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6

1 JOHDANTO

Opinnäytetyön tarkoitus on esitellä työnjohtajan tehtäviä julkisivutöiden johtamisessa. Tavoitteena on myös opiskelijan tietojen ja taitojen kehittäminen opinnäytetyön laatimisen ohessa.
Käsiteltävinä aiheina ovat tehtäväsuunnittelu, ajallinen suunnittelu ja valvonta,
aliurakkasopimukset, työ- ja ympäristöturvallisuus, aliurakoiden hallinta sekä
työmaalla pidettävät palaverit ja kokoukset. Jokaisesta aihealueesta on teoriaosuus, jota sovelletaan käytännön toteutuksessa työmaalla.
As. oy Turun Helmi (kuva 1) sijaitsee Turun Vähäheikkilässä. Tähän asuntoosakeyhtiöön lukeutuu 6 ja 7 asuinkerrosta sisältävät kerrostalot, joiden maanalaisesta kellarikerroksesta löytyy väestönsuoja, lämmönjakohuone, irtainvarastot sekä 36 paikkainen autohalli.

Kuva 1. As. oy Turun Helmi (J. Laitala, henkilökohtainen tiedonanto 30.4.2015)
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Ensimmäinen talo tulee valmistumaan vuoden 2015 joulukuussa ja toinen tulee
valmistumaan vuoden 2016 helmikuussa.
Talojen julkisivu koostuu pääasiassa rappauksesta valkoisen eri sävyissä,
tummanharmaasta poimupellistä sekä lasitetuista parvekkeista. Lasitettujen
”kehäparvekkeiden” ulkoseinä on oranssiksi kuultovärjättyä julkisivupaneelia.
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2 TUOTANNONSUUNNITTELUN JA -OHJAUKSEN
TEORIA

Tehtäväsuunnittelu

Tehtäväsuunnittelu on tehtävän toteutuksen suunnittelua, ohjausta ja valvontaa,
jonka tavoitteena on saada haluttu lopputulos niin aikataulullisesti, laadullisesti
ja taloudellisesti (Ratu S-1228 2010, 1).

2.1.1 Tehtäväsuunnittelun lähtökohdat

Tehtäväsuunnitelma koostuu tehtävän aikataulu-, laatu- ja kustannussuunnittelusta sekä resurssien suunnittelusta. Tavoitteena on myös tunnistaa riskit ja
luoda työnteolle turvalliset olosuhteet. Tämän kaiken tarkoituksena on saattaa
työvaihe loppuun siten, että siinä onnistutaan asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Hyvin tehdyn tehtäväsuunnitelman avulla pystytään varautumaan riskeihin
etukäteen, saadaan tunnistettua laatu- sekä aikataulupoikkeamat ja pystytään
reagoimaan niihin ajoissa. Onnistuneen lopputuloksen saamiseksi yksi olennaisimmista seikoista on se, että tehtävän sisältö ja tavoitteet ovat kaikille työn
osapuolille selvät (Ratu S-1228 2010, 1, 2).
Aliurakoitsijan työsuoritusta varten tehdystä tehtäväsuunnitelmasta saadaan
määritettyä yksityiskohtaisesti työn sisällön, suoritusvelvollisuudet ja urakkarajat
(Junnonen & Kankainen 2004, 40).
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2.1.2 Tehtäväsuunnitelman sisältö

Tehtäväsuunnittelussa paneudutaan seuraaviin osa-alueisiin:
 tehtävän sisältö
 riskien tunnistaminen
 ajallinen suunnittelu ja ohjaus
 kustannusten suunnittelu ja valvonta
 tehtävän aloitusedellytysten varmistaminen
 laatuvaatimusten selvittäminen ja laadunvarmistus (Ratu S-1228 2010, 8)
”Demingin ympyrä” (kuva 2) on havainnollistava malli tehtävän suunnitteluprosessista
 Tehtävän suunnittelu (Plan)
 Tekeminen (Do)
 Tarkistaminen (Check)
 Epäkohtiin puuttuminen (Act) (Ratu S-1228 2010, 2)
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Kuva 2. Tehtäväsuunnittelu Demingin ympyrä -mallin mukaan.

