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1 JOHDANTO

Opinnäytetyössäni oli tavoitteena tutustua kosteiden tilojen saneeraukseen, jos-

sa saneerattavat tilat olivat olosuhteiltaan normaalista poikkeavat. Työni koh-

teena oli lääketeollisuuden keskellä suoritettava kahden kostean tilan saneera-

us. Työn haastavuus muodostui lähinnä työmaan ympäröivästä toiminnasta ja

olosuhteista. Saneerattavat tilat sijaitsivat tutkimuskeskuksessa, jossa ne ovat

olleet päivittäisessä käytössä ja erittäin voimakkaasti kosteudelle altistuneina.

Saneerattavia tiloja oli kaksi, huoneet 4 ja 5 (kuva 1), jotka olivat täysin saman-

laiset niin kooltaan kuin ulkonäöltäänkin. Molempien huoneiden rakennusala on

59 m². Tilat sijaitsevat Turun Orionin alueella osoitteessa Tengströminkatu 8.

Molemmat huoneet ovat päivittäisessä käytössä eläintiloina.

Kuva 1. Tilat 4 ja 5 ovat täsmälleen samanlaisia.
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Tilojen suuri kosteusrasitus oli muodostunut päivittäisestä biologisen aineen

poistosta painepesulla ja eläinten virtsasta. Kosteuden pääsyä rakenteisiin oli

edesauttanut myös rakenteiden puutteellinen vedeneristys. Kosteuden pääsystä

rakenteisiin tiedettiin, sillä samassa rakennuksessa on suoritettu aikaisempina

vuosina samanlaisia saneerauksia ja samassa käytössä oleviin tiloihin. Kostei-

den tilojen saneerauksen suoritti Aspro Oy, joka toimi kohteessa pääurakoitsija-

na. Urakkaan kuului vanhan seinälaatan purku sovittuun korkeuteen, tilojen kui-

vatus, seinien uudelleen laatoitus, lattian epoksointi ja lakkaus sekä häkkien

metallityöt. Kuivatustyöt, kourujen maalaus ja osa metallitöistä tehtiin lisätyönä.

Urakan yksi tärkeimmistä osa-alueista oli vedeneristys, ja siihen käytettiin eri-

tyistä huolellisuutta ja tarkkuutta.

Työssä tarkasteltiin lähemmin tehtäväsuunnittelua, ajallista suunnittelua ja val-

vontaa, aliurakkasopimuksia, työ- ja ympäristöturvallisuutta, asiakaspalvelua ja

markkinointia sekä rakennustyömaan olosuhteiden hallintaa. Jokaisesta aihe-

alueesta on käyty läpi teoria, jonka jälkeen teoria on sovellettu käytäntöön. Työ-

hön on tuotu havainnollistavia liitteitä jokaisesta aihe-alueesta.

Minun tehtävänäni oli toimia kohteessa Orionin rakennustöiden valvojana ja

tehdä yhteistyötä pääurakoitsijan kanssa. Tehtävänäni oli myös toimia Orionin

kiinteistöpalvelun edustajana sekä asiakaspalvelijana tutkimuskeskukselle eli

käyttäjälle. Toimin rakennustöiden valvojana pääurakoitsijan ja asiakkaan välis-

sä. Tehtäviäni saneerauksen aikana olivat työmaan valvonta, työturvallisuuden

valvonta, työmaan olosuhteiden hallinta, ajallinen suunnittelu ja valvonta yhdes-

sä pääurakoitsijan kanssa, käyttäjän eli asiakkaan palvelu ja muut päivittäiset

rakennustöiden valvojan tehtävät. Työn aikana sain paljon lisää kokemusta ra-

kennustöiden valvojan tehtävistä ja yhteistyöstä muiden osapuolten kanssa.

Kosteiden tilojen saneeraus toteutettiin osittain työharjoittelujaksoni aikanani

Orionilla vuoden 2014 kesällä. Harjoittelujaksoni päätyttyä jatkoin työskentelyäni

Orionilla ja työtäni saneerattavan kohteen rakennustöiden valvojana. Saneera-

uksen alustavat työt aloitimme kuitenkin jo huhtikuussa, kun todettiin kohteen

saneerauksen tarve. Apunani oli koko saneerauksen ajan Orionin rakennustöi-

den valvoja, jolta pystyin kysymään apua koska tahansa. Pääsääntöisesti pyrin
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kuitenkin suoriutumaan työstä itsenäisesti, jotta rakennustöiden valvojan taitoni

olisivat kehittyneet mahdollisimman paljon koko projektin aikana. Pyrin teke-

mään työni hyvin, jotta oma kokemukseni rakennusalalla ja taitoni tulevana ra-

kennusmestarina olisivat kehittyneet ennen valmistumista.
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2 TUOTANNONSUUNNITTELUN JA- OHJAUKSEN
TEORIA

2.1 Tehtäväsuunnittelu

Tehtäväsuunnittelussa on tarkoituksena tarkastella lähemmin tehtävän toteu-

tuksen suunnittelua, tehtävän ohjausta ja koko tehtävän suorituksen aikana ta-

pahtuvaa valvontaa. Tehtäväsuunnitelman avulla, voidaan paremmin taata yk-

sittäisen rakennustehtävän aikataulullinen, laadullinen ja taloudellinen onnistu-

minen. Tehtäväsuunnitelma mahdollistaa myös paremman riskienhallinnan ja

niiden kartoittamisen. Oikein tehty tehtäväsuunnitelma varmistaa myös sen, että

tehtävän jokainen osapuoli on tietoinen suunnitellusta tehtäväsisällöstä ja sen

tavoitteista. Tehtäväsuunnitelma toimii auttavana työkaluna myös laadunvarmis-

tuksessa, jolloin laatu sekä aikataulupoikkeamat on helpompi tunnistaa ja niihin

voidaan puuttua ajoissa. (Ratu S-1228 2010, 2.)

Tehtäväsuunnitelma laaditaan ennen kuin kyseessä oleva rakennustehtävä

aloitetaan. Tehtäväsuunnitelmassa voidaan käyttää valmistaa pohjaa tai luoda

uusi, mutta tehtäväsuunnitelman tulee kuitenkin sisällöltään olla sellainen, että

se käsittää kaikki tehtäväsuunnitelmaan kuuluvat osa-alueet. Tehtäväsuunni-

telma voi sisältää esimerkiksi seuraavat pääkohdat:

· kohdetiedot

· työsisältö

· aikataulu

· kustannukset

· laatuvaatimukset

· usein esiintyviä ongelmia, eli POA

· logistiikka

· koneet, kalusto ja työvälineet

· työturvallisuus

· laadunvarmistus.
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Tehtäväsuunnitelma on tärkeä työkalu myös silloin, kun kyseessä on kosteu-

denhallinta. Tehtäväsuunnitelman laadinnan aloituksessa on hyvä todeta, että

kaikki suunnitelmaan tarvittavat tiedot löytyvät valmiiksi työmaalta ja ovat käy-

tettävissä riittävän ajoissa. Kosteudenhallinnan kohdalla on laadunvarmistuksen

edellytyksenä se, että on tehty kosteudenhallintasuunnitelma ja kosteudenmit-

taussuunnitelma. Tehtäväsuunnitelmaa aloittaessa voidaan valita vedeneristys-

järjestelmä ja siinä käytettävät CE-merkityt vedeneristystuotteet. Tehtäväsuun-

nitelmassa varmistetaan, että valitut tuotteet ovat yhteensopivia vedeneristeen

kanssa. Tehtäväsuunnitelmassa voidaan varmistaa seuraavat kosteudenhallin-

taan liittyvät asiat:

· tehtävään liittyvät työt ja suunnitelmatilanne

· tehtävässä käytettävät materiaalit, niiden hyväksynnät ja soveltuvuudet

· mahdolliset materiaalien vaatimat olosuhteet ja niiden vaatimat toimenpi-

teet

· tehtävän toleranssit ja raja-arvot

· tehtävän ajallinen toteutusajankohta ja työn vaatima todellinen menek-

keihin perustuva kesto

· tehtävän toteutusolosuhteet ja niiden vaatimat toimenpiteet

· tehtävän laadunvarmistus ja mittaukset. (Niemelä 2014, 42–43.)

Aikatauluun tulee varata aikaa niin, että työmaalla on voitava varastoida tarvit-

tavat tuotteet siten, että ne eivät kastu (Niemelä 2014, 42–43).
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2.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta

Ajallisen suunnittelun ja valvonnan tärkeimpiä työkaluja ovat oikein ja huolelli-

sesti suunniteltu yleisaikataulu sekä viikkoaikataulut. Ajallisesti töitä voidaan

hallita myös rakennusvaiheaikataulua apuna käyttäen.

