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Työtehoseuran ja Syklin yhteistyönä toteuttamassa TuTu – Tulosta ja turvallisuutta maarakennusalan
yhteistyöllä hankkeessa 2018-2021 (www.tts.fi/tutu) kehitettiin maarakennustyömaiden toimivuutta,
tuottavuutta ja työturvallisuutta muun muassa työmailla tehtyjen työntutkimuksien ja
montunreunakoulutusten avulla. Hankkeeseen liittyneellä työhyvinvointikyselyllä selvitettiin työntekijöiden
työssä viihtymistä ja jaksamista. Kyselyssä kartoitettiin muun muassa kaivantotyön mielekkyyttä ja työn
hallintaa, kommunikaation ja viestinnän tasoa sekä työilmapiiriä ja sosiaalisen tuen tarvetta.

Tämä kouluttajille suunnattu aineisto täydentää hankkeen tuloksista kootun A3- työhyvinvointijulisteen sisältöä,
jossa esitetään tiivistetysti maarakennusalan keskeiset työhyvinvointitekijät. Materiaalia voi hyödyntää
erilaisissa koulutustilanteissa yhdessä julisteen kanssa. Juliste voidaan kiinnittää vaikkapa työmaakopin seinälle
muistutukseksi keinoista, joilla kukin työntekijä voi omalta osaltaan vaikuttaa työyhteisön työhyvinvointiin.

http://www.tts.fi/tutu


TYÖHYVINVOINTI MAARAKENNUSALALLA

- kouluttajan materiaali

TuTu -hankkeen tulosten mukaan kaivantotyö koetaan mielekkääksi ja oma työkyky pääosin hyväksi, mutta:

- Työmaalla on useita toimijoita ja kommunikaatiossa sekä viestinnässä on puutteita => haasteena on työmaan 
tietojen välittyminen kaikille toimijoille ja koko ketjun läpi. 

- Eri työvaiheiden aikataulullisessa yhteensovittamisessa on ongelmia => työn keskeytykset turhauttavat ja 
epätasainen työkuorma aiheuttaa kiireen tunnetta.

- Oman työn hallintaan ja osaamiseen liittyvät puutteet kuormittavat.

- Rakentavan palautteen antamista ja saamista toivotaan lisää.

- Asenneilmapiirissä painottuivat työkavereiden huomioimisen ja arvostamisen vahvistaminen.



MAARAKENNUSTYÖMAAN TOIMIJAT

Suunnittelija

Valvoja

Työnjohto
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Urakoitsijat

1. FYYSINEN, PSYYKKINEN JA SOSIAALINEN TYÖKYKY

2. OSAAMINEN JA TYÖN LAATU

3. TÖIDEN SUJUMINEN JA YHTEISTYÖ  
OSAPUOLTEN KESKEN

5. PALAUTE

TYÖHYVINVOINTI

4. TIEDONKULKU JA 
VIESTINTÄ

Työmaalla työskentelee usein monia urakoitsijoita, joten työvaiheiden etukäteissuunnittelu, yhteistyö ja tiedonkulku on tärkeää.
Hyvällä ennakkosuunnittelulla ja systemaattisella viestinnällä vähennetään turhaa sählystä ja tietokatkoksia.



1. Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen työkyky
Hyvin suunniteltu kaivantotyö ja rauhallinen, jouheva tekeminen ergonomisilla työmenetelmillä vievät työtä eteenpäin ja
vähentävät kiireen tuntua. Työntekijä voi keskittyä laadukkaaseen tekemiseen ja omien työtapojen ja osaamisen
kehittämiseen. Fyysinen ja psyykkinen turvallisuuden tunne ja jaksaminen vaikuttavat siihen, miten kaivantotyössä viihdytään
ja millaiseksi oma työhyvinvointi koetaan. Työergonomiaan panostaminen omia työtapoja kehittäen sekä jaksamista tukevat
elintavat vahvistavat työhyvinvointia. Hyvin tehty työ lisää oman työn arvostusta, hallinnan tunnetta ja työhyvinvointia.

Psykofyysistä jaksamista tarvitaan kaivantotyössä, jossa usein työvaiheiden

aikataulullisen yhteensovittamisen ongelmat ja työn keskeytykset turhauttavat. Työ

on fyysisesti vaativaa ja siinä koetaan kiirettä. Työyhteisön jaksaminen on voimavara,

jota tuetaan mm. seuraavasti:

- Oman työn ja alan arvostaminen, merkitykselliseksi kokeminen ja työhön 

sitoutuminen; motivaatiotekijöiden vahvistaminen, palautekulttuuri, osaaminen, 

asenne, arvostus.

- Riittävä palautuminen ja työn tauotus sekä elpymisliikunta.

- Yhteisöllinen, motivoiva työilmapiiri.

