laatuvaatimukset ja laadunvarmistuskeinot
•  Ajallisen ja taloudellisen onnistumisen varmistaminen
•  Riskien ja vaarojen kartoitus - potentiaalisten ongelmien analyysi
•  Turvallisen työskentelyn varmistaminen
•  Logistiikan sekä jäte yms. ympäristöasioiden suunnittelu 
•  Edellytysten varmistus; aloituksessa ja koko tehtävän keston ajan
•  Tehtävän valvonnan ja ohjauksen keinot
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5.5  TURVALLInEn TYÖMAA

Työmaakokouksissa tai muissa koko työmaan henkilöstöä koskettavissa 

tilaisuuksissa asetetaan selkeä ja yksinkertainen työturvallisuustavoite, 

jonka toteutumista luvataan valvoa ja tulokset esittää.  Työmaan toimi-

jat sitoutuvat tavoitteeseen. 

Tärkeintä on tavoitteen todellinen vaikutus työturvallisuuteen ja henki-

löstön sitoutuminen tavoitteen saavuttamiseen. Tämän vuoksi on hyö-

dyllistä, jos tavoitteesta ja sen seurantatavasta syntyisi yksimielisyys. 

Tarvittaessa, jos tavoitteesta päättäminen on vaikeaa, voi työnjohto esit-

tää useampaa vaihtoehtoa, joista voidaan esim. viittausäänestysmenet-

telyllä valita mieleisin.

Yhteinen tavoite kiinnitetään näkyvällä tavalla työmaan ilmoitustaululle 

ja työmaan portille työmaalle tulevien näkyville.  

Tavoitteen toteutumisen seurannasta vastaa työnjohto päivittäin, mutta 

myös työntekijät voivat ilmoittaa havainnoistaan normaalilla ilmoitus-

menettelyllä. Tarkoituksena olisi saada työmaan kaikkien toimijoiden 

huomio kiinnittymään säännöllisesti erilaisiin työturvallisuutta ylläpi-

täviin tekijöihin. Havainnot kirjataan ylös. Tulos voidaan ilmoittaa esim. 

TR-mittarin tavoin oikein-havaintojen prosentuaalisena osuutena kai-

kista havainnoista. Mittaus voidaan toteuttaa myös osana säännöllistä 

TR-mittausta.





ToimiVa Työmaa - hyVäT KäyTännnöT

Tämän oppaan tarkoituksena on toimia tiedon jakajana joistakin havai-

tuista hyvistä käytännöistä. Oppaassa on esitetty käytäntöjä, jotka liit-

tyvät tiedotukseen, järjestykseen, aikatauluihin sekä edellytysten luo-

miseen.