Silloin kun rakennushanketta ruvetaan suunnittelemaan ajallisesti, vaatii se

suunnittelijoiltaan projektinjohdollista osaamista. Osaavien ammattilaisten, tar-

vittavien välineiden ja nykypäivän tietotekniikan ollessa käytössä, mahdolliste-

taan realistisen aikataulun, tavoitteiden ja vaatimusten saavuttaminen. Hyvän

aikataulun saavuttamiseksi on sen tekeminen aloitettava siitä, että käydään läpi

hankkeen tehtävät ja niiden suoritusjärjestys. Oikeanlainen kokonaiskuvan

hahmottaminen ja tehtävien järkevä sijoittaminen mahdollistavat hyvän ja toimi-

van aikataulun. (Ratu KI-6021 2011.)

Rakennusprojektien aikatauluttaminen on kustannustehokkuuden ja riskienhal-

linnan kannalta erittäin tärkeää. Aikatauluttamisen toteuttamiseen on paljon eri-

laisia mahdollisuuksia, joista kuitenkin yleisimmät ovat

· jana-aikataulu

· paikka- aikakaavio. (Niemelä 2014, 37.)

Molemmat edellä mainitut aikataulutustyypit ovat toimivia vaihtoehtoja, kun ai-

kataulun laadinta aloitetaan. Paikka-aikakaavio kuitenkin toimii visuaalisen ha-

vainnoinnin kannalta parempana vaihtoehtona, sillä siitä on helpompaa havaita

mahdolliset häiriöt, mikäli tahdistavat työvaiheet on valittu oikein. (Niemelä

2014, 37.)

Suunnitellulla aikataululla ei voida pelastaa toteutuksen onnistumista, jos ei ole

valittu oikeita materiaaleja tai suunnitteluratkaisuja. Näillä on mahdollista saa-

vuttaa kosteusteknisesti oikea työjärjestys tai riittävä kuivumisaika, silloin kun

ollaan oltu suunnitteluvaiheessa tai toteutuksen valmistelussa. Aikataulussa

tulee ottaa huomioon kokonaisuus ja siihen vaikuttavat tekijät, kuten materiaali-

en kuivumisajat. Silloin kun oikeat kuivumisajat osataan arvioida, voidaan mää-

rittää seuraavan työvaiheen aloitusajankohdan. Pitkittyneet kuivumisajat voivat
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aiheuttaa aikataulun pitkittymisen ja kustannuksien kasvun, mikä puolestaan

lisää paineita riskinottoon. Aikataulua suunniteltaessa on otettava myös huomi-

oon vaikuttavat tekijät, kuten materiaalihankintojen hankinta-ajat. Projektin aika-

taulu on kokonaisuus, jossa tulee ottaa koko hanke ja sen kaikki yksityiskohdat

huomioon. (Niemelä 2014, 37–38.)

Rakennushankkeita ja projekteja suunniteltaessa on otettava huomioon myös

kosteudenhallinta aikatauluttamisessa. Aikatauluun voidaan merkitä yksittäisinä

tapahtumina jokaisen kosteusmittauksen suoritusajankohta. Kun jokainen kos-

teusmittaus on merkitty aikatauluun, niin se helpottaa mittausten toteutusta ja

hallintaa. Hetki, jolloin kosteusmittauksia suoritetaan, on yleensä syytä rauhoit-

taa kohde, sillä kosteuden mittaus rakenteista on hyvin herkästi häiriintyvää

toimintaa. Mahdolliset häiriöt kosteuden mittauksen aikana voivat vaikuttaa mit-

taukseen negatiivisella tavalla, jolloin mittauksen tulos voi olla virheellinen. Teo-

reettiset kuivumisajat ja kosteuden mittaukset on syytä huomioida hankkeen

kokonaisaikataulussa. (Niemelä 2014, 39–41.)

Aikataulun toteutumista voidaan valvoa mm. niin, että paikka-aikakaavioon

merkitään tehtävän eteneminen esimerkiksi viikon välein. Havainnointia ja val-

vontaa helpottaa, kun samaiseen paikka-aikakaavioon on merkitty myös edeltä-

vän ja seuraavan työvaiheen eteneminen. Nämä toimenpiteet edesauttavat val-

vonnassa ja mahdollisten poikkeamien havaitsemisessa riittävän varhaisessa

vaiheessa, jolloin voidaan ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin. Tehtävän aikatau-

luun voidaan myös merkitä suunnitellut laadunvarmistustoimet, jolloin niiden

ajallista toteutumista on helpompi valvoa. (Ratu S-1228 2010, 13.)
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2.3 Aliurakkasopimukset

Aliurakkasopimus on rakennusurakan pääurakoitsijan ja aliurakoitsijan välinen

sopimus. Sopimuksessa sovitaan tehtävän työn hinta ja sisältö, joita noudate-

taan koko rakennusurakan ajan. Aliurakkasopimus tehdään kirjallisena ja sen

tulee olla molempien osapuolten, niin pääurakoitsijan kuin aliurakoitsijan hyväk-

symä.

Sopimuksen tekemistä säätelee yleislakina varallisuusoikeudellisista oikeustoi-

mista annettu laki eli oikeustoimilaki (228/1929). Kyseessä olevan lain mukaan

sopimus syntyy tarjouksesta ja siihen annetusta hyväksyvästä vastauksesta

tarjouksen vastaanottajalta. Rakennusalan sopimukset eivät noudata tiettyä

muotoa, ja ne ovat päteviä myös suullisesti tehtyinä. Kun sopimus on tehty suul-

lisesti, siitä saattaa kuitenkin myöhemmässä vaiheessa koitua vaikeuksia ura-

kan toteennäytön kannalta. Kyseessä olevien vaikeuksien välttämiseksi urakka-

sopimukset tulee tehdä aina kirjallisena. (Liuksiala & Stoor 2014, 85–86.)

Aliurakkasopimuksen tekemisessä voidaan käyttää seuraavia vaiheita:

· tarjouspyyntö

· tarjous

· tarjouksen mahdollinen peruuttaminen

· tarjouksen hyväksyminen

· kirjallisen sopimuksen teko. (YSE 1998.)

Pääurakoitsija teettää aliurakoitsijalle sellaiset työt, joihin ei itse kykene riittävien

mahdollisuuksien ja resurssien puuttuessa. Pääurakoitsijan tehtävänä on kiinnit-

tää erityistä huomiota tarjouksen antavien aliurakoitsijoiden valinnassa toimitus-

aikaan, resursseihin ja kustannuksiin. Hetkenä, jolloin pääurakoitsija tekee va-

lintaansa, on aliurakoitsijalla oltava pääurakoitsijan pyytäessä näyttää kuulumi-

nen ennakkoperintä- ja arvonlisärekisteriin, todistus siitä, että aliurakoitsija on

maksanut veronsa, ja näyttö kykenevyydestä kyseiseen rakennusurakkaan.

(YSE 1998.)
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Urakan tilaajalla on oikeus purkaa sopimus aliurakoitsijan tekemien rikkomusten

takia. Aliurakoitsijan rikkomuksia voivat olla mm. alkamisajankohta viivästyy

sovitusta, työ ei etene sovitussa aikataulussa, rakennustyö muodostuu raken-

nustavaroiden tai rakennusosien kannalta sopimuksen vastaiseksi tai urakoitsija

ei ole 21 vuorokauden sisällä sopimuksen allekirjoittamisesta antanut sovittua

vakuutta. Ennen sopimuksen purkamista tulee aliurakoitsijaa huomauttaa kirjal-

lisesti sopimuksen purkamisen uhasta. (YSE 1998.)

Urakoitsijalla on myös oikeus sopimuksen purkamiseen, mikäli työn tilaaja tekee

sopimusrikkomuksen. Tilaajan tekemiä rikkomuksia voivat olla mm. maksuvel-

vollisuuden laiminlyönti, muiden oleellisten velvollisuuksien laiminlyönti, urakan

etenemisen ja valmistumisen estäminen, tilaajan konkurssi tai muut velvolli-

suuksien täytön esteet. Ennen sopimuksen purkamista tulee tilaajaa huomaut-

taa kirjallisesti sopimuksen purkamisen uhasta. Aliurakoitsijalla on myös oikeus

väliaikaisesti keskeyttää työt, jotta voidaan todeta, onko sopimuksen purkami-

nen väistämätöntä. (YSE 1998.)

