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Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry on ammatillisten jäsenyhdistystensä
valtakunnallinen palvelujärjestö. RKL on rakennusalalla arvostettu ja yhteiskunnassa
vaikuttava lähes 10 000 rakennustuotannon asiantuntijan liitto.  Toimivien jäsen-
yhdistysten alueellinen yhteistyö vahvistaa koko järjestöä.

RKL edistää hyvää rakentamista, kansainvälistyy ja samalla rakentaa suomalaista
yhteiskuntaa.

RKL huolehtii edustamiensa ammattikuntien ammatillisesta kehittämisestä,
aseman ja arvostuksen kohottamisesta sekä työskentelyedellytysten ja työnsaanti-
mahdollisuuksien parantamisesta. RKL tarjoaa jäsenistön käyttöön toimivan
organisaation, asiantuntemuksen ja monet jäsenpalvelut.
 

 Ahti Junttila
 toimitusjohtaja
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Ukon opissa
Onhan tämä uskomaton tarina nyt kerrottava, kun raken-
nusmies, sittemmin rakennusurakoitsija, Arvi Lehikoinen 
ei sitä enää itse voi tehdä – näillä maallisilla rakennus-
työmailla.

Arvi valoi ensimmäisen sokkelinsa isoisänsä repsikka-
na Viipurissa päivänä, jolloin lehdet uutisoivat Titanicin 
uppoamisesta. Viipuri oli tuolloin melkoisen kansainvä-
linen paikka ja kieliä sekaisin kuin Terijoella kissoja: ve-
näjää, suomea, ranskaa, ruotsia, inkeriä, viroa, englantia, 
saksaa. Siitä olisi vielä paljon hyötyä ja iloa.

Isoisä, jota kaikki sanoivat ukoksi, ei juuri puhunut 
ja niinpä Arvi sai opetella työnteon tekemisen kautta, 
muiden käsien ja jalkojen reittejä ja jälkiä seuraamalla. 
Ukon lisäksi oppimestareina hääri lukuisa joukko asiansa 
osaavia ammattilaisia Pietarista saakka.

”Sanottakkoon ensittäin jot nythä myö jouetaan täst 
kottiin tupluureil”, saattoi ukko sentään sanoa työpäivän 
päätteeksi. Ja sitten mentiin rinnakkain Punaisenlähteen-
torin nurkille, jossa kaikki kolme sukupolvea Lehikoisia 
asuivat.

Iltaisin Arvi lähti muiden nuorukaisten tavoin urheile-
maan. Rakennuksilla hankittu voima ja jäntevyys siivittä-
vät eritoten kiekossa, mutta pitkät juoksumatkat hän jätti 
Hannes Kolehmaiselle, joka Tukhomasta oli tuonutkin jo 
kultaa. Siitähän piti mainita muutaman kerran ruokatun-
tisin myös veli venäläisille, että ”ei myö täs kauaa teiä lipu 
al marssita ennää...”

Ukko seurasi kentän laidalta ja muistutti, että ”liike-
ratoje pittää diskukseskii olla ennakkoo suunnitellut… 
ethä sie vasaralkaa sohi koko aja sinne ja tänne vaa isket 
kerral kunnol sitä naulaa... rento ote, ni sie annat vasarais 

tehä siun puolestais puolet hommist...”
Arvi heitti ja ukko poltteli piippua niin että kalju oli 

välillä kokonaan savun peitossa, jos ei Viipurinlahdelta 
tuullut.

Yhteiset hetket ukon kanssa olivat kullanarvoisia. 
Tiedot ja taidot siirtyivät kuin huomaamatta otolliseen 

maaperään, jota Arvin mieli ja keho olivat. ”Naula... va-
sara... isku... kunnol... elä hättäile... vauhti... ponnistus... 
siun pittää räjähtää ku sie viskaat... ku sie lekalla isket...”

Arvi Lehikoisen työmaat osa 1

Tapio Liinoja
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Rakennushankkeissa syntyy virheitä helpol-
la työolosuhteista, lukuisista osapuolista ja 
työnvaativuudesta johtuen, mutta se ei saa 
olla perusteluna niiden hyväksymiselle.

Rakentajien – kaikkien lenkkien pitkässä raken-
tamisketjussa – on karsittava virheiden määrää. 
Keino siihen rakentamisen laadun parantami-
seen on yksinkertainen: oikea asenne. Jokaisella 
on siihen mahdollisuus ja velvollisuus.

Siinä syy, miksi RKL on lähtenyt tähän Laatu-
hankkeeseen.

Virheitä ei kannata selitellä
eikä ainakaan hyväksyä

Aina löytyy syitä, joilla rakennusvirheet ja huo-
no laatu selitellään. Usein löytyy aivan uskotta-
vakin selitys. Sitä ei kuitenkaan saa hyväksyä, 
vaan pitää löytää syylle todellinen syy, se juuri-
syy, ja poistaa se ja sen haitat.

Rakentamisvirheen juurisyy voi olla esi-
merkiksi tiedonkulun puutteet, sopimuksista 
johtuvat kireät aikataulut, vastuujaon pirstalei-
suus, heikko yhteistyö tilaajan ja urakoitsijoiden 
välillä tai työmaan kehno työilmapiiri. Ne aihe-
uttavat työskentelylle olosuhteet, joissa oikeaa 
asennetta ei synny, mutta virheitä kylläkin.

Erittäin harvoinhan joku osapuolista tai 
työntekijöistä tahallaan hoitaa tehtävänsä 
huonosti. Toki rakennusvirheitä syntyy myös 
huonosta osaamisesta sekä työnjohto- ja suori-

tusportaassa. Siihenkin tulee puuttua päättäväi-
sesti tehokkaalla koulutuksella ja parantamalla 
osaamista.

On luotava olosuhteet, joissa ammattin-
sa osaavien rakentajien on mahdollista tehdä 
työnsä ilman virheitä ja tehdä parempaa laatua. 
On purettava ne esteet, jotka estävät tehokkaan 
ja virheettömän rakentamisen.

Tämä on mahdollista, kunhan oikea asenne 
löytyy.

Yhdessä ministeri Pia Viitasen
Laatutalkoiden kirittäjäksi

Rakentamisen laatu herättää jatkuvasti keskus-
telua medioissa, eikä syyttä. Myös asuntominis-
teri Pia Viitanen on puhunut (toistaiseksi vain 
puhunut) Laatutalkoista. Rakennusalalla onkin 
nyt oiva mahdollisuus olemalla aktiivinen ja 
määrätietoinen toimia mallina hänen hankkeel-
leen.

Rakennusvaurioista suuri osa kaadetaan 
helposti toteuttajaportaan niskaan, mutta käy-
tönaikainen välinpitämättömyys ja osaamat-
tomuus tai selkeät huoltovirheet aiheuttavat 
myös ongelmia. Ehkäpä puolet tai enemmän-
kin. Joka tapauksessa rakentamisen aikana syn-
tyy liikaa epäkelpoa työtä ja huonoja ratkaisuja. 
Niihin meidän on puututtava päättäväisesti ja 
yhdessä.

RKL:n Laatuhankkeessa tullaan viestinnälli-
sin keinoin ja koulutusta lisäämällä herättämään 

rakentamishankkeen vastuulliset yhteisiin pon-
nistuksiin selittämisen sijasta.

Tämä tapahtuu kuluvan vuoden aikana Ta-
pio Liinojan pakinoiden ja Pekka Seppäsen piir-
rosten herättämänä ja tarjoamalla ammatillisia 
vinkkejä kaikkien rakentajien käyttöön.

Oikeasta asenteesta on rakennustyön hyvä 
lopputulos ja asiakastyytyväisyys kiinni.

Risto Pesonen

Tee yksi hyvä päätös työpäivässä
– se on yhteensä 200 hyvää päätöstä
vuodessa: Se on laatua!

 RAKENNUSVIRHEIDEN SYITÄ:
 - pirstaleiset urakat ja työjohdon resurssien puute
 - ristiriitaiset ja puutteelliset suunnitelmat
 - riskirakenteet, joiden toteuttamisratkaisu jää
  työmaalle

 LUE LISÄÄ:
 www.rala.fi/
 www.hometalkoot.fi/
 www.motiva.fi/buildupskills
 Googlaa:
 - rakennusteollisuus, laatupolku
 - tut, rakentaminen, laatu
 - katso laatuarkisto: www.rkl.fi

Rakennusvirheitä
voi ja tulee karsia!
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Jugendia Kallioon
Arvi Lehikoinen saapui ensimmäistä kertaa Helsinkiin 
täpötäydessä Pietarin junassa. Suuriruhtinaskunnan kas-
vavan pääkaupungin rakennustyöt houkuttivat: Helsingin 
niemelle nousi kivitaloja ja Viipurin pojat nousivat raken-
nustelineille.

Arvin junarepussa ei liiaksi ollut tavaraa, vain muu-
tama vaateparsi ja tarvittavat työkalut. Niillä pärjäsi, ja 
vuokrakämpän sai hyvin maksettua Bulevardin työmaan 
mestarilta saadun tilipussin antimilla, ja rahaa jäi vähän 
säästöönkin.

Arvi tuli ukkoonsa. Hän oli ensimmäisenä työmaalla 
ja lähti pois viimeisten joukossa. Tämän huomasi työn-
johtokin ja Arvi sai vastuuta. Alle 20-vuotiaana hän jo veti 
pieniä projekteja.