Riskien tunnistaminen

Tehtäväsuunnitelma tehdään usein työkokonaisuudesta, jossa on esimerkiksi
suhteellisen korkeat riskit. Nämä riskit liittyvät pääasiassa talouteen, aikataulussa pysymiseen, tavoiteltavan laadun saavuttamiseen sekä työturvallisuuteen.
Riskien tunnistamisen jälkeen arvioidaan, miten vakavasta riskistä on kyse.
Kuinka todennäköinen riski on ja millainen vaikutus sillä toteutuessaan on? Riskejä tarkasteltaessa voidaan löytää myös positiivisia riskejä, eli mahdollisuuksia, joissa onnistumalla voidaan saada entistä suurempaa hyötyä taloudellisesti
tai aikataulullisesti. (Ratu S-1228 2010, 9).
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Suunniteltavan tehtävään liittyvät ongelmat kartoitetaan potentiaalisten ongelmien analyysin (POA) avulla. Siinä luokitellaan ongelmat seuraaviin ryhmiin:
 Tekniset ongelmat
o työn laatuvaatimuksien täyttäminen hankalaa
 Suunnittelusta johtuvat ongelmat
o suunnitelmat ovat puutteellisia tai myöhässä
 Turvallisuusongelmat
o työntekijälle uusi työ ja siinä tarvittavat koneet
o korkealta putoamisen vaara
 Resurssiongelmat
o väärä työjärjestys sekä työryhmän koko
o koneet ja kalusto
 Hankinnan ongelmat
o materiaalit myöhässä tai ne voivat vaurioitua
 Olosuhdeongelmat
o talvi, kosteus, huono valaistus
 Aikatauluongelmat
o aliurakoitsijan edellinen työkohde on myöhässä
o liittyvät työt vielä kesken (Ratu S-1228 2010, 10).

Kartoitettuihin ongelmiin etsitään keino, jolla huomataan ongelman syntyminen
ja mitä syntyneestä ongelmasta seuraa. Täten myös suunnitellaan, kuinka ongelmaan voidaan varautua sekä ratkaisu ongelman toteutuessa. Lisäksi nimetään vastuuhenkilö, joka vastaa ongelman ennaltaehkäisystä. (Ratu S-1228
2010, 10).
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Ajallinen suunnittelu ja ohjaus

Tehtävän kesto selvitetään ajan tasalla olevasta yleisaikataulusta, rakentamisvaiheaikataulusta tai sitten se suunnitellaan muun työmaatuotannon aikataulun
mukaisesti. Tehtävälle asetetaan välitavoitteet osakohteittain, jotta pystytään
helposti seuraamaan työn ajallista etenemistä. (Ratu S-1228 2010, 11, 12).
Tehtävän aikataulun esittämisessä voidaan käyttää paikka-aikakaaviota (kuva
3), jana-aikataulua tai vinjettikuvaa. Paikka-aikakaaviossa tehtävät esitetään
vinoviivalla, pystyakseli kertoo toteutuspaikan ja vaaka-akseli ajankohdan. Jana-aikataulussa tehtävästä esitetään aloitus- ja lopetusajankohta janan muodossa. (Ratu S-1228 2010, 12).

Kuva 3. Paikka-aikakaavio.
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Vinjettikuvassa (kuva 4) tehtävän osakohteen valmistumisajankohta merkitään
päivän tarkkuudella (Ratu S-1228 2010, 12).

Kuva 4. Vinjettikuva.

Kustannusten suunnittelu ja valvonta

Tehtävän kustannukset koostuvat työ-, materiaali- ja kalustokustannuksista.
Työkustannukset saadaan työn keston ja tuntihinnan tulosta, johon lisätään sosiaalikulut ja arvonlisävero. Jos kyseessä on urakkatarjouksesta saatava kokonaissumma, verrataan sitä tavoitearviossa työlle varattuun summaan. (Ratu S1228 2010, 14).
Materiaalien kustannukset lasketaan materiaalin kokonaismenekin ja yksikköhinnan tulona, johon lasketaan mukaan hukkaprosentti. Hukkaprosenttiin vaikuttavat tuotannolliset ratkaisut ja materiaalien laatu. Laskettuihin materiaalikustannuksiin lisätään myös arvonlisävero. Kalustokustannukset muodostuvat kaluston vuokrausajan ja vuokrahinnan tulona. Myös rahtikulut sekä mahdolliset
alennukset yms. on otettava huomioon kustannusten laskennassa. (Ratu S1228 2010, 14).
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Saatua kokonaiskustannusta verrataan tehtävän tavoitearvioon, jolloin nähdään, onko tavoitearvio yli- vai alimitoitettu. Edullisempia keinoja työn tekemiselle kannattaa myös etsiä. (Ratu S-1228 2010, 14).