2.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus

Valtioneuvoston asetuksen rakennustyön turvallisuudesta 26.3.2009/205 (VNA

205/2009) mukaan rakennushankkeessa on rakennuttajan, suunnittelijan, työnantajan ja

itsenäisen suorittajan yhdessä ja kunkin osaltaan huolehdittava siitä, ettei työstä aiheudu vaa-

raa työmaalla työskenteleville eikä muille työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille. Asetuksessa

myös korostetaan yhteistyötä yleisenä velvollisuutena. Tällöin eri osapuolet huolehtivat oman

päätösvaltansa puitteissa siitä, ettei työstä aiheudu vaaroja työmaalla. (Junnonen 2010,

133.)

Rakennustyömaan turvallisuus on kokonaisuus, joka jatkuu koko rakennus-

hankkeen ajan. Työturvallisuus koostuu tarkentuvista vaiheista, mikä tekee siitä

kokonaisvaltaisen prosessin. Työturvallisuuden vastuu-urakoitsijaksi nimetään

yksi päätoteuttaja, mutta yhteistyöstä työturvallisuudessa tulee huolehtia kaikki-

en hankkeen osapuolten kanssa. Päätoteuttajan vastuulla on yleinen turvalli-
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suusjohtaminen sekä turvallisuuden suunnittelu ja toteutus. Päätoteuttajan teh-

tävänä on huolehtia työmaan turvallisuudesta kokonaisuutena, kuten liikentees-

tä, siisteydestä sekä työmaan ympäristön ja olosuhteiden turvallisuudesta. Pää-

toteuttajan vastuulla on myös aliurakoitsijoiden ja alihankkijoiden perehdytys

työmaahan ja työmaan turvallisuusasioihin. (Junnonen 2010, 134.)

Rakennustyömaalle tulee laatia rakennusvaiheen aikainen turvallisuussuunni-

telma, josta vastaa päätoteuttaja. Turvallisuussuunnitelman tekeminen ei ole

yksiselitteinen operaatio, joka valmistuisi yhdellä kertaa, vaan laadittuja suunni-

telmia muutetaan ja täsmennetään rakennushankkeen edistyessä. Turvalli-

suussuunnitelman laadintaa aloitettaessa on huomioitava tarvittavat lähtökohdat

ja riskit kohteesta, jotta suunnitelmasta tulisi hyvä ja se toimisi apuna turvalli-

suusvaarojen ennaltaehkäisyssä. Turvallisuussuunnitelman tulee olla järjestel-

mällinen ja riskien arvioinnin tulisi olla kirjallinen. Turvallisuussuunnitelman si-

sältöä on määritetty niin, että ennen rakennustöiden aloittamista päätoteuttajan

on tehtävä rakennustyömaa-alueen suunnitelma ja turvallisuutta koskevat

suunnitelmat sekä todentaa työtehtävistä, työolosuhteista ja työympäristöstä

aiheutuvat rakennustyön yleiset vaara- ja haittatekijät. (Junnonen 2010, 134.)

Päätoteuttajan tehdessä turvallisuussuunnitelmaa on suunnittelussa kiinnitettä-

vä huomiota ainakin seuraaviin asioihin:

· työmaan hyvä järjestys ja sen ylläpitäminen niin työpisteissä kuin mate-

riaalien käsittelyssä

· räjäytys-, louhinta- ja kaivuutyöt

· maaperän kantavuus ja mahdollisten kaivantojen tuennat

· työmaan aikainen sähköistys ja valaistus (mm. lämmitys)

· työmaan liikenne, henkilöliikenne, kulkutiet ja niiden valaistus

· työmenetelmät

· koneet ja laitteet sekä niiden käyttö

· nostotyöt, siirrot ja muu logistiikka

· putoamissuojaus

· työtasot ja telineet
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· suurten rakenteiden, kuten elementtien ja muottien asennus

· purkutyöt

· töiden yhteensovittaminen ja ajallinen suunnittelu kokonaisuudessa

· töiden sovittaminen yhteen muun työmaan ja työmaan liikenteen kanssa

· putkistot ja kaapelit, jotka voivat aiheuttaa vaaraa

· henkilösuojainten käyttötarpeet ja asetetut vaatimukset

· toiminta tapaturmissa, onnettomuus- ja hätätilanteissa. (Junnonen 2010,

136.)

Jokainen edellä mainittu suunnitelman kohta tulee olla kirjallisesti suunniteltu.

Turvallisuussuunnitelman sisältö on tarkastettava olosuhteiden muuttuessa,

jolloin suunnitelmaan tehdään tarvittaessa päivityksiä, jotta suunnitelma pysyy

ajan tasalla. Suunnitelmaa varten voidaan laatia tarkastuslista, jonka avulla on

helpompi seurata suunnitelman ajan tasalla pysymistä. (Junnonen 2010, 136.)

Työmaan turvallisuudessa on otettava huomioon myös ympäristöturvallisuus.

Rakennustyömaa voi aiheuttaa ympäristölleen haittaa, mihin tulee varautua en-

nen rakennustyömaan aloittamista.

Ympäristösuojelulain mukaan tietyistä ympäristöhaittaa aiheuttavista toiminnoista on teh-

tävä ilmoitus ympäristölupaviranomaiselle tai valvontaviranomaiselle. Näitä toimintoja ovat

· jätteiden hyödyntäminen maanrakentamisessa

· tilapäinen melu ja tärinä

· koeluontoinen toiminta

· poikkeukselliset tilanteet

· pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistaminen. (Ympäristö
2014.)

Ennen kuin rakennushanke edes käynnistyy ja koko sen käynnissä olon ajan on

myös rakennuttajalla suuri vastuu työturvallisuudesta. Rakennuttajan tulee olla

aktiivisesti mukana työturvallisuusasioissa, ja työturvallisuuden valvontaan osal-

listuminen on huomattavan tärkeää. Rakennuttajan tehtävänä on ohjata raken-

nushanketta koko rakennushankkeen ajan ja huolehtia korkeista turvallisuusta-
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voitteista. Rakennuttaja tekee yhteistyötä eri alojen ammattilaisten kanssa, jotta

lopputulos olisi mahdollisimman hyvä ja työturvallisuutta ohjaava. Rakennutta-

jan työturvallisuusvelvoitteet voidaan jakaa seuraaviin vaiheisiin:

· tarveselvitys

· hankkeen valmistelu (hankeselvitys)

· suunnittelun valmistelu

· suunnittelun ohjaus

· rakentamisen valmistelu (mm. päätoteuttajan nimeäminen ja urakoitsijoi-

den valinnat)

· rakentamisen ohjaus

· vastaan- ja käyttöönoton ohjaus. (Ratu S-1226 2010.)

Kaikki edellä mainitut rakennuttajan vastuualueet ovat rakennushankkeen työ-

turvallisuuden kannalta ehdottoman tärkeitä. Rakennuttajan tulee huolehtia jo-

kaisen vaiheen toteutumisesta ja vaatimusten täytäntöön tulemisesta kokonai-

suutena. (Ratu S-1226 2010.)

2.5 Asiakaspalvelu ja markkinointi

Kun yrityksen asiakaspalvelu on hyvää, se toimii hyvänä kilpailuetuna yrityksel-

le. Asiakaspalvelu ja myynti, eli markkinointi, kulkevat tänä päivänä käsi kädes-

sä ja ne voidaan nähdä toisiinsa tiiviisti kiinnittyneenä kokonaisuutena. Tiiviin

kokonaisuuden toteutuminen on kuitenkin tapauskohtaista. Näiden kahden teki-

jän ollessa liitettyinä toisiinsa, niin on ilmeistä, että myynti asiakaspalvelussa

lisääntyy. Asiakaspalvelussa ja myynnissä, on tärkeä pitää tiiviit kontaktit asiak-

kaisiin, jotta kokonaisuus pysyisi hyvänä ja mahdollisuudet asiakassuhteisiin

rajattomina. Kun asiakaspalvelija on osaava ja ammattitaitoinen, hän osaa asia-

kaspalvelun lisäksi myös myydä ja markkinoida. Kokonaisuutta hyödyttää se,

että asiakkaalle saadaan mielikuva, että palvelu on hänelle räätälöity kokonai-

suus. Asiakaspalvelun ja markkinoinnin merkitys tulee esille esimerkiksi siinä,
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kun asiakas on yhteydessä yritykseen, luodaan ensivaikutelma annetusta pal-

velusta, joten asiakaspalvelun tulisi olla hyvää, että hyvä vaikutelma saadaan

luotua. (Välikangas 2011.)