”Ensi sie aattelet, sitte sie teet, sit sie piät tauo... Nii, 
sillo siit tuloopkii hyvä.”

Ukon sanat kaikuivat mielessä, kun Arvi suunnisti 
tuliterällä, velaksi ostetulla pyörällään kohti työmaata. 
Kallioon rakennettiin useampia jugend-taloja saman-
aikaisesti ja yhdestä sellaisesta Brahenkentän kulmasta 
hän sai vuokralle huoneen ja keittiön asunnon, mikä oli 
melko ennenkuulumatonta poikamiehelle, joka juuri oli 
rantautunut kaupunkiin.

Naapuritalossa majaili myös joukko mantsuriankii-
nalaisia, jotka oli tuotu linnoitustöihin Helsingin maise-
miin. Meno oli välillä melko vallatonta, hakku heilui niin 
Espoon metsissä kuin Sörkan oluttuvissa.

Arvilla oli kaksi harrastusta, urheilu ja lukeminen. 
Eläintarhan urheilukenttä tuli tutuksi ja Kallion kirjasto 
samoin. Kiekko lensi 39 metriä ja Dickens putosi kädestä 
vasta loppuillasta.

Ensimmäisen maailmansodat ryskeet etenivät Hel-
sinkiin. Arvi ei lämmennyt valkoiseen eikä punaiseen. 
Kotiin Viipurin suuntaan ei kannattanut lähteä, niinpä 
hän pyöräili länsirannikolle ja sieltä Ahvenanmaan kaut-
ta Ruotsiin.

”Ei hän sunkkas mikkä käpykaartilaine ollu”, sanoi 
Pohjankukan talon isäntä Kustavista myöhemmin.

Oli vielä pieni matka siihen, jolloin Arvin ensimmäi-
nen omin voimin rakentama talo olisi pystyssä. Edellytyk-
set ja konstit olivat nuorukaisella hallussa, kunhan aika ja 
paikka vain olisivat otolliset.

Arvi Lehikoisen työmaat osa 2

Tapio Liinoja
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Rakennushankkeen läpivienti – olkoon ky-
seessä tehdas tai remontti – alkaa rakennut-
tajan päätöksillä organisoida hanke.

Jos jo alkuasetelma tilaajan ja toteuttajien vä-
lillä on jännitteinen, lopputulos ei voi olla hyvä. 
Rakennuttamiseen kaivataankin toimintatapoja 
ja toteutusmuotoja, joissa hankkeen osapuolet 
istuvat alusta alkaen pöydän samalla puolella.

Yhteisen tahtotilan syntymiseen rakennut-
taja vaikuttaa hankkeen alkuvaiheessa ja var-
mistaa sen sopimuksella. Ja ratkaisevaa onnis-
tumisessa ovat osapuolten asenteet.

Tilaajan, rakennuttajakonsulttien, suunnit-
telijoiden ja urakoitsijoiden resurssit ja tieto on 
osattava suunnata hankkeen onnistuneeseen 
läpivientiin ja hyvän lopputuloksen saavuttami-
seen.

Oikealla asenteella
yhteiseen tavoitteeseen!

Tavallista on vieläkin se, että osapuolet liukuvat 
pöydän vastakkaisille puolille, koska intressit 
hankkeen lopputuloksen suhteen ovat erilaiset. 
Lisäksi käyttäjien tarpeet eivät useinkaan ole 
riittävästi koko prosessia ohjaamassa.

Hyvätkään nuotit eivät riitä orkesterin on-
nistumiselle konsertissa, vaan kapellimestarin 
on myös osattava johtaa ja orkesterin osattava 
soittaa yhdessä. Rakennuttajan puolestaan on 
kyettävä hyödyntämään koko orkesterin voi-

mavarat jo alkumetreiltä asti, jotta suunnitelmat 
toteutuvat.

”Avainasemassa on tiedon hallinta, jalosta-
minen ja jakaminen siten, että oikea tieto on 
oikealla henkilöllä oikeaan aikaan. On osattava 
synnyttää ilmapiiri, joka henkii luottamusta ja 
arvostusta toisia kohtaan. Todellista lisäarvoa 
syntyy, kun loppuasiakkaan ongelma ratkais-
taan nopeasti ja innovatiivisesti”, arvioi Senaatin 
Kärkihanke-mallia kehittänyt, A-Insinöörien ra-
kennuttamisjohtaja Juhani Karhu.

”Suunnittelu- ja toteutusorganisaatiot tu-
lee kytkeä tiiviisti yhteen jo tarjousvaiheessa ja 
myönteiset kokemuksemme liittyvätkin tähän. 
Se tuottaa ansiokkaasti vaihtoehtoisia ratkai-
suja ja ongelmaratkaisukyky kasvaa. Kaikkien 
asenteet muuttuvat yhteistyötä korostavaksi, 
kun yhteinen tavoite ja pitkä vastuu ovat vaikut-
timena”, kertoo Helsingin yliopiston kiinteistö-
johtaja Teppo Salmikivi yhteistyöhön kannus-
tavista urakkamuodoista.

Hyvä rakentaminen alkaa
viisaasta rakennuttajasta

Tilaajan ja urakoitsijan vastuut lopputuloksesta 
ja laadusta määritellään sopimuksessa.

Jos suunnittelijoiden, toteuttajien ja pro-
jektijohdon väliset ristiriidat siirtyvät työmaalle, 
ne kertautuvat siellä rakennusvirheinä. Aika-
taulujen ja suunnitelmien yhteensopivuuteen 
on kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota. 

Pahimmillaan rakentamisen valmisteluvaihees-
sa esilletulleista puutteistakaan ei huomauteta, 
vaan niitä hyödynnetään lisälaskutuksessa myö-
hemmin.

Hyvä rakentaminen alkaa viisaasta raken-
nuttamisesta. Oikean yhteishengen ja työilma-
piirin syntymiseen vaikuttavat myös suunnitte-
lijat ja urakoitsijat. Asenteet ratkaisevat tässäkin.

Risto Pesonen

 RAKENNUTTAJAN KEINOJA VIRHEIDEN
 VÄLTTÄMISEKSI
 - luo kaikille osapuolille yhteinen tahtotila
  hankkeen tavoitteista
 - varmista oikea tieto oikeille henkilöille oikeaan
  aikaan
 - ratkaise ongelmat yhdessä, nopeasti ja
  innovatiivisesti

 LUE LISÄÄ:
 www.rala.fi/
 www.hometalkoot.fi/
 Googlaa:
 - rakli, laatu
 - rakennusteollisuus, laatupolku
 - yle, laatu, 18.2.2013

Samalle puolelle pöytää!



Laatuhanke   8

Arvi Lehikoisen työmaat osa 3

Kiven sisässä
Taalainmaan metsissä ei haapa havissut samoin kuin Kur-
kijoen mökillä Laatokan rannalla, mutta kotoisaksi Arvi 
Lehikoinen olonsa tunsi. Ensinnäkään hän ei ollut en-
simmäinen ja ainoa suomalainen ja toiseksi Arvi sai taas 
näyttää mitä osasi. Ja osasi hän ruotsiakin ymmärrettä-
västi – Viipurin ja Helsingin rakennustyömaat kokeneena.

Näytönpaikka oli nyt uusi ja yllättävä: talorakentami-
nen oli vähissä ensimmäisen maailmanpalon jälkeisissä 
melskeissä, joten Arvi löysi itsensä ensin kaivoksesta. 
Olihan hän ukon kanssa jo kivestä talojakin nostattanut, 
mutta nyt joutui nuorukainen kirjaimellisesti menemään 
kiven sisään.

Kiven olemus rakennusmateriaalina iskostui Arvin 
mieleen, kun sitä oli ensin onkaloista irti hakannut ja 
louhinut. Päivät olivat pitkiä ja rankkoja, sillä kottikärryt 
painoivat enemmän kuin nuorimies saappaat jalassa.

Naamaltaan pikimusta mies nousi syvältä maan alta 
ja päällä odotti pieni Fagerstan kaupunki ja sievä nuo-
rikko, Kerstin, joka oli kievarissa töissä. Sulhanen omisti 
vain polkupyörän, moskan ja piikin ja morsian työessun-
sa, mutta maallisen omaisuuden vähäisyys ei liiemmin 
haitannut häitä, jotka pidettiin keväällä 1919.

”Jag vill”, sanoi Arvi. Häämatkan Arvi ja Kerstin tekivät 
Västeråsiin, 72 kilometriä sinne ja takaisin taittui polku-
pyörillä. Perillä aviopari yöpyi Kerstinin enon vinttikama-
rissa, josta näkyi kirkko, jos varvusti. Kerstinin mielestä se 
oli hyvä merkki heidän kukoistavalle rakkaudelleen.

Päivät Arvi oli kaivoksessa ja iltaisin alkoivat enon 
kaatamat ja kuivattamat hirret kehittyä talon muotoon 
Fagerstassa. Noususuunnassa oli myös Kerstinin vatsa. 
Pystyhirsitalo, ensimmäinen Arvin omin voimin tekemä, 

valmistui parahiksi viikkoa ennen Toivon saapumista tä-
hän maailmaan.

”Se näyttää ihan ukolta, kämmenkin kuin leipälapio 
jo – vasara vaan käteen ja telineille”, sanoi Arvi Kerstinille.