- Yhdenvertainen kohtelu, erilaisuuden ymmärtäminen, työkuormituksen tasainen 

jakaantuminen.

- Hyvä työergonomia ja työturvallisuus, siisti työympäristö, hyväkuntoiset laitteet, 

asianmukaiset suojaimet.

- Koneenkuljettajat tekevät staattista lihastyötä vaativaa istumatyötä, jossa 

kuormitus kohdistuu erityisesti selkään ja niska-hartiaseudulle. Työn tauotus ja 

elpymisliikunta vähentävät niveliin kohdistuvaa painetta, hankausta ja 

puristumista. Kävely elvyttää selän lihasten verenkiertoa.

- Ravitsemus, uni, lepo ja liikunta tasapainossa.

Psykofyysisen turvallisuudentunteen varmistaminen edellyttää työyhteisöltä
keskinäistä luottamusta, arvostusta ja ammattitaitoa. Työyhteisön säännölliset
keskustelut työmaan toimintatavoista ja pelisäännöistä ovat tärkeitä, sillä:

- Kaivantotyöntekijä joutuu harkitsemaan useita kertoja päivässä oman 
riskinottonsa rajoja, joka kuormittaa psyykkisesti.

- Selkeästi sovitut käsimerkit ja muu sanaton viestintä on työparien välillä 
välttämätöntä.

- Turvalliset ja ergonomiset työskentelytavat sekä tarkoituksenmukaisten 
työkalujen ja  suojavarusteiden käyttö vaikuttavat työturvallisuuteen, joka 
on osa työhyvinvointia.

- Työmaata ympäröivä liikenne, sääolosuhteet, ahtaus ja rakennetun 
ympäristön haasteet kuormittavat työtä ja niihin ei aina voi vaikuttaa.



2. Osaaminen ja työn laatu

Osaamisen vahvistaminen lisää työn hallinnan tunnetta ja motivaatiota tehtävään
työhön. Osaaminen myös sujuvoittaa työtä ja vahvistaa tekijänsä itsetuntoa.
Osaamisen kehittämisestä hyötyvät kaikki. Osaamista ovat:

- Työtehtäviin liittyvä ammattiosaaminen ja into oman työn kehittämiseen.

- Työturvallisuudesta huolehtiminen.

- Huolellisesti toteutetut työmaan liikennejärjestelyt, katu- ja työalueen suojaukset ja
kaivantoturvallisuus, joka varmistetaan putoamissuojin, asiallisin luiskauksin ja 
tarvittaessa tuennoin.  Työalue rajataan sekä työmaatyöskentelyn että 
tienkäyttäjien turvaamiseksi.

- Työergonomiasta huolehtiminen, kuten fyysisen työkuormituksen hallitseminen 
omia työtapoja tarkkailemalla.

- Asianmukaisten työvälineiden ja -menetelmien käyttö.
- Yhteistyökyky ja -halu, hyvä asenne.

- Kauhan käytön ja nostotekniikan hallinta, sekä massojen painon ja käyttäytymisen 
ymmärtäminen.

Kiire ja tiukat aikataulut ovat kaivantotyössä arkipäivää. Työntekijöiden ammatillisella osaamisella vaikutetaan työn sujumiseen,

laatuun ja kustannustehokkaaseen suorittamiseen, eli työhön kuluvaan aikaan. Henkilöstön osaamisen ajan tasalla pitäminen,

osaamisen jakaminen ja työntekijän perehdyttäminen työtehtäviin on tärkeää. Työmaavalvonnalla ja työnjohdolla on tärkeä rooli

työmaan etenemisen valvonnassa ja työn ohjauksessa. Työnjohdolle tulisi varata aikaa myös henkilöstön osaamistarpeiden

kartoittamiseen ja osaamisen vahvistamiseen, sillä niillä vaikutetaan työhyvinvointiin ja yrityksen menestykseen.

Aktiivisen valvonnan, ohjauksen ja tiedottamisen puute vaikuttavat työn

laatuun. Työn laadun valvominen ja varmistaminen kuuluvat kaikkiin

työvaiheisiin ja kaikille toimijoille. Laatua parantavia tekijöitä ovat:

- Hyvä työn ennakkosuunnittelu kaikissa työn vaiheissa.

- Säännölliset työpalaverit toimijoiden kesken.

- Työn laadunvalvonta, oikea-aikainen ja vastavuoroinen palaute ja 

työnohjaus

- Työmaan lopetuspalaveri kaikkien toimijoiden kesken  => palaute ja 

osaamiskapeikkojen tunnistaminen.  Missä onnistuttiin, missä 

kehittämistä?

- Työmaan siisteydestä ja järjestyksestä huolehtiminen. Tarvikkeisto oikeilla 

paikoillaan ja ympäristö siisti, sillä esim. maassa oleva työmaatarvikkeisto, 

putket ja johdot sekä käsissä kannettavat taakat lisäävät putoamis- ja 

kompastumisvaaraa.