Yrityksen myyntityön suurimpana tukena on markkinointi, mutta silti myynnin ja

markkinoinnin tavoitteet ovat loppujen lopuksi samat. Yhteinen tavoite myynnillä

ja markkinoinnilla on se, että kaikki, mitä markkinoinnin avulla saadaan aikaan,

edesauttaa myynnin kasvua. Kun markkinointi on hyvää, se myös osaltaan

edesauttaa yrityksen tunnettavuutta, mikä vaikuttaa positiivisesti yrityksen

myyntiin. Myynnin ja markkinoinnin tulisi tehdä yhteistyötä, jolla edesautetaan

hyvään lopputulokseen pääsyä. (Inberg 2012.)

2.6 Rakennustyömaan olosuhteiden hallinta

Rakennustyömaan olosuhteilla voidaan käsittää montakin eri asiaa, jotka ovat

mukana päivittäisessä rakennustyömaan työskentelyssä ja ylläpitämisessä. Ra-

kennustyömaan olosuhteiden hallinta voi sisältää ainakin seuraavat asiat:

· työmaan turvallisuus ja turvallisuussuunnitelma

· työturvallisuusmittaukset (kuten TR-mittaus)

· aluesuunnittelu

· riskien kartoittaminen ja niiden hallinta

· jätehuolto, siisteys ja järjestys

· kosteudenhallinta työmaalla

· veden- ja lämmöneristys

· lämmön ja energian siirtyminen

· sääolosuhteiden hallinta.

Kukan mukaan rakennustyömaan olosuhde hallinnan tarkoituksena on saada työmaalle sel-

laiset työskentelymahdollisuudet ja olosuhteet, että rakenteet kuivuvat, eikä eri työmenetelmillä

aiheuteta rakenteiden ylimääräistä kastumista. Sen tavoitteena on myös, että rakenteet kuivuvat
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tarpeeksi suunnitellussa aikataulussa, eikä sen takia tule ongelmia esimerkiksi tasoite-, maala-

us- tai tapetointivaiheessa (Kukka 2008,6.)

Työympäristöä sen rakenteita ja kaikkia siihen liittyviä tekijöitä suunniteltaessa

on otettava huomioon, että suunnittelu tapahtuu niin, että se täyttää työturvalli-

suuslain edellyttämät olosuhdevaatimukset. Jos suunnittelun toteuttaja on ulko-

puolinen suunnittelija, on varmistettava, että hänellä on kaikki tarvittavat lähtö-

tiedot. Rakennustyömaan olosuhteiden tulee olla sellaiset, että ne täyttävät

määräykset ja työmaa on turvallinen sen alusta loppuun saakka. Olosuhteiden

hallinnassa otetaan huomioon työmaa kokonaisuutena ja kaikki siihen liittyvät

tekijät. (Ratu TT 03-010112 2012.)
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3 TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN
TYÖMAALLA

3.1 Tehtäväsuunnittelu

3.1.1 Työmaan toimintatapa tehtäväsuunnittelussa

Kosteiden tilojen saneerauksen kohteena oli tällä työmaalla kaksi tutkimuskes-

kuksessa sijaitsevaa eläintilaa. Eläintilat olivat kooltaan ja ulkonäöltään täysin

samanlaiset (kuva 2). Eläintiloissa on ollut suurena kosteusrasitteena päivittäi-

nen pesu painepesurilla ja eläinten virtsa. Jatkuvan kosteusrasituksen ja puut-

teellisten kosteudeneristysten takia rakenteet olivat päässeet kastumaan, joten

tiloille päätettiin tehdä lattioiden ja seinien saneeraus. Orionilla on tehty saman-

laisia kosteiden tilojen saneerauksia aikaisempina vuosina, mutta niistä ei ole

laadittu tehtäväsuunnitelmia. Tällä työmaalla tehtäväsuunnitelma päätettiin laa-

tia purkutöistä eteenpäin projektin loppuun asti. Tehtäväsuunnitelma laadittiin

ammattikorkeakoulun tehtäväsuunnitelmapohjaa hyödyntäen Microsoft Word-

tekstinkäsittelyohjelmalla.

Kuva 2. Pohjakuva huoneista 4 ja 5.
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Tilojen rakenteiden liiallisesta kosteudesta tiedettiin, koska tilat sijaitsivat samal-

la alueella kuin aikaisempina vuosina saneeratut vastaavanlaiset tilat. Saneera-

uksen ajankohdaksi haluttiin kesä ja alkusyksy, sillä se oli tutkimuskeskuksen

oman toiminnan kannalta kaikkein paras ajanjakso. Kun ajanjakso oli päätetty,

edessä oli tehtäväsuunnitelman laadinta, jossa käytettiin apuna aikaisempia

kokemuksia samankaltaisista saneerauksista.

Eläintilat 4 ja 5 (kuva 3 ja 4) olivat kärsineet pahasti kosteudesta, ja sen myötä

rakenteet olivat pahasti kastuneet.

Kuva 3. Saneerattava tila seinälaattojen purun jälkeen.
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Kuva 4. Tilan seinän alareuna lattiakourun yläpuolelta.

3.1.2 Oman vastuualueen tehtäväsuunnitelma ja sen toteutus

Tehtävänäni oli toimia Orionin puolelta rakennustöiden valvojana saneeratta-

vassa kohteessa. Tehtävänäni oli valvoa kohdetta alusta loppuun ja toimia yh-

teyshenkilönä ja asiakaspalvelijana tilojen käyttäjille. Tehtävänäni oli laatia teh-

täväsuunnitelma (liite 1), joka sisälsi työt purkutöiden aloituksesta aina työmaan

valmistumiseen asti. Tehtäväsuunnitelman laatimisessa käytin apunani tietoja

aikaisempina vuosina tehdyistä samanlaisista saneerauksista, Ratu-kortteja

sekä omia kokemuksiani samankaltaisista työmaista.

Ennen tehtäväsuunnitelman laadintaa tiloihin tehtiin kosteudenmittaus, josta

mittaaja laati kosteuden tutkimusraportin (liite 2). Raportti sisältää myös tiedot
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myöhemmin tehdyistä kosteudenmittauksista. Tehtäväsuunnitelman laadintaa

helpotti se, että oli tieto tilojen kosteuslukemista.

Tehtäväsuunnitelmaan jäsenneltiin kaikki kohdat erikseen, jolloin työn toteutta-

minen ja sen seuraaminen olivat paljon helpompaa. Tehtäväsuunnitelmasta oli

suuri apu koko työmaan ajan, ja koen sen olevan myös rakennustöiden valvojal-

le oiva työkalu työmaan seurannassa ja valvonnassa.

3.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta

3.2.1 Työmaan toimintatapa ajallisessa suunnittelussa ja valvonnassa

Kun saneerauksesta oli päätetty yhdessä asiakkaan kanssa, tarkkaa aikataulua

ei vielä määritelty. Aikatauluun suurin vaikuttava tekijä tuli olemaan se, että

kuinka korkeat kosteuslukemat ensimmäisestä mittauksesta saatiin. Ensimmäi-

set kosteudenmittaukset suoritettiin 9.5.2014 huoneessa 5 ja 21.5.2014 huo-

neessa 4. Kosteudenmittausten jälkeen arvioitiin, että kuivatukseen menisi ai-

kaa korkeintaan 1,5 kuukautta. Asiakkaan toiveena oli, että tilat saataisiin mah-

dollisimman pian takaisin käyttöön, mutta tärkeimpänä heillä oli kuitenkin se,

että tilat ovat täysin kuivuneet ja työn lopputulos paras mahdollinen.

Asiakkaan kanssa sovittiin, että purkutyöt voidaan aloittaa 24.6.2014 huoneesta

5. Huoneen 4 purkutyöt sovittiin alkavaksi viikkoa myöhemmin 1.7.2014. Työ-

maan valmistumiselle asetettiin tavoite, että se luovutetaan asiakkaalle käyt-

töön, viimeistään 17.10.2014.

3.2.2 Omat viikkoaikataulut ja niiden valvonta

Ennen purkutöiden aloittamista laadin kohteesta rakennusvaiheaikataulun (liite

3), jossa käytin apunani Planet+6.3- aikatauluohjelmaa. Erillisiä viikkoaikataulu-
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ja en kohteesta tehnyt, vaan suoritin ajallisen valvonnan tekemääni rakennus-

vaiheaikataulua apuna käyttäen. Rakennusvaiheaikataulun lisäksi tein viikoittai-

sia aikataulun tarkastuksia ja valvoin työtä työmaalla. Pidin myös omissa muis-

tiinpanoissani viikkoaikatauluja, joiden etenemistä seurasin yhdessä rakennus-

vaiheaikataulun kanssa. Kävimme myös viikoittain urakoitsijan kanssa yhdessä

kuluneen viikon ja tulevan viikon työt läpi, jotta aikataulussa pysyminen olisi ol-

lut selkeämpää. Ajallinen suunnittelu ja sen valvonta olivat mielestäni tässä koh-

teessa riittäviä eikä erikseen suunnitelluille viikkoaikatauluille ollut tarvetta.