Rakennuspuolen töitä alkoi olla jo enemmän, mutta 

parin vuoden päästä Arvi ehdottikin, että perhe lähtisi 
Amerikkaan. Kerstin vastusti ensin, mutta Arvin levoton 
ja liikkuvainen mieli voitti ja taivaan pilarit siintivät tule-
van yrittäjän mielessä.

Tapio Liinoja



9   Laatuhanke

Rakennusprojektin tulevan työnjohdon tu-
lee olla mukana hankkeen suunnittelussa ja 
organisoinnissa jo alusta alkaen.

Työmaan onnistumisen varmistaa hyvä ennak-
kosuunnittelu. Myös tuotannon suunnittelun 
on oltava hyvässä vauhdissa työmaata avattaes-
sa ja hyvän lopputuloksen varmistaa rakentami-
sen aikana töiden jatkuva valvonta ja ohjaami-
nen haluttuun kokonaislaatuun. Jos työnjohto 
joutuu toimimaan vajavaisin tiedoin, kädestä 
suuhun, ei siitä hyvää seuraa.

Suunnitelmiinkin vaikuttaminen on hel-
pointa ja halvinta silloin, kun kuokka ei ole 
työmaalla vielä heilahtanutkaan. Ja tätä ei saisi 
sopimusmalli estää.

Laatu ja tuottavuus käsikädessä

Tuottavuus ja laatu eivät ole toistensa vastakoh-
tia, vaikka ne sellaisiksi työmaan arjessa saate-
taan mieltää. Tason nostaminen kummassakin 
parantaa suoraan yritysten kilpailukykyä, ja asia-
kas saa parempia ja edullisempia lopputuotteita.

”Niin laadun tekeminen kuin tuottavasti toi-
miminen edellyttävät vahvaa teknistä osaamis-
ta. Lisäksi vaaditaan kykyä suunnitella ja johtaa 
toteutusprosessia sekä hallita rakennusalalle 
tyypillisiä moniulotteisia yhteistyöverkostoja. 
Sitten kaikki riippuukin vain tahdosta – vai?” ky-
syy Tampereen rakentamisen prosessien profes-
sori Jukka Pekkanen.

Rakennushanke metsään
useammin alussa kuin lopussa

Oikealla asenteella tuotanto liikkeelle!

Rakennushankkeen tuotannonsuunnittelu tu-
lee käynnistää asteittain tarkentaen tarjousvai-
heessa ja jatkaa toteutusta aloitettaessa ja en-
nen yksittäisiä tehtäviä.

Koko hankkeen onnistumisen kannalta tär-
keitä asioita on jo lyöty lukkoon, kun työmaan 
perustaminen ja käynnistäminen annetaan työ-
maan johdolle. Siksi vastuullisten on oltava jo 
silloin puikoissa.

Aikataulut tulee tehdä kaikkia kuunnellen 
eikä yksinomaan pääurakoitsijan vahvassa oh-
jauksessa. Yhdessä tehty tuotannonsuunnittelu 
edistää laatua ja tukee toteutusta. Liian tarkka 
yleisaikataulu sitoo käsiä, koska muuttuvat ti-
lanteet vaativat joustavuutta suunnitelmien 
tarkistamiseksi.

Yhteistyöhön jo hankesuunnitteluvaiheessa

Rakennuttajan ja toteuttajien yhteisistä tavoit-
teista sopiminen tukee laadullisesti onnistu-
neen hankkeen läpimenoa. Kun rakennuksen 
tekniset vaatimukset ovat kasvaneet, erikois-
urakoitsijoiden ja -suunnittelijoiden mukaanot-
to rakentamisen valmisteluvaiheessa parantaa 
kokonaislaatua. Aktiivisilla ohjausmenettelyillä 
on positiivinen vaikutus laadun ja tuottavuuden 
parantamiseen.

”Yritykset voivat menestyä tulevaisuudessa 
vain kehittämällä toimintaansa aktiivisesti ja et-

simällä uusia toimintamalleja. Kyse on siis tah-
dosta uusiutua. Uusien mallien tulee perustua 
eri osapuolten tiiviimpään ja avoimempaan yh-
teistyöhön, jossa hankkeen tavoitteet koetaan 
jo alussa yhteisiksi”, Pekkanen pelkistää.

Risto Pesonen

 RAKENNUTTAJAN TEHTÄVIÄ
 RAKENNUSHANKKEEN ALUSSA:
 - ota projektin päätoteuttajat ja työmaanjohto
  mukaan ennakkosuunnitteluun ja varmista suun-
  nitelmien tarkentuminen koko hankkeen ajan
 - muista hyödyntää suunnittelijoiden ja erikois-
  urakoitsijoiden osaaminen
 - varmista osapuolten toimiva yhteistyö

 LUE LISÄÄ:
 www.rala.fi
 www.tilaajavastuu.fi
 Googlaa:
 - TuoVa-Hanke
 - rakennustieto, laatu, tuottavuus
 - rakennusteollisuus, toimiva työmaa
 - rakennusteollisuus, laatupolku
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Arvi Lehikoisen työmaat osa 4

Swanagen tulisijat
Arvi ja Kerstin Lehikoinen saapuivat Ruotsista Hullin 
kautta Southamptoniin syksyllä 1921, mutta aikeet jatkaa 
matkaa samantien Atlantin yli tyssäsivät rahan puuttee-
seen. Nuoripari asettui Poolen lahden rannalle Swanagen 
pikkukaupunkiin, josta järjestyi myös kelpo elanto.

Swanage oli perinteinen, ylemmän keskiluokan suo-
sima kylpyläkaupunki. Kerstin sai paikan pyykkärinä ran-
takadun hotellista. Kaksivuotias Toivo otti hiekkarannalla 
ensi askeleensa ja myös sanansa.

Arvi aloitti sekatyömiehen hommat rakennusfirma 
Shaw&Sonsin palkkalistoilla. Punatiilisiä kaksi- ja kol-
mikerroksisia asuintaloja nousi mutkittelevina riveinä 
nummille ja rinnettä ylös. Perhe asettui Manor Roadille 
kaksioon.

Arvi oli Venäjän Viipurin, suuriruhtinaskunnan Helsin-
gin ja Ruotsin Fagerstan kokemuksien jälkeen jo melkoi-
nen monitaituri oli materiaalina sitten puu, kivi tai tiili. 
Swanagessa Arvi muurasi myös ensimmäiset takkansa 
tilaajille. Tänäkin päivänä hänen työnsä jäljen löytää vaik-
kapa Anchor Inn -pubista High Streetiltä. Takan reunuk-
seen on sommiteltu kädet, kyynärpäät ovat vastakkain...

Puntia oli reilun vuoden päästä kasassa tarvittava 
määrä laivamatkaan kohti New Yorkia ja säästössä vielä 
tulevaan elämiseenkin ison veden takana.

Läksiäisiltana Arvi ja Kerstin valmistivat tutuille ja 
työkavereille karjalanpaistia. Se valmistui kaikkien sään-
töjen ja vaimon mukaan “hitaasti kuin Iisakin kirkko”. 
Naudan-, lampaan- ja sianpalat olivat muhineet tuli-
tikkuaskin kokoisina paloina parin yön yli pippureiden, 
rakuunan ja laakerinlehtien kanssa kylvyssä. Paistia tuki 
pottuvoi Pyöreän tornin malliin.

Arvin työntekoa leimasi yhä enemmän rauhallisuus, 
sama levollisuus kuin karjalanpaistia valmistaessaan. 
Mutta sisällä kyti levottomuus saada aikaan jotakin suu-
rempaa, näkyvämpää, sellaista, jonka ihmiset aina muis-
taisivat, joka näkyisi kauas...

Lähtöpäivä oli sunnuntai ja niinpä Kerstin vei perheen 

miehet kirkkoon ennen Southamptoniin lähtöä. Edellisen 
illan tarjoilut nostivat hien Arvin otsalle pastorin tarjotes-
sa öylättiä ja viinitilkkaa.

(jatkuu)

Tapio Liinoja
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Suunnitelmat ovat ne nuotit, joihin onnistu-
nut rakentaminen perustuu. Siksi rakennus-
hankkeiden osapuolilla on tiukat vaatimuk-
set suunnittelijoille.

Suunnitelmien tulee olla valmiit sovitussa aika-
taulussa, toteutuskelpoisia, määräysten mukai-
sia, kustannusvaikutuksiltaan hallittuja ja myös 
käyttöajan tarpeet huomioonottavia. Ja muu-
tokset on saatava toisten osapuolten käyttöön 
välittömästi.

Aivan oikeita vaatimuksia, mutta annetaan-
ko suunnittelijoille edellytykset tehdä osuuten-
sa hyvin?

Työmaan osaaminen
suunnittelijoiden käyttöön!

Suunnittelijoiden näkökulmasta onnistumista 
haittaavat tiukat aikataulut ja kireät budjetit, siis 
riittävien ja osaavien resurssien käyttömahdol-
lisuudet.

Entäpä tilaajapuolella? Mielenkiintoista, että
eniten parantamisen varaa on myös SKOL:n 
asiakastutkimuksen mukaan aikatauluissa ja re-
sursseissa.

Siis juuri samat asiat! Ja nehän ovat juuri nii-
tä asioita, joihin rakennushankkeen osapuolet 
voivat sopimuksin vaikuttaa. Suunnittelijoita ar-
vostellessaan rakennuttajan ja projektinjohdon 
kannattaakin paneutua myös suunnittelijoiden 
onnistumisedellytyksiin työssään.