3. Töiden sujuminen ja yhteistyö osapuolten kesken

Sujuvat työprosessit, työn hallinnan tunne ja myönteinen asenne yhteistyöhön
vähentävät sähläystä ja kiirettä, joilla on suora yhteys työhyvinvointiin. Työn
sujuvuuden parantamisen keinoja ovat mm. :

- Hyvä työn ja työvaiheiden ennakkosuunnittelu huolellisesti kerättyjen 
lähtötietojen avulla:

• huolellisilla selvitystöillä saavutetaan kustannussäästöä
• ilmapiiri paranee, kun tehtävät, roolit ja työnjako ovat selvillä

- Yhteinen näkemys tekemisestä ja aikataulusta.

- Selkeästi kuvatut työprosessit ja toimintatavat.

- Yhteiset pelisäännöt ja selkeästi sovitut vastuut ja velvollisuudet, jotka ovat 
kaikilla tiedossa.

- Oman ja toisten työn arvostus, työrauha.

- Työympäristön olosuhteiden optimointi mahdollisuuksien mukaan  
(sääolosuhteet, melu, liikenne ahtaus, rakennetun ympäristön haasteet).

Kaivantotyömaan toiminta perustuu usein eri toimijoiden (urakoitsijoiden) yhteistyöhön, joten yhdessä tehty työvaiheiden
etukäteissuunnittelu, hyvä tiedonkulku, säännölliset työmaakokoukset ja ajantasainen palaute ovat tärkeitä. Yhteistyöhön
panostaminen kannattaa, sillä eri työvaiheiden aikataulullisessa yhteensovittamisessa ja tiedonkulussa on todettu työmailla
ongelmia. Työn keskeytykset, epätasainen työkuorma ja riittämättömät tai väärin suunnatut resurssit aiheuttavat työhön
pullonkauloja ja kiirettä. Työprosessien kehittämisellä parannetaan työn sujuvuutta ja vähennetään turhaa sähläystä sekä
tietokatkoksia. Hyvin organisoitu ja sujuva työ parantaa työhyvinvointia.

Ajantasainen ja kaikki toimijat tavoittava tiedonkulku, eri osapuolten
säännölliset työmaakäynnit ja -valvonta, ajantasainen palaute ja
säännölliset yhteistyöpalaverit ovat tärkeä osa työprosessien sujuvuutta.
Yhteistyön sujuvuutta parannetaan mm. seuraavasti:

- Säännölliset työmaakokoukset, joissa päivitetään tekeminen, kuten esim. 
työssä eteen tulleet yllätykset ja niistä johtuvien lisätöiden vaikutus 
aikatauluihin ja työn määrään.

- Työmaan lopetuskokous ja palautetilaisuus, jossa:
• tarkastellaan työmaan sujumista
• annetaan ja saadaan rakentavaa palautetta
• huomioidaan asiakaspalaute osana kehittämistyötä



4. Tiedonkulku ja viestintä

Tiedonkulkua ja viestintää tapahtuu myös mm. työmaakokouksissa sekä

tienkäyttäjien, yhteistyökumppanien ja tiedotusvälineiden kanssa työmaan

etenemisestä keskusteltaessa. Tiedonkulun onnistumista vahvistetaan mm.

seuraavasti:

- Yhteistyöpalavereista tehdään muistio, joka toimitetaan asianosaisille. 

Huolehditaan, että kokouksissa päätetyt asiat etenevät suunnitelmien 

mukaan. Kokouksiin voidaan kutsua muita toimijoita, jos se helpottaa työn 

etenemistä ja tiedonkulkua.

- Ymmärretään viestinnän vastuu sekä viestijänä että vastaanottajana.

- Hyvään asiakaspalveluun kuuluu vastata tienkäyttäjien spontaaneihin 

kysymyksiin myös kaivannon äärellä – sitä arvostetaan!

- Median eri kanavien hyödyntäminen tilanteen mukaan.

Viestinnän vuorovaikutuksellisuus ja vastavuoroisuus on tärkeää. Epäviralliseen,
työporukan väliseen viestintään voidaan käyttää pikaviestipalveluja, mutta
viralliselle viestinnälle ja tiedotukselle määritetään vastuut ja viestinnän tavat.
Tehokkaalla, systemaattisella tiedonkululla vältetään väärinymmärrykset sekä
sujuvoitetaan työtä. Viestinnän onnistumisen keinoja ovat mm.:

- Työmaatoimijoiden välisen, sujuvan viestinnän suunnittelu ja järjestäminen:          
• Työmaan aloitusvaiheessa laadittu viestintäsuunnitelma ohjaa työmaan 

sisäisen ja ulkoisen  viestinnän toteuttamista. Suunnitelmassa 
määritellään yhteistyössä mm. viestinnän tavat ja kanavat.