3.3 Aliurakkasopimukset

3.3.1 Työmaan toimintatapa aliurakkasopimuksissa

Kun asiakkaan kanssa oli sovittu, että huoneet 4 ja 5 tullaan saneeraamaan,

tehtiin kirjallinen sopimus pääurakoitsijan kanssa. Urakkaa ei ollut tarvetta kil-

pailuttaa, sillä kohteeseen haluttiin sama urakoitsija kuin aikaisempinakin vuosi-

na. Kyseessä oleva urakoitsija oli hoitanut samanlaisten tilojen saneeraukset jo

kahtena aikaisempana kesänä, joten oli selkeää valita kohteeseen urakoitsija,

jolle työ on jo ennestään tuttu. Saman urakoitsijan valinta koettiin hyväksi myös

aikaisempien vuosien työtuloksen takia.

Urakan kiinteä hinta sovittiin jo sopimuksentekovaiheessa aikaisempien vuosien

saneerauksien pohjalta. Urakkaan ei kuitenkaan kuulunut kulkureitin rakennus

ja purku, jonka teetimme erillisenä työnä toiselta yritykseltä. Kohteessa oli mm.

osa metallitöistä sellaisia, että ne eivät kuuluneet urakkaan, joten niistä sovittiin,

että pääurakoitsija laskuttaa ne lisätöinä. Kyseessä olevassa kohteessa Orion

Oy toimi tilaajana ja Aspro Oy pääurakoitsijana.
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3.3.2 Oman vastuualueen tehtävän aliurakkasopimus

Osallistuin yhdessä Orionin rakennustöiden valvojan kanssa kohteen urakkaso-

pimuksen tekoon (liite 4). Kirjallisen tarjouksen vastaanottaminen ja allekirjoit-

taminen toimi samalla kohteen urakkasopimuksena. Laadimme pääurakoitsijan

kanssa työsisällön aikaisempien vuosien perusteella ja sovimme työlle hinnan ja

lisätöiden laskutusoikeuden. Tehtävänäni oli kertoa rakennustöiden valvojal-

lemme laskujen tullessa, onko laskun sisältämät työt tehty ja onko välitavoitteet

saavutettu.

Orionin toimiessa tilaajana oli tehtäväni toimia Orionin puolesta rakennustöiden

valvojana ja tehdä tiivistä yhteistyötä pääurakoitsijan kanssa. Olin tietoinen jo-

kaisesta aliurakoitsijasta ja ajoista, jolloin kukin aliurakoitsija työskentelee työ-

maalla. Pääurakoitsijan kanssa tehdyn sopimuksen hintaan sisältyi kaikki pää-

urakoitsijan valitsemat aliurakoitsijat. Tehtäväni oli valvoa töiden etenemistä

yhdessä pääurakoitsijan kanssa.

3.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus

3.4.1 Työmaan toimintatapa turvallisuusasioissa

Tässä kohteessa työturvallisuuden yksi olennaisista asioista oli se, että työmaa

sijaitsi toiminnassa olevassa tutkimuskeskuksessa, joten työmaa-alueen rajaus

oli suoritettava hyvin huolellisesti tutkimuskeskuksen muusta toiminnasta. Orio-

nin alueella työskentelyssä on kaiken kaikkiaan kiinnitettävä huomiota turvalli-

suusasioihin ja niiden noudattamiseen. Osa työturvallisuutta oli myös se, että

jokainen työntekijä perehdytettiin ensin Orionille, ennen kuin he saivat kulkukor-

tin alueelle. Työntekijät perehdytettiin Orionin perehdytyksen jälkeen työmaahan

ja tehtäviin työvaiheisiin.
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Työmaan turvallisuuden kannalta haastavin työ oli purkuvaihe. Purkuvaiheessa

tuli kiinnittää erityistä huomiota meluun, pölyyn ja työskentelyasentoihin. Pölyn

ja melun hallinta oli tärkeä seikka koko työmaan ajan. Myös kulkureittien puh-

taanapitoon ja esteettömyyteen oli kiinnitettävä erityistä huomiota.

Erillisen kulkureitin rakentaminen saneerattaviin tiloihin tehtiin ennen urakan

alkua ja siitä sovittiin yhdessä asiakkaan kanssa. Kulkureitin tehtävänä oli pal-

vella tutkimuskeskuksen toiminnasta erottamisen lisäksi myös työturvallisuus-

asioissa.

Koko työmaan ajan turvallisuusasioista vastattiin yhdessä pääurakoitsijan kans-

sa ja niitä myös valvottiin yhteistyössä. Työturvallisuuden hallinta oli haastavaa,

ja se vaati paljon huomiota.

3.4.2 Oma toiminta turvallisuussuunnittelussa ja valvonnassa

Tehtävänäni oli toimia kohteessa Orionin puolelta rakennustöiden valvojana,

joten työhöni kuului myös työturvallisuuden seuranta ja valvonta. Ennen purku-

töiden aloitusta laadin työmaalle turvallisuussuunnitelman (liite 5). Turvallisuus-

suunnitelmassa käsiteltiin tärkeimmät työturvallisuuteen vaikuttavat tekijät ja

niiden parissa työskentely. Turvallisuussuunnitelman laadinta auttoi hahmotta-

maan työtuvallisuuden kokonaisuutena, ja sen hallintaa koko työmaan ajan.

3.5 Asiakaspalvelu ja markkinointi

3.5.1 Työmaan toimintatapa asiakaspalvelussa ja markkinoinnissa

Orionilla rakennustekniikasta vastaa kiinteistöpalvelu, jossa hoidetaan päivittäi-

siä ja myös suuria rakennusprojekteja. Kiinteistöpalvelu toimii muille Orionin

alueella työskenteleville asiakaspalvelijana rakennusteknisissä töissä.
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Kyseisessä hankkeessa käyttäjä, eli tutkimuskeskuksen henkilökunta, esitti tar-

peensa kyseiseen saneeraukseen, jolloin kiinteistöpalvelu otti projektin hoitaak-

seen ja käyttäjästä tuli asiakas. Tutkimuskeskuksen käyttäjät toimivat tilaajana

kiinteistöpalvelulle.

Tehtävänä oli kuunnella käyttäjän toiveet ja toteuttaa ne mahdollisuuksien ra-

joissa, jotta lopputulos palvelisi heitä mahdollisimman hyvin. Asiakkaan kanssa

käytiin yksityiskohtaisesti läpi saneerattavat tilat ja katsottiin, minkälaiseen lop-

putulokseen tähdätään. Asiakkaan kanssa kommunikointi ja tilannekatsaukset

saneerauksen aikana olivat erittäin tärkeitä koko hankkeen kannalta. Vaatimuk-

set olivat korkeat, joten työn etenemistä helpotti huomattavasti se, että asiak-

kaan kanssa oltiin jatkuvasti yhteydessä. Vaatimus lopputulokselle oli sellainen,

joka palvelee heidän käyttötarkoituksiaan.

Asiakkaan mielipiteet ja toiveet pyrittiin ottamaan huomioon koko saneerauksen

ajan, jotta työ valmistuisi ajallaan ja laatuvaatimusten mukaisesti. Käyttäjien

puolelta oli yksi yhteyshenkilö, jonka kanssa asioista sovittiin alusta loppuun

asti.

3.5.2 Oma toiminta asiakaspalvelussa ja sen toteutuksessa

Tehtävänäni rakennustöiden valvojana oli toimia yhteistyössä asiakkaan kanssa

ja pitää heidät ajan tasalla saneerauksen etenemisestä. Asiakkaan kanssa pi-

dettiin palaveri ennen purkutöiden aloitusta, jossa sovittiin mm. kulkureitistä sa-

neerattaviin tiloihin. Tein pidetystä asiakaspalaverista palaverimuistion (liite 6).

Tehtävänäni oli toimia kiinteistöpalvelun edustajana ja palvella asiakasta par-

haalla mahdollisella tavalla. Asiakkaan kanssa keskustelu auttoi minua huomat-

tavasti monessa tilanteessa ja saneerauksen etenemisessä aikataulussa.

Ennen työmaan vastaanottoa kohteessa tehtiin asennustarkastus, josta tein

asennustarkastuspöytäkirjan (liite 7). Työmaan valmistuttua asiakas oli mukana

vastaanottotarkastuksessa, josta tein pöytäkirjan (liite 8). Asiakkaan läsnäolo
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vastaanottotarkastuksessa oli mielestäni tärkeää, sillä samalla asiakas pystyi

vaikuttamaan asioihin omalta kantiltaan. Vastaanottotarkastus toimi myös sa-

malla tilojen luovutuksena asiakkaalle, eli käyttäjälle. Työn lopputulos vastasi

asiakkaan toiveita (kuva 5).