Osalla konsulteista puuttuu toki käytännön 
työmaatietoa, jolloin rakentaminen vaikeutuu 
tai kallistuu. Valitettavasti rakennuttajatkaan ei-
vät aina kykene ohjaamaan suunnittelua siten, 
että päästäisiin ratkaisuihin, jotka ovat tuotan-
non kannalta parhaat mahdolliset.

Myöskään suunnitelmien yhteensopivuu-
teen ei riittävästi paneuduta, vaan ongelmien 
ratkaisu siirtyy työmaalle, ja siitä laatuongelmat 
alkavat.

Tätä vähentäisi suunnittelijoiden työmaa-
asioiden hyvä tuntemus ja sen toteutumista 
voivat urakoitsijat helpottaa tarjoamalla omat 
kokemuksensa suunnittelijoiden käyttöön. 
Tämä keskusteluyhteys tulee avata jo suunnit-
teluvaiheessa.

Hosumalla ei synny hyvää

Hankkeiden tiukentuneiden kokonaisaikataulu-
jen takia ei suunnittelullekaan varata riittävästi 
aikaa. Seuraukset ovat silloin niitä, mistä konsul-
tit SKOL:n tutkimuksessa moitteita saavat. Aika-
taulut pettävät ja rakennusaikana tehty suun-
nittelu haittaa kokonaiskuvan hahmottamista.

Aikatauluissa ei aina ole venyttämisen va-
raa, mutta ennakoimalla tilanteet saadaan var-
masti sekä suunnittelulle että toteutukselle op-
timaaliset olosuhteet. Usein myös sitoutuminen 
yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen on heik-
ko, jolloin osapuolten välinen yhteistyö ontuu.

Urakoitsija ei aina tiedä, mitä ja minkä tasoi-

sia suunnitelmia rakennuttaja on tilannut. Jos 
työmaanjohto ei ehdi perehtyä suunnitelmiin, 
ei pohdiskelua toteutustavoista synny, mutta 
ristiriitoja kylläkin.

Nämä ongelmat on karsittavissa hankkeen 
varhaisessa vaiheessa alkavalla yhteistyöllä ja 
oikealla asenteella.

Risto Pesonen

 TILAAJAN TEHTÄVÄT TOIMIVAN SUUNNIT-
 TELUYHTEISTYöN AIKAANSAAMISEKSI:
 - järjestä suunnittelijoille kohtuulliset aikataulut
  ja resurssit
 - käynnistä kaikkien suunnittelijoiden työ ajoissa
 - aseta suunnittelulle välitavoitteita ja valvo
  niiden toteutumista
 - varmista urakoitsijoiden ja työmaan huolellinen
  tutustuminen suunnitelmiin

 LUE LISÄÄ:
 www.rala.fi/
 www.roti.fi
 www.motiva.fi/buildupskills
 Googlaa:
 - atl, laatu
 - skol, laatu
 - rakennusteollisuus, laatupolku

Toteuttamiskelpoiset suunnitelmat
yhteisten tavoitteiden perusta!



Laatuhanke   12

Arvi Lehikoisen työmaat osa 5

Taivaan pilarit
Lehikoisen perhe saapui New Yorkiin valtamerilaivalla 
Englannin Southamptonista. Rahat olivat riittäneet kol-
mannen luokan lippuihin. Ruokaa sai riittävästi, mutta 
kaksista se ei ollut.

Vapaudenpatsas kiilteli auringossa takanaan Manhat-
tanin pilvenpiirtäjät. Siellä Arvi tulisi kohta sadan metrin 
korkeudessa ansaitsemaan leipänsä, mutta sitä hän ei 
vielä tiennyt. Viipurin kotoiset maisemat tuntuivat yhä 
kaukaisemmilta, mutta karjalan murre ja piirakka ei sen-
tään ollut outoa Brooklynin Suomi-talolla.

Brooklyniin Arvi, Kerstin ja Toivo myös asettuivat, 
Sunset Parkin laidalle. Suomesta ja Ruotsista tulleita siir-
tolaisia oli alueella tuhansia. Rakentaminen oli vilkasta, 
Brooklyn nousi puusta ja tiilestä. Kestinin mielestä oli hie-
nointa, kun Arvi pääsi mukaan rakentajiin, jotka tekivät 
Brooklynin kirkon.

Arvin valtit olivat peräänantamaton asenne ja ahke-
ruus, joka toi hänelle vastuuta ja tarjosi myös leveämpää 
leipää. Arvi suoritti insinööritutkinnon työn ohella ja per-
heeseen syntyi tytär, Sofie.

Työ vei aikaa vanhalta urheiluharrastukselta, mutta 
Imatra Haalilla hän kävi harrastamassa painia ja oli ur-
heilukisoissa tuttu näky katsomossa. Alkuvuodesta 1925 
Paavo Nurmi aloitti Madison Square Gardenista Yhdysval-
tain kiertueensa.

”Siul on alhaisin pulssi, mut miul on korkeammat 
taksat”, sanoi Arvi Paavolle, joka katseli taskukelloa kou-
rassaan MSG:n avajaismailin voitettuaan. Paavo yöpyi 
Brooklynissä ja miehet ystävystyivät loppuiäksi. Arvi antoi 
Paavolle lempinimen Phantom.

Paavo kiersi USA:ta ja oli lähes voittamaton kaikilla Tapio Liinoja

matkoilla mailista ylöspäin. Palatessaan takaisin itäran-
nikolle hän ehdotti Arville yhteisen firman perustamista. 
Phantom AL Buildings aloitti toimintansa urakalla Har-
lemissa, jossa tuolloin asui runsaasti myös suomalaisia. 
Miehet olivat syntyneet samana vuonna 1897 ja olivat 
hyvin samanoloisia, vaikka toinen olikin Turusta ja toi-
nen Viipurista. Paavo oli firman keulakuva, Arvi johti 

käytännön tötä.
Jo neljän vuoden kuluttua heitä pyydettiin mukaan 

urakoitsijaryhmään, kun Empire State Buildingin raken-
nustyöt alkoivat.

(jatkuu)
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Rakentamisketju muodostuu päätoimijoi-
den ohella lukuisista pienemmistä lenkeistä, 
joiden kaikkien yhteenhitsaaminen ratkai-
see laadullisen lopputuloksen.

Erikoisurakoitsijoiden määrä rakennushankkeis-
sa on kasvanut ja heidän panoksellaan on suuri 
vaikutus kokonaisuuden onnistumiselle. Tär-
keässä rooleissa ovat myös viranomaiset, jotka 
ovat vastuussa sekä rakennusvalvonnasta että 
talousrikollisuuden torjunnasta.

Aliurakoitsijoiden ketjutuksen on sanottu 
mahdollistavan rakennusalan harmaan talou-
den. Totta toinen puoli, mutta kyllä alan muis-
takin toimijoista monet ovat etsineet kilpailuky-
kyä myös pimeän työn keinoin.

Viime vuosina on kuitenkin talousrikolli-
suuden vastainen asenne rakennusalalla pa-
rantunut viranomaisten lisääntyvän valvonnan 
tahdissa. Ratkaisevaa harmaan talouden karsi-
miseksi onkin jatkossa yritysten aito intressi ir-
tisanoutua hämäräbisneksestä.

Tilaajavastuulaki pohjusti
ryhdin parantamista

Harmaan talouden torjunta tukeutuu lakiin ti-
laajan selvitysvelvollisuudesta ulkopuolista työ-
voimaa käytettäessä. Rakentamisen aliurakoit-
sija- ja tavarantoimittajaketjuissa tämä vastuu 
koskee rakennuttajan ja pääurakoitsijan lisäksi 
myös ketjun jälkipäässä toimijoita. Hekin ovat 

Pimeä työ ja huono laatu
torjuttava koko ketjussa!

tilaajia ketjussa seuraaville lenkeille.
Tilaajavastuulakia pimeän työn torjunnassa 

seurasi käännetty arvonlisävero ja työntekijän 
veronumero henkilötunnistekortissa. Tärkeä tiu-
kennus on heinäkuussa alkava urakka- ja työn-
tekijätietojen ilmoitusmenettely. Harmaaseen 
talouteen tukeutuvat jäävät yhä varmemmin 
kiinni.

Kumppaneita valitessa kannattaa muistaa, 
että yhteiskunnalliset velvoitteet hoitava yritys 
vastaa paremmin myös työnsä laadusta ja syn-
tyvien rakennusvirheiden korjaamisesta.

Aliurakoitsijoille oma työnjohto

Nykyresursseilla rakennustarkastajista ei hank-
keiden neuvontaan ja laatukysymyksiin ole 
saatavissa apua. Lukuisat määräysasiat vaativat 
kuitenkin toteuttajilta toimivia yhteyksiä raken-
nusvalvontaan jo hankkeen alussa. Työnjohdon 
on tunnettava kohdetta koskevat määräykset ja 
valvottava niiden noudattamista.

Aliurakoitsijoiden toiminnan ohjaaminen 
ja valvominen on työmaajohdon tärkeä tehtä-
vä. Ne vastaavat itsenäisesti omista alueistaan, 
mutta yhteistoiminnan kannalta tärkeissä urak-
karajoissa on jatkuvasti selventämisen tarvetta. 
Aliurakoitsijoiden valvonta työmaalla on usein 
ontunut, koska heiltä siellä ei löydy heidän 
omaa nokkamiestä. Tilaajan tulee varmistaa 
koko työmaan toimiva organisaatio, jossa osa-
puolten keskinäiset vastuut on selvillä.