• Määritellään työmaan virallisen viestinnän ja tiedotuksen vastuut:  kuka, 
mitä, miten, kenelle ja milloin. Seurataan viestinnän toteutumista.

- Tiedotetaan reaaliaikaisesti ja tarpeenmukaisesti.

- Varmistetaan työmaan tietojen välittyminen ketjun läpi.

- Varmistetaan tiedonkulun oikeellisuus ja perillemeno

- Epätietoisuus heikentää työhyvinvointia – tiedonjako sujuvoittaa yhteistyötä.

Viestintä on tärkeä yhteistoiminnan väline työmaatoimijoiden väliseen tiedonkulkuun ja myös kumppaneiden ja asiakkaiden
välillä. Hyvä viestintä ja tiedotus on systemaattista, helposti ymmärrettävää, informatiivista sekä oikea-aikaista työvaiheiden
etenemiseen nähden. Käytettävistä viestintäkanavista ja -tavoista sekä virallisen ja epävirallisen viestinnän pelisäännöistä
päätetään yhteisesti ja varmistetaan, että kaikki asianosaiset ovat niistä tietoisia. Työmaan vaikutuksista tien käyttäjille ja
asuinalueelle on myös informoitava ajantasaisesti. Hyvin onnistunut tiedotus ja viestintä sujuvoittavat eri tahojen välistä
yhteistyötä ja parantavat maarakennusalan imagoa sekä henkilöstön työhyvinvointia.



5. Palaute

Palaute voi olla henkilökohtaista tai kollektiivista, kuten esim. tiimikohtaista
palautetta työsuorituksesta. Hyvä palaute on perusteltua ja siihen reagoidaan ajan
tasaisesti. Palaute ei ole yhtä kuin kritiikki, vaan tähtää aina positiiviseen
toimintaan! Rakentavassa hengessä annettu palaute lisää työhyvinvointia.

- Avoin ja totuudenmukainen yksilö- ja ryhmäpalaute:

• Ryhmäpalaute koskee koko työtiimiä.  Myös henkilökohtaista palautetta 

tarvitaan, sillä positiivisen palautteen saaminen esimerkiksi 

onnistuneesta  työsuorituksesta on merkittävä työmotivaation 

vahvistaja.

- Toiminnan kehittäminen palautteen pohjalta, asiakaspalautteen kerääminen

ja hyödyntäminen.

- Varaa aikaa palautteelle, anna palautetta säännöllisesi ja pyydä sitä myös

omasta toiminnastasi. Hyvä palaute on rakentavaa – ei kritisoivaa!

- Hyödynnä palaute konkreettisena toimintana.

Työmaatoimijoiden välinen palautekeskustelu antaa käsityksen

työmaatoteutuksen onnistumisesta, kehittämistarpeista, osaamisvajeesta,

resurssoinnin onnistumisesta sekä häiriöistä, jotka ovat vaikuttaneet esim.

työn sujuvuuteen ja aikatauluihin. Myös tienkäyttäjiltä, alueen asukkailta

yms. kerätty palaute on kehittämistyössä arvokasta.

- Palautetta kerätään systemaattisesti työmaatoteutuksen ajan, sen eri

vaiheissa (työmaakokoukset, yhteistyökokoukset, kyselyt jne.). Käsitellään

palaute ja muutetaan tarvittaessa toimintatapoja yhteisellä päätöksellä.

- Järjestetään työmaan lopetuspalaveri toimijoiden kesken. Sanallista

palautetta voidaan täydentää kyselyllä, jossa vastaajan anonymiteetti

säilyy ja jonka kautta palautteen anto saatetaan kokea helpommaksi.

- Palautteen saaminen ja antaminen lisäävät kommunikointia ja

vähentävät epävarmuutta sekä paljastavat osaamiskapeikkoja =>

Missä onnistuttiin, missä kehittämistä?

Palaute on tärkeä työn ja työhyvinvoinnin kehittämisen väline! Kannustavassa ja turvallisessa ilmapiirissä annetun palautteen
avulla kehitetään työmaan sujuvuutta ja toimintatapoja, laatua, yhteistyötä sekä henkilöstön ammattitaitoa ja motivaatiota.
Hyvässä hengessä annettu palaute on vastavuoroista, asiallista ja rakentavaa ja koskee toimintaa tai tulosta, ei henkilön
persoonaa tai asioita, joihin hän ei voi vaikuttaa. Palaute ohjaa oppimaan ja vanhoista toimintatavoista pois oppimiseen.
Palaute ei ole yhtä kuin kritiikki! Palautteen antamista ja saamista kannattaa harjoitella ja juurruttaa se osaksi työmaa-arkea,
sillä ratkaisukeskeinen palautekulttuuri lisää työhyvinvointia.