Kuva 5. Huone 5 luovutushetkellä.

3.6 Rakennustyömaan olosuhteiden hallinta

3.6.1 Työmaan toimintatapa rakennustyömaan olosuhteiden hallinnassa

Tällä työmaalla olosuhteiden hallinnassa tuli kiinnittää erityistä huomiota työ-

maan sijaintiin ja kulkureittiin, meluun sekä pöly- ja hajuhaittoihin. Olosuhteiden

hallinnasta haastavinta teki se, että työmaan sijainti oli tutkimuskeskuksessa,
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jossa tutkimuskeskuksen oma toiminta oli käynnissä koko työmaan ajan. Kulku-

reitin tekemisestä sovittiin yhdessä asiakkaan kanssa, ja se rakennettiin ennen

purkutöiden aloitusta. Ulkotarhoihin rakennettiin suojaseinä, joka erotti käytössä

olevan tarhan ja työmaa-alueen (kuva 6).

Kuva 6. Suojaseinä ulkotarhassa.

Kulkureittiä varten piti tehdä uusi oviaukko varaulkotarhan ja ulkotarhan väliin.

Sokkeliin tehtiin ovea varten aukko timanttisahauksella, ja oven kehys tilattiin

mittojen mukaan. Ovi laudoitettiin paikan päällä painekyllästetystä puumateriaa-

lista (kuva 7).
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Kuva 7. Oviaukko varaulkotarhasta työmaa-alueelle.

Työmaan aikana meluhaittaan kiinnitettiin erityistä huomiota. Asiakkaan kanssa

oli sovittu, että jatkuvaa meteliä oli lupa aiheuttaa purkutöistä eteenpäin aina

kuivatusvaiheen alkuun saakka, joka puolestaan alkoi 4.7.201. Laatoitustöiden

alettua 11.8.2014 jokaiseen häiriötä aiheutuvaan meluun pyydettiin erikseen

asiakkaalta lupa, jolloin he antoivat sopivat päivät melun tuottamiselle. Häiritse-

vää melua aiheutui poraustöistä.

Ennen purkutöiden aloitusta ilmastointi tiloihin katkaistiin, ja ilmastointikanavien

pääte-elimet suojattiin muoveilla ja teippauksilla (kuva 8). Näillä apukeinoilla

saatiin ehkäistyä pöly- ja hajuhaitat. Lattian lakkausvaiheessa tutkimuskeskuk-

seen pääsi kuitenkin hajua, mutta asia korjattiin suojauksia parantamalla.
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Kuva 8. Ilmastointikanavien pääte-elimet suojattuina.

3.6.2 Oma toiminta rakennustyömaan olosuhteiden hallinnassa

Yhtenä tehtävänäni oli laatia kohteesta työmaan olosuhteiden hallintasuunni-

telma (liite 9). Tehtävänäni oli myös järjestää kulkureitin rakentaminen ennen

purkutöiden aloitusta, jotta kulku työmaalle tapahtuisi ainoastaan ulkotarhojen

kautta. Kulkureittiin kuului uusi oviaukko ja alueet jakava suojaseinä. Kulkureitin

rakentaminen onnistui hyvin, ja se palveli työmaata ja tutkimuskeskusta toivotul-

la tavalla. Urakoitsijan kanssa sovimme yhdessä pääte-elimien suojauksista

purkutöiden aloituksen yhteydessä. Tehtävänäni oli myös sopia asiakkaan

kanssa melua aiheuttavien töiden ajankohdista, joista olin yhteydessä urakoitsi-
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jaan. Mielestäni työmaan olosuhteiden hallinta onnistui hyvin, ja se oli hallittua

alusta loppuun saakka.
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4 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE

4.1 Tehtäväsuunnittelu

Koen, että tehtäväsuunnittelussa yksi vahvuuksistani on muuntautumiskyky.

Työpaikallani ei koskaan tiedä, että minkä työn seuraavaksi eteensä saa, ja sitä

kautta olen oppinut tekemään tehtäväsuunnitelmia hyvinkin erilaisista kohteista.

Osaan ottaa tehtäväsuunnittelussa huomioon eri osa-alueet ja niihin liittyvät

tekijät. Hahmotan myös eri työvaiheiden vaikutukset toisiinsa.

Paljon on vielä opittavaa erilaisissa työmenetelmissä. Tehtäväsuunnittelussa

koen, että kehitettävää myös kustannuksissa ja niiden hallinnassa. Tehtävä-

suunnitelmaa voin kehittää kokonaisuutena jatkuvasti.

4.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta

Rakennustöiden ajallinen hallinta ja valvonta lääketehtaalla ovat auttaneet mi-

nua kehittämään ajallista suunnittelua erittäin paljon. Olen oppinut asettamaan

työvaiheita tärkeysjärjestykseen ja kokonaisuuden ajallinen hahmotuskykyni on

kehittynyt. Osaan laatia hyvin aikatauluja pienemmistä rakennushankkeista.

Valmiuksia suunnitella suuren rakennushankkeen yleisaikataulua ei vielä ole ja

tarvitsen siihen harjoitusta. Lisäksi kokemusta rakennusmestarin työssä tarvit-

sen paljon lisää, jotta ajallinen suunnittelu ja sen valvonta olisivat jouhevaa ja

sujuvaa. Toistaiseksi tarvitsen vielä paljon apua Ratu-kortistosta, jotta osaan

arvioida eri työvaiheiden kestot.

4.3 Aliurakkasopimukset

Tämänkaltaisessa kohteessa, johon opinnäytetyöni keskittyy, hallitsen aliurak-

kasopimuksen teon mielestäni pääpiirteittäin. Aikaisemmin en ole ollut mukana
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sopimusten tekemisessä, joten se on minulle hieman vieras alue, mutta tunnen

aliurakkasopimuksen teon perusasiat.

Paljon on opittavaa aliurakkasopimuksien teossa ja niiden sisältöjen kokonai-

suuksissa. Näistä asioista olen oppinut perusasiat työelämässä ja koulussa,

mutta koen tarvitsevani lisää opetusta. Opetusta koen saavani parhaiten osallis-

tumalla aktiivisesti sopimuksien tekoon ja tutustumalla sopimussisältöihin ja nii-

den noudatustapoihin.

4.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus

Työturvallisuusasioissa koen, että vahvuuteni on taito nähdä kokonaisuus. Työ-

ja ympäristöturvallisuus muodostavat mielestäni kokonaisuuden, joka koostuu

eri osatekijöistä. Osaan hahmottaa toisiinsa vaikuttavat työ- ja ympäristövaikut-

teet, jotka puolestaan ovat suorassa vaikutuksessa turvallisuuteen. Osaan tun-

nistaa työmaalla työturvallisuuden perusvaatimukset.

Mielestäni minulla on liian vähän kokemusta erilaisten työturvallisuusmittausten

tekemisestä ja niiden pöytäkirjoista. Koen, että tarvitsen lisää harjoitusta työtur-

vallisuusmittausten tekemisessä ja dokumentoinnissa. Ajankohtaisimpiin turval-

lisuusmääräyksiin tulisi myös tutustua useammin.

4.5 Asiakaspalvelu ja markkinointi

Asiakaspalvelussa vahvuuteni ovat omat asiakaspalvelutaitoni ja halu tehdä

parhaani asiakkaan tyytyväisyyden eteen. Pidän asiakkaan ajan tasalla työn

etenemisestä ja pyrin työssäni sovittuihin tavoitteisiin.

Tarvitsen eniten kehittämistä markkinoinnissa. Työni asiakaspalvelijana ei juuri

tarvitse markkinointia, joten se on jäänyt hieman taka-alalle. Jatkossa voisin

pyrkiä yhdistämään paremmin asiakaspalvelun ja markkinoinnin kokonaisuu-

deksi.
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4.6 Rakennustyömaan olosuhteiden hallinta

Rakennustyömaan olosuhteiden hallinnassa vahvuuteni on se, että olen työs-

kennellyt rakennusalalla lääketeollisuuden parissa, joten olosuhteiden tarkka

hallinta on aina mukana työssäni. Osaan ottaa huomioon toiminnassa olevan

erityistä tarkkuutta vaativan ympäristön ja haastavat työskentelyolosuhteet.

Tässäkin työssä työmaa sijaitsi toiminnassa olevassa tutkimuskeskuksessa,

joten olosuhteiden hallintaan oli käytettävä aikaa, ja se onnistui mielestäni hy-

vin.