Yhteiset tavoitteet ja oikea asenne ovat 
näissäkin kysymyksissä ratkaisun avain.

Risto Pesonen

 RAKENNUTTAJAN TEHTÄVÄT
 ALIURAKOITSIJAVERKOSTOSSA:
 - hoida omat ja valvo kumppaneitasi vastuut
  talousrikollisuuden torjunnassa
 - valvo kulunvalvontaa ja kuvallisten henkilö-
  korttien käyttöä työmaalla
 - varmista pää- ja aliurakoitsijoiden työnjohdon
  yhteistyö yhteisissä palavereissa, joissa raken-
  nuttajalla on vahva rooli

 LUE LISÄÄ:
 www.tilaajavastuu.fi
 www.korjausurakka.fi
 www.palkka.fi
 Googlaa:
 - vero.fi, veronumero
 - rakennusliitto, pimeä työ
 - rakennustieto, pimeä työ
 - rakennusteollisuus, rakenna reilusti
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Arvi Lehikoisen työmaat osa 6

Tapio Liinoja

Hooverin pöydässä
Rakennusurakoitsija Arvi Lehikoinen astui liikekump-
paninsa Paavo Nurmen kanssa Empire State Buildingin 
hissiin maaliskuun ensimmäisenä 1931. He nousivat juh-
lakerrokseen viettämään pilvenpiirtäjän avajaisia. Mo-
lemmat hymyilivät leveästi: miesten yhteinen yritys oli 
tehnyt aliurakoisijana sievoisen tilin, ja tuolit presidentti 
Herbert Hooverin pöydässä odottivat.

Arvi oli miehineen vastannut rakennuksen kaikkien 
tulisijojen muurauksesta. Nyt puut paloivat suuressa ta-
kassa ja Hoover piti avajaispuhetta, jossa kiitteli vuolaasti 
myös lentävää suomalaista. Tosiasiassa Paavo oli käynyt 
talossa vain kääntymässä minkä juoksuiltaan oli ehtinyt. 
Arvin laastikauha oli heilunut, siitä muistutti nyt hivenen 
kivulias ristiselkä.

Miehet siirtyivät ylätasanteelle pääurakoitsija Starlet 
Brothers and Evenin johdon kanssa. Sikarien savu leijaili 
kuin aikoinaan kotona Viipurissa ukon tuprutellessa piip-
pua ja jakaessa elämänohjeita pojanpojalleen.

”Leipää hyö sielkii syö, niinhän se ukko ain...” mutisi 
Arvi itsekseen ja herkistyi katsellessaan Manhattanilta 
Brooklynin suuntaan, jossa Kerstin ja lapset Toivo ja Sofie 
olivat lähdössä pulkkamäkeen. Perhe oli kohta asunut 
New Yorkissa kymmenen vuotta ja elämä oli mallillaan.

Lama-aika jätti pääosan rakennuksen toimistotiloista 
tyhjilleen, niinpä Phantom AL Buildings asettui taloksi 
osin oravannahkakaupoilla. Arvin toimiston ikkunasta nä-
kyi pitkälle Fifth Avenueta pohjoiseen yli Central Parkin, 
jossa Paavo kaupungissa ollessaan kävi hölkällä ja Arvikin 
muutaman kerran kiskaisemassa kiekkoa Barossan italia-
laisveljesten kanssa – Kerstinin varoituksista huolimatta.

Rakennusfirma kasvoi ja Lehikoisten amerikkainen 

unelma köyhästä miljonääriksi oli totta 1930-luvun lo-
pulla, Goldman Sachsin lainoitusten turvin. Barossan 
poikien myötä myös harmaamman rahan miehiä istui lii-
keneuvotteluissa ”Rooklinin Arvin pöytään”. Paavo palasi 
rakennuttajaksi Suomeen: ”Kyl mar me Arvi viäl joskus 
laiteta Helsinkiinki joku torni yhres pysty.”

Nurmi oli paitsi hyvä juoksija myös kelpo ennustaja, 
mutta ennen Töölön työmaita Arvin rakennustoimet ran-
tautuivat Batistan Kuubaan.

(jatkuu)
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Rakennushankkeen onnistuminen vaatii 
olosuhteet, joissa kaikkien osapuolten osaa-
minen voidaan hyödyntää täysimääräisesti. 
Vaikka työvälineet, resurssit, aikataulut ja 
muut reunaehdot olisivat kohdallaan, hanke 
menee metsään, jos työmaalla ei ole kannus-
tavaa työilmapiiriä.

RKL:n Ahti Junttila nostaa laadullisen onnistu-
misen edellytykseksi ”intohimon tehdä laatua”. 
Miten intohimo, sitoutuminen laadun tekemi-
seen sitten saadaan syntymään?

Motivoitunut työporukka on se ratkaiseva 
tekijä. Se mahdollistaa laadun.

Usein omat vaikutusmahdollisuudet koe-
taan liian vähäisiksi onnistuneen kokonaisuu-
den toteuttamisessa. Rakentamisessa tämä tun-
ne syntyy helposti, koska hankkeet ovat laajoja 
ja osapuolia paljon.

Päätoteuttajan ja työnjohdon on luotava 
työmaalle toimiva yhteishenki ja se vaatii avoi-
muutta, ihmisjohtamistaitoa ja korkeata työmo-
raalia – kaikilta. Nykytilanne on tyydyttävä, sillä 
tutkimuksissa työyhteisön yhteishenkeä on pi-
detty yleisesti ottaen hyvänä. Lähes 90 prosent-
tia rakennusalan työntekijöistä oli sitä mieltä.

Oleellista on riittävät resurssit sekä selkeät 
ihmissuhteet ja vastuut. Virheiden syntymi-
nen on ennaltaehkäistävä ja työporukoiden on 
osana toimeksiantoaan hoidettava oma laa-
dunvalvonta. Tätä täydentää mahdollisimman 
yksinkertainen, osaava ja yhteistyökykyinen 

Hyvässä työilmapiirissä
kukkii ammattiylpeyskin!

valvontaorganisaatio, jossa päätökset tehdään 
oikein ja ripeästi.

Työilmapiirin merkitys ja toimivuus koros-
tuu ulkomaalaisten työntekijöiden määrän kas-
vaessa työmailla. Heidän piikkiinsä kaatuu usein 
laatuvirheet, mutta totuus ei ole mustavalkoi-
nen, vaikka kulttuurierot ja kieliongelmat voivat 
vaikeuttaa yhteistyötä.

Oikea asenne ja auttamishalu vaikeissa ti-
lanteissa vaikuttavat työilmapiiriin ulkomaa-
laistenkin kanssa. Valvojan ja työnjohdon tulee 
varmistaa, että asiat ymmärretään oikein, vaik-
ka työntekijät kuulostaisivatkin suomenkielen 
hallitsevalta. Väärinymmärryksien estämiseksi 
on varmistettava, että työmaan tärkeimmät toi-
mintatavat ovat tuttuja.

Rakennusliiton Matti Harjuniemi korostaa 
työilmapiirin ratkaisevaa roolia laadun kannal-
ta ja uskoo oikean työilmapiirin syntyvän sopi-
muksesta. ”Sinä työllistät meidät ja me teemme 
ja haluamme tehdä sinulle hyvin ja vastuullisesti 
ja tuottavasti jälkeä.”

Urakoiden ketjuttaminen johtaa hänen mie-
lestään usein työmaakohtaisiin työsuhteisiin ja 
lyhyitä keikkoja on yhä enemmän. Kilpailutus 
on viety niin pitkälle, että työntekijä ei välttä-
mättä tiedä seuraavan päivän mestaansa.

Lopulta motivaatio ratkaisee, Harjuniemi 
uskoo. ”Tärkeätä on, että ihmiset tuntevat toi-
sensa, huumoria on, mesta pidetään siistinä, 
työturvallisuus on kunnossa ja silloin hyvää jäl-
keä syntyy.”

Risto Pesonen

 TYöILMAPIIRIN PARANTAMISEKSI:
 - ole toisten osapuolten luottamuksen arvoinen
 - anna toisille arvostusta ja luo hyvää yhteishenkeä
 - hoida oma työpanoksesi hyvin
 - ole avoin ja huolehdi tiedonkulusta osaltasi
  työmaalla

 Googlaa:
 - toimiva työyhteisö
 - toimiva työmaa RT
 - RILMA rakennusala
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Arvi Lehikoisen työmaat osa 7

Tapio Liinoja

Havannan 
helteessä
Arvi Lehikoinen oli toisen maailmansodan aikaan hyvin 
tietoinen Suomen hankalasta tilanteesta ja pyrki koti-
maataan auttamaan niin rahassa, tavarassa kuin hyvillä 
suhteillaankin, jotka ulottuivat Rooseveltin Valkoiseen ta-
loon asti. Rakennusfirmalla meni hyvin niin New Yorkissa 
kuin sittemmin Chicagossa ja Miamissakin, mutta se ei 
poistanut murhetta synnyinkodin ja Viipurin menettämi-
sestä. Marshall-avun käynnistys oli osin Arvin taustatyön 
tulosta, vaikka hän ei siitä numeroa tehnyt.

Puutaloon, 908 Lehto Lanelle Floridan Lake Worthiin, 
oli keväällä 1946 kokoontunut erikoinen miesseurue. 
Suomi-talon kabinetissa istuivat Arvin ja hänen yhtiö-
kumppaneidensa, Barossan veljesten, ohella Lucky Lucia-
no ja Vito Genovese. Palaverin aihe oli rakennustyömaat 
Havannassa, jonne huvijahti Palm Beachilta tuota pikaa 
myös seurueen vei.

Illalla Hotel Nacionalissa jaettiin urakat myös Santia-
go de Cubaan ja Jesus Menendeziin, jonne Arvin yhtiöt 
rakennuttivat tupakka- ja sikaritehtaat. Lucky Strikesta 
tuli nopeasti suosittu merkki myös Floridan salmen toi-
sella puolella. Havannan helteisessä, pimenevässä illassa 
Nacionalin pihalla lauloi ison orkesterin säestyksellä vast-
ikään soolouransa aloitellut nuori amerikanitalialainen. 
Frank Sinatra esitti seurueelle myös yhden suomalaisen 
kansanlaulun: ”Tule tule kultani joudu jo, ai ai kun on 
ikävä...” Arvi oli kunnostautunut opettajana.

Ikävähän Arvilla toki olikin kotiin Brooklyniin, jossa 
Kerstin ja lapset odottivat. Huonoa omaatuntoa lisäsivät 
tietoisuus neuvottelukumppaneiden tummista taustois-

ta. Arvi pyrki hukuttamaan ajatukset vaaleaan rommiin 
ja vannoi itselleen, että nämä liiketoimet eivät jatkuisi 
kauan. Ainakin ne loppuisivat, jos Kerstin kotona saisi 
tietää. Mutta kymmenen vuotta Arvi matkasi New Yorkin 
ja Havannan väliä, ja noina vuosina Arvi oppi Yhdysvaltain 
rakennusalalla tuntemaan kaikki ja kaikki Arvin.

Vielä Fidel Castronkin noustua valtaan sai Arvi Lehi-

koisen rintakuva olla rauhassa Santa Claran keskusaukiol-
la. Tosin toisenkin kansanmiehen muistomerkki ilmaantui 
liki: baskeripäinen Che Guevara katselee Karjalan poikaa 
aukion toiselta laidalta.

(jatkuu)
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Rakennustyömaan työnjohtajaan kohdistu-
vat vaatimukset ovat kovat. Kustannus- ja ai-
kataulupaineet, laatutavoitteet, viranomais-
määräykset ja kaiken päälle vielä ihmisten 
johtaminen ja heidän työnsä ohjaaminen.

Vaatimuksiin vastaaminen edellyttää ajan ta-
salla olevaa tietoa ja monia taitoja, mutta myös 
paljon aikaa. Ja sitä työnjohdolta syö yrityksen 
ja viranomaisten vaatima, jatkuvasti lisääntyvä 
raportointi.

Esimiesten omien arvioiden mukaan työn-
johdon akilleen kantapää on tuo työntekijöiden 
kanssa käytettävissä olevan ajan niukkuus.

Laatuun vaikuttava ongelmaketju alkaa 
usein jo suunnittelun ja projektinjohdon väli-
sistä ongelmista, jotka kertautuvat työmaan 
toiminnassa. Ongelmia lisää työmaalla toimi-
joiden määrä rakentamisketjun muodostuessa 
päätoimijoiden ohella lukuisista pienemmistä 
lenkeistä.

Toimivan työmaan takuuna on suunnittelu-
asiakirjojen tarkastus, toiminnan hyvä ennak-
kosuunnittelu ja sen toteuttaminen, jatkuva 
työnvalvonta sekä työntekijöiden ohjaaminen 
haluttuun työn tekemiseen ja kokonaislaatuun.

Ennakointi ja varautuminen muutoksiin on 
tärkeä osa suunnittelua. Työmaan ennakko-
suunnittelua vaikeuttaa muutokset työnteki-
jöiden määrissä. Lisäksi työnjohtoresurssit ovat 
usein vain pääurakoitsijalla ja nekin niukat.

Työmaan päällikön aika ei riitä työntekijöi-

Mestari on työmaan johtaja

den ohjaukseen, jolla heidän ammattitaitonsa 
kehittyisi. Tilannetta parantaisi työmaainsinöö-
rien käyttäminen ennakkosuunnittelussa, jol-
loin pullonkauloja saataisiin purettua. Tärkeä 
parannus olisi myös vähintäänkin suurimpien 
alaurakoitsijoiden työnjohtoresurssien lisäämi-
nen, sillä niiden työntekijät tekevät usein töitä 
nokkamiehen vetämänä.

Työnjohtajaksi ei opita koulussa, vaan sel-
laisissa vastuuta ja työkokemusta kartuttavissa 
tehtävissä, joissa vanhojen mestareiden tukea 
voi hyödyntää.

Vastuuseen opitaan pikkuhiljaa ja johta-
minen vaatii ammattitaitoa ja tarvittaessa lähi-
johtamista, kykyä ja uskallusta toimia tilanteen 
vaatimalla tavalla. Kokemattomia mestareita 
ohjaavat usein työmaan muut toimijat, mikä 
ei voi kokonaisuustuloksen kannalta ei voi olla 
oikein.

Hyvä työmaan johtaja varmistaa jo sopi-
muksilla ja ennakkosuunnittelulla, että tekijöillä 
on todellakin edellytykset tehdä työ ja laatuvaa-
timukset ymmärretään. Kokenut työnjohtaja 
kokoaa pitkäjänteisesti sellaisen joukkueen, jol-
la homma käy ja laadukkaasti.

Risto Pesonen

 TYöNJOHTOTAIDON PARANTAMISEKSI:
 - kehitä ihmisten ja työryhmien käsittelytaitoasi
  tavoitteena innostavan ja inspiroivan työyhtei-
  sön muodostaminen
 - opeta kaikki tuntemaan intohimoa olla yhdessä
  parhaita
 - toimi niin, että kaikki työntekijät tuntevat
  itsensä tärkeäksi
 - muista kaikkien arvostaminen työyhteisössä ja
  arvokkuuden tunnistaminen jokaisessa ihmisessä
  riippumatta hänen taustastaan
 - opi itse näkemään ja opeta työtovereitasi näke-
  mään pienten asioiden tärkeys

 LUE LISÄÄ:
 Rakentajain Kalenteri 2015, Jukka Pekkanen
 www.rala.fi
 www.tilaajavastuu.fi
 Googlaa:
 - TuoVa-Hanke
 - rakennustieto, laatu, tuottavuus
 - rakennusteollisuus, toimiva työmaa
 - rakennusteollisuus, laatupolku
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Arvi Lehikoisen työmaat osa 8

Tapio Liinoja

Betoniin valetut
Suurliikemies, rakennuttaja Arvi Lehikoinen oli ollut ko-
timaastaan poissa 34 vuotta, kun hän perheineen saapui 
Helsinkiin olympialaisten avajaisiin 1952. Samaan aikaan 
tuli myös Coca-Cola ja USA:n joukkue, jonka johdolle Arvi 
esitteli Helsinkiä kaupunginjohaja Erik von Frenckellin 
kanssa. Paavo sytytti olympiatulen ja seuraavana päivänä 
ystävykset söivät lounaan Messeniuksessa hahmotellen 
talorakennusprojekteja Töölöön ja Lauttasaareen, jossa 
perhe sittemmin myös asui osoitteessa Pajalahdentie 8.

Viipuriin ei vielä ollut asiaa matkustaa vaan Arvi kävi 
tapaamassa Lahdessa sukulaisia ja osallistui myös Viipu-
rin Urheilijoiden veteraanien kolmiotteluun. Vanhasta 
muistista kiekko lensi 21 metriä. Arvi ja Kerstin olivat 
myös pääministeri Urho Kekkosen ja hänen vaimonsa 
Sylvin vieraina Helsingin Kampinkadulla. Vanha kiinnos-
tus kirjallisuuteen ei ollut Arvilla hävinnyt mihinkään ja 
niinpä keskustelu suomalaisesta kirjallisuudesta jatkui 
aamuyön tunteihin.

Yhdysvalloissa ja Kuubassa Arvi oli yhtiökumppanei-
neen paneutunut betonirakentamiseen, elementeistä 
rakennettiin yhä enemmän. Näissä merkeissä Arvi tapasi 
olympialaisten aikaan myös Alvar Aallon, Aarne Ervin ja 
Viljo Revellin. Arkkitehdit olivat tuttu näky myöhemmin 
myös vastavierailulla Brooklynissä, jonne Lehikoisen per-
he kisojen päätyttyä jälleen palasi.

Viimeinen iso rakennusprojekti, jossa Arvin firmat 
olivat mukana, oli YK:n päämaja Manhattanilla, joka 
valmistui sekin Helsingin olympiavuonna. 1950-luvun 
lopulla, Kuuban vallankumouksen jälkeen rakennusbis-
nekset loppuivat myös saarivaltiossa, ja amerikkalainen 
pääoma vetäytyi mantereelle. Osalle yhtiökumppaneista 

tuli ongelmia virkavallan kanssa ja heidän liiketoimintan-
sa tyssäsivät siihen.

”Näis touhuis siul pittää ain olla hyvä loojeri, jot sie 
pystyt keskittymmää siihe, mitä sie ite ossaat parraiten”, 
sanoi Arvi halukkaille kuuntelijoille, joita riittikin miehen 
värikkäille tarinoille tämän siirryttyä eläkkeelle.