Kehitettävää on perusasioissa, kuten sääolosuhteiden hallinnassa. En ole ollut

mukana isojen rakennushankkeiden olosuhteiden hallinnassa, joten sillä saralla

minun tulisi kehittää itseäni.
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5 YHTEENVETO

Tässä opinnäytetyössä tarkasteltiin toiminnassa olevan tutkimuskeskuksen kos-

teiden tilojen saneerausta. Työssä tarkasteltiin lähemmin tehtäväsuunnittelua,

ajallista suunnittelua ja valvontaa, aliurakkasopimuksia, työ- ja ympäristöturval-

lisuutta, asiakaspalvelua ja markkinointia sekä rakennustyömaan olosuhteiden

hallintaa. Jokaiseen aihealueeseen keskityttiin ensin teoriassa todenmukaisia

lähteitä apuna käyttäen, jonka jälkeen työtä käsiteltiin käytännössä. Käytännön

toteutuksessa keskityttiin omiin kokemuksiin ja työn toteutukseen. Työn yksi

haastavimmista aihealueista oli rakennustyömaan olosuhteiden hallinta, sillä

työmaan sijainti ja sen olosuhteet olivat haastavat ja vaativat.

Opinnäytetyö oli osittain haastavaa, mutta koen onnistuneeni työssä melko hy-

vin. Kyseessä oleva saneeraus oli suurin tähän mennessä olevista projekteista,

jossa olen toiminut itsenäisesti rakennustöiden valvojana. Opinnäytetyöstäni

teki mielenkiintoisen sen haastavuus ja vaativat olosuhteet rakennustyömaalla.

Opinnäytetyön kirjallisessa osuudessa haastavinta oli työn rajaaminen niin, että

lukija saa siitä parhaan mahdollisen sisällön. Itse työn kohde oli mielenkiintoi-

nen, ja siitä oli mukava tehdä opinnäytetyö. Opinnäytetyö oli aiheeltaan melko

laaja, mutta koen onnistuneeni työn rajauksessa niin, että työssä on keskitytty

tärkeimpiin ja olennaisimpiin seikkoihin. Työssä käytin apuna koulussa oppi-

miani asioita, kirjallisuutta, Ratu-kortistoa, omaa kokemustani ja työkavereiden

tietoja.

Koen opinnäytetyön tekemisestä suuren hyödyn omien taitojeni kehittämisessä

ja uuden oppimisessa. Opintojeni ja työelämän kannalta opinnäytetyöni toimi

hyvänä harjoitteena ja kehittäjänä tulevia haasteita ja tehtäviä varten. Raken-

nustöiden valvojan taitoni kehittyivät ja opin lisää siitä, miten käynnissä olevas-

sa lääketeollisuudessa rakentaminen suoritetaan ja mitä siltä odotetaan. Ra-

kennustyömaan olosuhteiden hallinnasta ja ajallisesta valvonnasta opin eniten

työn aikana. Opin myös enemmän vastuun kantamisesta ja yhteyshenkilönä

toimimisesta.
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Tässä työssä rakennustyömaan olosuhteiden hallinnassa onnistuttiin hyvin,

mutta silti koen, että siihen tulee jatkossa kiinnittää lisää huomiota tämänkaltai-

silla saneeraustyömailla. Olosuhteiden hallinta on haastavaa, ja siihen tulee

kiinnittää erityistä huomiota ja tarkkuutta. Tämän kokoisilla saneeraustyömailla

tulisi jatkossa kiinnittää huomiota myös paremmin työturvallisuuteen, sillä työ-

turvallisuusasioiden noudattaminen näin pienellä saneeraustyömaalla voi olla

haastavaa.
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Tehtäväsuunnitelma

1. Kohdetiedot

Työmaa Orion Oyj Turku, TK

Työmaan yhteystiedot Tengströminkatu 8, 20360

Turku

Tilaaja Heikki Lempinen ja Mika Kuu-

silaakso, Orion Oyj

Rakennustöiden valvoja Veera Saarinen, Orion Oyj

2. Työsisältö

Työ/tehtävä Kosteiden tilojen saneeraus

Urakoitsija Aspro Oy

Vastaava työnjohto Kari Vainio ja Riina Kylä-Kaila

Työryhmä Aliurakoitsijoiden työryhmät eri

työvaiheissa.

Työn laajuus ja osatehtävät: Kahden kostean tilan seinä- ja

lattiapintojen purku ja uudel-

leen rakennus. Tilojen kuiva-

tus.

Urakkarajat Kastuneen alueen purku ja

uudelleen rakennus. Sekä kiin-

teiden kalusteiden vaatimat

työt.
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Vastaavuus urakkasopimukseen

Tehtävän suoritus

Alkutila: Molemmissa huoneissa on suoritettu suhteellisen kosteuden mit-

taukset ja niistä on tehty pöytäkirja. Ulkotarhoihin on rakennettu reitti,

jonka kautta urakoitsijat pääsevät huoneisiin. Häkeissä olevat penkit vie-

dään muokkaukseen ennen purkutöiden aloitusta. Reitti erottaa remontti-

alueen muusta tutkimuskeskuksesta. Ilmastointikanavan pääte-elimet

ovat peitetty, vesi- ja viemärikanavat ovat peitetty, irroitettu tai tulpattu.

Työn aikana: Suoritetaan vanhan seinälaatoituksen purku piikkaamalla

sovittuun korkeutaan asti (yksi laatta häkin yläreunasta ylemmäs), jonka

jälkeen seinän pinta hiotaan tasaiseksi.  Häkkien metallirangat katkais-

taan ja irroitetaan seinästä, jotta ne eivät ole laatoitustöiden tiellä. Purku-

töiden jälkeen huoneissa aloitetaan kuivatus, jonka aikana suoritetaan

yksi tai useampi kosteusmittaus. Huoneiden kuivuttua aloitetaan laatoi-

tustyöt. Seinä primeroidaan ja tasoitetaan kauttaaltaan. Kiinnityksessä ja

saumaksessa käytetään epoksi tuotteita, jotka toimivat vedeneristyksenä

yhdessä primerin kanssa. Lattiat hiotaan, jonka jälkeen ne primeroidaan,

epoksoidaan ja lakataan. Häkit asennetaan takaisin paikoilleen ja häkki-

en penkit sekä metallirenkaat asennetaan seinille. Viemärikourut maala-

taan epoksimaalilla.

Lopputila: Seinät ja lattiat ovat laatoitettu ja epoksoitu. Jalkalistan ja sei-

nän välinen sauma on saumattu. Häkit, penkit ja metallirenkaat ovat pai-

koillaan. Kourut ovat maalattu. Painepesuri, pesurikela ja lavuaari ovat

asennettu paikoilleen ja tulppaukset poistettu. Ilmastointikanavien pääte-

elimien suojaukset ovat poistettu. Tila on siivottu. Tilat luovutetaan asiak-

kaalle.
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3. Aikataulu

Aikataulu tarkistus

Yleisaikataulun reunaehdot

Työ aloitetaan maanantaina 24.6.2014 ja sen tulee olla valmis perjantai-

na 17.10.2014.

Osakohteiden suoritusjärjestys Purku, häkkien metallityöt, kuivaus ,

siirrot, laatoitus, lattian epoksointi, häkkien asennustyöt, kourujen maal-

aus, LVIS-työt ja siivous.

Välitavoitteet Laatoitustyöt aloitetaan viimeistään viikolla 33.

Rakennusvaiheaikataulu Liite 3.

4. Kustannukset

Tavoitearvion summa

Työkustannukset, materiaalikustannukset ja jätekustannukset

80  970 € alv 0% + lisätyökustannukset

Toteutuneet kustannukset:

80 970 € alv 0% + 24 528 € alv 0% (lisätyökustannukset)

Vrt. tavoitearvioon Tavoitearvio on toteutunut.
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5. Laatuvaatimukset

Laatuvaatimuksissa noudatettavat asiakirjat

Asennustarkastuspöytäkirja.

Sisä RYL

Ratu F61-0321 Seinälaatoituksen korjaus. Märkätilat.

Ratu F63-0341 Massapäälystyksen uusiminen.

Työntekemisen ohje = toiminnalliset vaatimukset

Ilmastointikanavien pääte-elimet ovat suojattava koko remontin ajaksi,

jotta niihin ei pääse pölyä, hajuja, taikka muita epäpuhtauksia. Mahdolli-

set palo-, savu- ja olosuhdeilmaisimet ovat kytkettävä pois päältä ja työn

päätyttyä kytkettävä takaisin.