”Tai ehän mie eläkkeel mitenkää ossaa vetäytyä, mie 
oon ain tottunt jotakii rakentammaa, oli se sit puust, ki-
vest tai petonist...”

(jatkuu)



19   Laatuhanke

Hyvä rakentaminen alkaa hankkeen orga-
nisoinnista ja rakentamisketjun osapuolten 
tavoitteiden yhteensovittamisesta.

Tässä onnistumista haittaa se, että rakennusliik-
keet valitessaan aliurakoitsijoita ja tavarantoi-
mittajia hämmästyttävän usein sortuvat samoi-
hin virheisiin, joista pääurakoitsijat moittivat 
omia asiakkaitaan, tilaajia ja rakennuttajia.

Tavoitteena ei suinkaan ole pitempiaikai-
nen kumppanuus. Sen sijaan aliurakoitsijoita ja 
tavarantoimittajia kilpailutetaan yksipuolisesti 
hinnalla; ei virheettömyydellä, toimintavarmuu-
della, laadulla ja kehityskykyisyydellä.

Myös aikatauluja lyövät pääurakoitsijat luk-
koon kuuntelematta muita työmaan toimijoi-
ta. Aikatauluista sovittaessa on syytä tarkistaa 
työtehtävien kesto ja arvioida aliurakoitsijalta 
antamien tietojen realistisuus. Töiden valvonta 
auttaa työkohteiden valmiuden selvittämisessä 
ennakkoon.

Yhteistoiminta käynnistyy tarjous- ja so-
pimusasiakirjojen tarkasta tutustumisesta ja 
ongelmapaikkojen löytämisellä. Jo hankkeen 
käynnistyessä on myös alihankkijoiden ja tava-
rantoimittajien tutustuttava suunnitelmiin.

Yhteydenpito työmaan eri osapuolten välil-
lä on sujuvan yhteistyön kannalta ratkaisevan 
tärkeää.

Työmaalla pidettävät kokoukset ovat yksi 
tärkeimmistä työmaalla työskentelevien osa-
puolten viestintähetkistä. Urakoitsijakokouksis-

Sitä saat, mitä tilaat!

sa on mahdollisuus luoda edellytykset hyvälle 
yhteistyölle ja sopia menettelytavoista työnai-
kaisten ongelmien ja esiin tulevien erimielisyyk-
sien ratkaisemiseksi.

Työmaakokoukset on ymmärrettävä eri-
mielisyyksien ratkaisemisen kannalta merkittä-
väksi yhteistyötilaisuudeksi. Ennakoiva toimin-
taedellytysten tarkistus hoituu kokeneiden ja 
toisilleen tuttujen toimijoiden kesken rutiinilla. 
Silloinkin on perusteltua tarkistaa, että kaikki 
onnistuneen toiminnan edellytykset, suunnitel-
mat, materiaalit, tekijät, kalusto, työpaikka, ovat 
kunnossa.

Sopimusasioiden ja kokoustekniikan kou-
lutuksella voitaisiin saada asioiden eteneminen 
työmaalla sujuvammaksi. Kun sopimukset on 
tehty huolella, on työmaalla helppo ratkaista 
käytännöntason erimielisyydet.

Sopimuksen pohjalta molemmat osapuolet 
tietävät, miten materiaalien välivarastointi ja 
työkoneiden sijoittelu sekä työn vaatimat väliai-
kaiset johdotukset tulee hoitaa. Ennakkoon on 
sovittava myös, miten eri toiminnot, työnjärjes-
telyt ja logistiikka on suunniteltu hoidettavan. 
Työturvallisuuden toteutuminen on kaikkien 
vastuulla, mutta työmaan johto on siitä koko-
naisvastuussa.

Risto Pesonen

 TYöMAAN OSAPUOLTEN YHTEYDENPIDOSSA
 TOIMII VUOROVAIKUTTEINEN KOKOUS, JOSSA
 - ratkotaan yhdessä ongelmia
 - pohditaan vaihtoehtoja
 - pääurakoitsija kyselee
 - aliurakoitsijat keskustelevat aktiivisesti

 LUE LISÄÄ:
 www.rala.fi
 Googlaa:
 - theseus, ”työmaan hankinnat”
 - rakli, laatu
 - rakennusteollisuus, laatupolku
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Tapio Liinoja

”Rakentajien Nurmi”
Rakennuttaja Arvi Lehikoinen kuoli kotonaan New Yorkin 
Brooklynissä alkuvuodesta 1970. Pitkä, Viipurista vuonna 
1897 alkanut elämä oli tullut iltaan, Arvi kuoli saappaat 
jalassa näkemättä enää koskaan uudestaan Punaisenläh-
teentorin kotitaloaan.

Kerstin-vaimo eli vielä kymmenen vuotta tämän jäl-
keen. Varmasti oikea mies muistelemaan Arvia on tämän 
ikätoveri ja yhtiökumppani Paavo Nurmi, joka kuvaili 
”grynderien legendaa” Yleisradion vuonna 1971 teke-
mässä haastattelussa näin:

”Mää muistan oikke hyvin ko me kohdatti ensmäist 
kertta, mää oli kilpailemas Madisonis ja Arvi kovana 
yleisurheilumiähenä oli katsomos ja sit hän tuli sen mailin 
perä juttelema mun kans.”

Haastattelunauhalta on kuultavissa miten maailman-
kuulu juoksijoiden kuningas herkistyy.

”Arvi teki heti lähtemättömä vaikutukse, ei hän koko 
aikka höpöttäny vaan osas olla hiljaaki ja kuunnel. Täsä 
mieles me oltti hyvinki samanlaissi ja miksei muutonki, 
urheilu meit yhdisti ja rakentaminen, ko me pantti firma 
pysty ja päästi mukaan Empairin rakentamise, siin Arvi 
loi pohjan tulevil projekteilleen ja samoin mää. Mullahan 
tyssäs simmottis siihen Losin juttuun koko juaksu-ura.”

Paavo Nurmi ihmettelee miten vähän Arvi lopulta 
tunnettiin ja tiedettiin synnyinmaassaan.

”Niin, jos ajattele ett kuin pal hän on sin Manhatti-
nilkki rakennuttanu... joku näist hänen italialaisperäisist 
yhtiökumppaneist, mikkä taisiva välil ol kiven sisäski, 
sanosiva, ett ”Arvi rakentaa vaik ihmisen toise sisään” ja 
hohottiva pääl.”

”Se, miten hän jo nuaren miähen, alle kakskymppisen 

lähti Viipurist ja jatko sit Helsingin, Ruattin ja Enklannin 
kaut Amerikka, on aivan uskomaton juttu. Ja miten hän 
siäl parjäs ja tuns lopult kaik nämä Rokkevellerit ja Van-
derpiltit... Mun miälest Arvi oli se, joka toi kontakteillans 
betonirakentamisenki laajemmin kans tän meil Suame. 
Hän kaveeras paljo Alvar Aallonki kans ja osallistus mia-
luust itte kans suunnittelupualel, vaik ei hän mikkä ark-

kitehti ollu, insinööri vaan.”
”Arvi oli simmonen vaatimaton luanne, nöyrä muttei 

simmottis nöyristelijä. Siinki miäles me muistutimme toi-
siamme aivan ko veljekset.”

(jatkuu)
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Isojen rakennuttajien piirissä asiakastyyty-
väisyys ja toteuttajaportaan julkisuuskuva 
on tutkimusten mukaan varsin hyvä. Laatu-/
kustannussuhdekin tuntuu ammattiasiak-
kaista pääsääntöisesti hyväksyttävältä, sillä 
he ymmärtävät rakentamisen monet suden-
kuopat.

Toisin on suuren yleisön piirissä.
Ammattiveljien kanssa osataan asioida; 

puhutaan samaa kieltä. Sen sijaan yksittäisten 
asiakkaiden ja perheen päättäjien kanssa nä-
kemykset, tavoitteet ja toimenpiteet menevät 
ristiin liian usein. Nämä tilanteet aiheuttavat 
asiakastyytymättömyyttä ja lisätyökustannuk-
sia ja lisäksi heikentävät rakennusalan yritysten 
mainetta. Tämä näkyy valitettavan karkeasti 
myös median julkisuudessa välittämässä kuvas-
sa rakentajista.

Pahin tilanne lienee asuntotuotannossa ja 
korjausrakentamisessa. Saaduissa kommenteis-
sa korostuu se, että loppuasiakasta, asunnon tu-
levan käyttäjää ei osata ottaa oikein huomioon 
ja käsitellä tavalla, jota ison investointinsa kans-
sa painiva perhe odottaa saavansa.

Rakennuksen loppukäyttäjän toiveet ja 
tarpeet ovat vieläkin liian vähän esillä koko ra-
kennusprosessin ohjailussa ja kehittämisessä. 
Tilannetta on hieman parantanut urakoitsijan 
itselleluovutusmenettely, joka tehdään ennen 
kohteen luovuttamista rakennuttajalle.

Takuukorjausvirheiden korjauskustannus-

Asiakas on aina oikeassa
– rakentamisessakin!

ten on arvioitu olevan hieman alle prosentin 
kokonaiskustannuksista. Niiden syynä olevat 
virheet ovat teknisesti hyvin yksinkertaisia ja va-
litettavasti vuodesta toiseen toistuvia.