Jokaisessa työvaiheessa on noudatettava materiaalivalmistajan laatimia

ohjeita. Laatat kiinnitetään epoksi massalla, joka toimii samalla vedeneri-

steenä yhdessä primerin kanssa. Laattojen kiinnitys- ja saumausaine

ovat kummatkin epoksi tuotteita. Lattian massauksessa käytetään myös

epoksia. Primerin ja epoksi massan tulee yhdessä täyttää vedeneristys

vaatimukset.

Häkkien purku- ja asennustyöissä tehdään tulitötä. Molemmilla työnte-

kijöillä tulee olla voimassa oleva tulityökortti ja Orionin myöntämä

päiväkohtainen tulityölupa.

Materiaalivaatimukset

Seinälaatat, Casalgrande Padana Granitogres Granito 1, lasittamaton

kuivapuritelaatta, väreinä Minnesota (vihreä) ja Nevada (valkoinen). Kiin-

nityksessä ja saumauksessa käytetään epoksimassaa.



Liite 1

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Veera Saarinen

Lattian massauksessa käytetään epoksimassaa, kivirouhetta ja epoksi-

lakkaa.

Kaikkien materiaalien tulee olla kohteen käyttötarkoitukseen soveltuvia.

Mittatarkkuusvaatimukset

Valmistajan ja Ratu kortiston vaatimusten mukainen asennus.

Ulkonäkövaatimukset

Lopputuloksen tulee olla siisti ja vaatimusten mukainen. Käyttäjän (asia-

kas) tulee hyväksyä lopullisen työn ulkonäkö.
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6. Usein esiintyviä ongelmia, eli POA (potentiaalisten ongelmien analyysi)

Ongelma Hälytin
(Seuraus)

Torjunta Korjauskeino

Toiminnalliset ongelmat

- Olosuhteet tai tila

aiheuttaa vai-

keuksia asennuk-

sen jouhevassa

etenemisessä

- Työ ei etene

aikataulussa

- Varmistetaan en-

nen työn aloitusta

tila ja olosuhteet

- Korjataan se

mikä voidaan ja

kurotaan ai-

kataulua kiinni.

Tekniset ongelmat

- Tilassa on tehty

ennen asennusta

mittavirhe

- Työ ei etene

aikataulussa

- Tehdään tarkis-

tusmittaus ennen

työn aloittamista

- Otetaan mitat

uudelleen ja

jatketaan työtä

sen mukaan.

- Asennusvaihees-

sa käy laskuvirhe

laattojen jaossa

- Materiaalia

saattaa mennä

hukkaan ja ai-

kataulu saattaa

viivästyä

- Tehdään huolelli-

set mittaukset ja

jakolaskelmat en-

nen asennusta.

- Tehdään kor-

jaavat toimenpi-

teet ja asennet-

aan laatat mah-

dollisuuksien

mukaan

Hankinnan ongelmat

- Laattoja ei löydy

varastosta

- Työtä ei päästä

aloittamaan ajal-

laan

- Tarkistetaan hyvis-

sä ajoin, että laat-

toja löytyy varas-

tosta tai tilataan

- Tilataan laatat

tai käytetään jo-

tain varastosta

löytyvää

seinälaattaa.

- Materiaalien

puuttuminen tai

liian vähäinen

määrä

- Työtä ei päästä

aloittamaan ajal-

laan

- Tarkastetaan

ajoissa kaikkien

tarvittavien materi-

aalien riittävyys

- Käydään

ostamasta puut-

tuvat materiaalit

tai sovelletaan

laattojen käyt-
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7. Logistiikka

Materiaalit

Materiaalitoimitukset Urakoitsija huolehtii siitä, että materiaalit ovat hankittu ja

toimitettu kohteeseen ajoissa.

Materiaalien varastointi Materiaalit varastoidaan työpisteen välittömään lähei-

syyteen ja suojataan tarvittaessa.

Ympäristö

Jätteiden käsittely työmaalla Urakoitsija huolehtii jätteiden poistamisesta

työmaalta asianmukaisesti.

Suojaus Ulkotarhojen kulkureitin rakentaminen ja suojaseinien teko.

Melu Työstä ei aiheudu ympäristölle haitallista melua. Rakennusammattimies

käyttää kuulosuojaimia melutason ylittäessä 85 dB. Melusta ilmoitetaan tutki-

muskeskuksen yhteyshenkilölle. Tutkimuskeskukselle aiheutuvat meluhaitat

ovat käsitelty työmaan olosuhteiden hallintasuunnitelmassa. Liite

Pöly Lattian ja seinien hionnasta aiheutunut pöly imuroidaan välittömästi pois ja

rakennusammattimies käyttää hengityssuojainta. Ilmastointikanavien pääte-

elimet peitetään työmaan ajaksi. Kts. Liite

töä niin, että työ

voi jatkua.
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Nosto- ja siirtokaluston tarve Ei tarvetta nostokalustolle. Siirroissa käytetään

nokkakärryjä.

8. Koneet, kalusto, työvälineet

Tarvittavat työvälineet Pientyökalut, kosteudenmittaustyökalut, laatoi-

tustyökalut ja lattianepoksointiin käytettävät työkalut sekä metallitöiden työkalut.

Tarvittavat työkoneet Piikkauskone, imuri, hiomakone, kuivatuslaitteet, tuli-

työhön tarvittavat koneet, vispilä ja akkukone.

9. Työturvallisuus

Työturvallisuusvastuuhenkilöt: Veera Saarinen

Työmaa- ja turvallisuussuunnitelma Työturvallisuussuunnitelma Liite

Työturvallisuusmittaukset

- Työskentely Rakennusammattimies työskentelee itseään vaarantamatta ja

noudattaa työturvallisuuslakia. Työskentelee ergonomisessa asennossa ja

käyttää tarvittavia henkilökohtaisiasuojaimia.

- Putoamissuojaus Työssä ei tarvita putoamissuojausta

- Telineet, tikkaat ja kulkuväylät Työtehtävässä ei tarvita erillisiä telineitä

tai tikkaita. Kulkuväylät pidetään siistinä, eikä niillä säilötä tavaraa.

- Sähkö ja valaistus Rakennusammattimies huolehtii työpisteellään

riittävästä valaistuksesta. Tilassa on koko työn ajan käytettävissä kattova-

laisimet.

- Järjestys Työpisteellä huolehditaan koko työn keston ja sen lopettamisen

jälkeen siisteydestä ja järjestyksestä.
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- Jätehuolto Urakoitsija toimittaa työstä kertyvät jätteet omatoimisesti kaat-

opaikalle ja sijoittaa siellä jätteet niille kuuluville paikoille.

- Koneet ja välineet Ennen työn aloittamista tulee käytettävien koneiden

kunto ja toimivuus tarkastaa.

Tarvittavat henkilökohtaiset suojaimet: Työmaa/huomiovaatetus, turvaken-

gät, suojalasit, kypärä, kuulosuojaimet ja hengityssuojain.

10. Laadunvarmistus

Laadunvarmistuksen vastuuhenkilö

Veera Saarinen, Orion Oyj Turku

Laadunvarmistustavat ja dokumentointi

Aloituspalaveri   Urakoitsijan kanssa käyty remontoitavassa kohteessa

ja käyty läpi tehtävä työ. Urakoitsija lähettänyt hinnan työstä ja se on

hyväksytty. Työntekijöiden perehdytys Orionille ja remontoitavaan

kohteeseen. Ennen työn aloitusta asiakkaan kanssa pidetty asiakaspala-

veri.

Mallityö Ei mallityötä

Tarkastukset Asennustarkastus ja siitä tehty asennustarkas-

tuspöytäkirja.

Mittaukset -

Tarkistuslistat -

Aikataulun ohjaus Työstä tehty aikataulu jota on noudatettu

sen mukaisesti.
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Kustannusten seuranta Ennalta sovittu työn hinta joka on to-

teutunut suunnitelmien mukaisesti.

Palaverit, kokoukset ja niissä käsiteltävät asiat

Urakoitsijan kanssa käyty työkohde läpi ennen työn aloittamista.

Asiakkaan kanssa pidetty asiakaspalaveri ennen työn aloitusta.

Tekijä ja päiväys

_Veera Saarinen 2014
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Kosteuden tutkimusraportti
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Rakennusvaiheaikataulu
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Urakkatarjous- ja sopimus
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Turvallisuussuunnitelma
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Asiakaspalaverin muistio 9.5.2014.
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Asennustarkastuspöytäkirja 13.10.2014
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Vastaanottotarkastuksen pöytäkirja 15.10.2014
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Työmaan olosuhteiden hallintasuunnitelma
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