Nämä virheet olisivat tietenkin myös hel-
posti estettävissä, mutta valitettavasti vain pieni 
osa suunnittelu- ja toteutusorganisaatiossa ko-
kee asiakasnäkökulman tärkeäksi koko proses-
sia ohjaavana toimintatapana.

Suurimmat kustannukset rakentajille synty-
vät kosteusvaurioiden aiheuttamista lisätöistä, 
olkoot ne työnaikaisia tai luovutuksen jälkeisiä. 
Rakentamisen Laatu ry:n asiakaskyselyn mu-
kaan yleisiä ovat ontelolaattojen vesivuodot, 
rakennusvaipan tiiviys, kosteiden tilojen vede-
neristys ja laatoitus sekä piha-alueiden viemärit 
ja putkistot.

Asunnonostajia ärsyttävät erityisesti lop-
putuloksen ulkonäköä heikentävät virheet, 
jotka liittyvät pintoihin ja mittatarkkuuksiin. 
Kyselyn mukaan näistä yleisimmät ovat ovi- ja 
ikkuna-asennuksissa olevat ongelmat, lattioissa 
ja erityisesti muovimatoissa olevat ongelmat, 
erityyppiset halkeamat seinissä ja katoissa sekä 
erityyppiset viimeistelytöihin liittyvät ongelmat.

Helposti estettäviä virheitä siis koko pitkä 
lista. Rakentajien oikealla asenteella asiakastyy-
tyväisyyskin paranee.

Risto Pesonen

 LAATUAJATTELUSSA ON KESKEISTÄ
 - Ongelmien ehkäisy ja nollavirheperiaate
 - Jokainen vastaa laadusta
 - Laatu on osa koko prosessia ja kaikkea tekemistä
 - Yritysjohto sitoutuu laatuun, määrittelee laatu-
  politiikan ja johtaa kehitystyötä
 - Jatkuvan kehittämisen periaate

 LUE LISÄÄ:
 Rakentajain Kalenteri 2015: Jukka Pekkanen
 Googlaa:
 - KoKoLaatu
 - NEMO
 - rakennusteollisuus, laatupolku
 - yle, laatu, 18.2.2013
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Tapio Liinoja

Paluu Viipuriin
Rakennuttaja Arvi Lehikoisen (s. 1897 Viipurissa) pojan 
Toivo Lehikoisen (s. 1919 Ruotsin Fagerstassa) tyttären 
Aino Williamsin (s. 1947 New Yorkin Brooklynissa) poika 
John Arvi Ukko Williams (s. 1979 Philadelphiassa) saapui 
esi-isiensä maille Viipuriin 23. marraskuuta 2013.

John Williamsilla oli mukanaan kaksi tärkeätä asiaa, 
jotka hän tulisi esittelemään ja kertomaan Viipurin juuri 
restauroidun kirjaston avajaisissa. Williams halusi puhua 
osin suomeksi, vaikka suvun alkuperäinen äidinkieli ei 
hänellä kovin hyvin hallussa ollutkaan.

Ensinnäkin Williams kertoi lahjoituksesta minkä A. 
Lehikoinen Foundation oli tehnyt kirjastolle: valtava, 
pääosin englanninkielinen 7000 niteen kirjasto siirtyisi 
vuonna 2014 New Yorkista Viipuriin, sisältäen mm. kaikki 
Ernest Hemingwayn kirjat kirjailijan omistuskirjoituksella 
varustettuna. Suuri kirjallisuuden ystävä ja intohimoinen 
lukija Arvi oli tutustunut Hemingwayhin Havannan La 
Bodeguita -ravintolassa vuonna 1954, jossa kirjailija oli 
juhlistamassa Nobel-palkintoaan.

”Arvi Lehikoisen kirjastoon kuului erittäin paljon ra-
kentamiseen tavalla tai toisella liittyvää kirjallisuutta, 
myös hänen suomalaiset suosikkinsa Antti Hyry ja Kalle 
Päätalo. Haluan nyt lukea myös otteen ensi vuonna ilmes-
tyvistä Arvin muistelmista”, kertoi Williams.

”Rakentamisessa on kyse ihmiselle tekemisestä. Ih-
miset rakentavat ihmisille. Rakensin ensimmäisen taloni 
omin käsin Ruotsin Taalainmaalle. Tuo hirsimökki on yhtä 
vahva tai heikko kuin sen heikoin hirsi. Mökki on tietoje-
ni mukaan edelleen pystyssä ja voi hyvin, kuten toivon 
mukaan sen nykyiset asukkaatkin. Samat heikkouden ja 
vahvuuden lainalaisuudet pätevät myös meihin rakenta-

jiin, pomoista repsikkaan asti.”
”Olen ollut rakentamassa taloja ainakin viidessä eri 

maassa. Hyvää jälkeä tulee vain hyvän suunnittelun ja 
harkitun, rauhallisen rakentamisen pohjalta. Kuten ai-
koinaan kotona Viipurissa sanottiin, niin hätäilemällä ei 
tule kuin kissanpoikia.”

”Hemingway sanoi, että ”Arvi sinä olet kelpo raken-

taja, mutta pihi tarjoaja, luulen, että jos taloistasi löytyy 
hometta, sitä on vain avokadosalaatissa, mikäli siellä yh-
tään avokadoakaan on.”

(loppu)
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Kirjoittaessani tätä kolumnia maan ykkös-
lehti arvioi rakentamisen tuloksia ja laatua 
pääkirjoituksessaan otsikolla ”Lapsille sutta 
ja sekundaa”.

Teksti oli rakentajan luettavaksi karmaisevaa. 
Lopputulemaksi toimittaja kirjasi: ”Rakennusala 
näyttää tekevän parhaansa, jotta keskustelu ra-
kentamisen laadusta kärjistyisi.”

Lehti kertoo – tällä kertaa – Suomen suurim-
man rakennusliikkeen rankoista virheistä kou-
lun uudisrakennushankkeessa. Kolumni päät-
tyy vahvaan moitteeseen urakoitsijan ja myös 
rakennuttajan surkeasta asenteesta projektin 
aikana.

Taas kerran asiakkaamme ovat kärsineet, 
kustannukset karanneet taivaisiin ja alamme 
julkisuuskuvaa heikentynyt. Ja kaikessa syynä 
on väärä asenne ja kateissa oleva omistautumi-
nen hyvään rakentamiseen.

Juuri tähän rakentamisen kaikkia osapuolia 
vaivaavaan vakavaan puutteeseen on RKL:n hal-
litus päättänyt puuttua.

Rakentamisen laadun kohentaminen vaatii 
tekoja eikä puhetta. Ja siis jokaiselta toimijalta 
rakentamisen pitkän ketjussa.

Laatua ei synny vain yhden osapuolen asen-
netta korjaamalla, mutta RKL:n jäsenkunnan 
rooli on erittäin tärkeä rakentamisessa. Sekä 
virheitä karsittaessa ja toivotun laadun aikaan-
saamisessa että rakentamisen taloudellisuutta 
parannettaessa.

Intohimoksi Laatu!

RKL:n päätös puuttua voimakkaasti tilantee-
seen käynnistämällä Laatukampanja ja osallis-
tua laatukeskusteluun on oikea. Näin järjestö ja 
sen jäsenet voi edesauttaa myös alan julkisuus-
kuvan kohentamisessa.

Rakennusvirheelle löytyy syy, usein aivan 
uskottavakin, jolla huonoa laatua selitellään. 
Sitä ei kuitenkaan saa hyväksyä, vaan on löydet-
tävä syylle todellinen syy, se juurisyy, ja poistaa 
se ja sen haittavaikutukset.

Huonoon laatuun johtavan rakentamisvir-
heen perussyy voi olla esimerkiksi tiedonkulun 
puutteet, liian kireiksi sopimuksissa määritetyt 
aikataulut, vastuujaon pirstaleisuus, heikko yh-
teistyö tilaajan ja urakoitsijoiden välillä tai työ-
maan kehno työilmapiiri. Ne aiheuttavat työs-
kentelylle olosuhteet, joissa oikeaa asennetta ei 
synny, mutta kylläkin virheitä.

RKL:n Ahti Junttila tiivistää onnistuneesti Ra-
kennustaidossa laatuongelman ja sen ratkaisun: 
”Rakentajilla ei ole varaa tyriä perusasioissa!”

Laatua ja säästöä saadaan yksinkertaisella 
yhtälöllä:

- tehdään kerralla oikein ja oikeaan aikaan!
- jokainen osaa työnsä ja hoitaa hommansa!

Ota sinäkin Laatu omaksi asiaksesi!

Risto Pesonen

 TARKISTA, ETTEI SINUN PROJEKTISSASI OLE
 NÄITÄ EPÄONNISTUMISEN TEKIJöITÄ:
 - Laadun tekemisen edellytykset eivät ole olleet
  kunnossa
 - Asioita tehdään joko suunnittelematta tai näen-
  näisillä suunnitelmilla
 - Ei noudateta olemassa olevia ohjeita tai ei hyö-
  dynnetä tunnettuja hyviä käytänteitä
 - Toimintaa ei johdeta kohti laadukasta tekemistä
 - Heikko laatu hyväksytään, ei välitetä kokonai-
  suudesta ja lopputuloksesta

 LUE LISÄÄ:
 Jukka Pekkanen, Rakentajain Kalenteri 2015
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