Tehtävän aloitusedellytysten varmistaminen

Aloitusedellytysten varmistaminen on äärimmäisen tärkeää, jotta tehtävä voidaan saattaa alusta loppuun menestyksekkäällä lopputuloksella. Alla on lueteltuna tärkeimmät toimenpiteet tehtävän aloitusedellytysten varmistamiseen liittyen.
 Tarkistetaan suunnitelmien valmius ja toteutettavuus.
 Järjestetään tarvittavat varastoalueet ja jätteiden keräyspisteet.
 Suunnitellaan mahdolliselle aliurakoitsijalle tarvittavat työmaapalvelut, aputyöt sekä varataan tarvittavat resurssit.
 Suunnitellaan hankittavan kaluston käyttö.
 Suunnitellaan materiaalien siirrot, toimitusajankohdat ja suojaukset. (Junnonen & Kankainen 2004, 40).

Laatuvaatimusten selvittäminen ja laadunvarmistus

Tehtäväsuunnitelmassa esitetään kyseiseen työhön liittyvät keskeiset laatuvaatimukset koskien esim. materiaaleja, työn tekemistä, valmiin työn mittatarkkuutta ja ulkonäköä. Tarvittavat laatuvaatimukset esitetään työselostuksessa, materiaalivalmistajan ohjeissa tai hankeasiakirjoissa. Tehtäväsuunnitelmaan kerättävät laatuvaatimukset on esitettävä yksiselitteisesti. (Ratu S-1228 2010, 19).
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Laadunvarmistuskeinoja ovat erilaiset tarkastukset, palaverit ja mittaukset. Mallityön tarkastuksessa varmistetaan valmiin pinnan laatu, käytettävät työmenetelmät, suojainten käyttö sekä jätteiden lajittelu. (Ratu S-1228 2010, 19, 20).

Ajallinen suunnittelu ja valvonta

2.2.1 Ajallisen suunnittelun sisältö

Tuotannonsuunnittelu, valvonta ja tuotannonohjaus ovat edellytykset rakennushankkeen onnistumiselle. Ajallinen suunnittelu ja ohjaus ovat tuotannon suunnittelun tärkeimmät osat, sillä ne rakentavat kivijalan hankkeen muun suunnittelun
onnistumiselle. Aikataulua suunniteltaessa pyritään luomaan realistinen toteutusmalli kullekin työvaiheelle, joka saavutetaan käyttämällä projektin olemassa
olevia tietoja. Koko hankkeelle ja yksittäisille työtehtäville määritetään tavoitteet,
jotka liittyvät tehtävien aloittamiseen ja päättämiseen sekä työvoiman käyttöön.
(Mittaviiva Oy 2008).

2.2.2 Rakennushankkeessa käytettävät aikataulut

Kokonaisaikataulu pitää sisällään hankesuunnittelun, rakennussuunnittelun,
rakennustuotannon ja käyttöönoton vaiheet. Kokonaisaikatauluun perustuu siis
kaikki muu ajallinen suunnittelu. Rakennuttaja vastaa kokonaisaikataulun laatimisesta. (Mittaviiva Oy 2008).
Rakennuttajan yleisaikataulusta löytyy rakennusvaiheiden keskeisimmät tehtävät, hankinnat ja välitavoitteet. Päätoteuttajan itse tekemän yleisaikataulun avulla pystytään mitoittamaan resurssit sekä laatimaan rakentamisvaihe- ja viikkoaikataulut. (Mittaviiva Oy 2008; Ratu Aikataulukirja 2013, 27).

Rakentamisvaiheaikataulu sisältää tietyn rakentamisvaiheen ajankohdan. Kyseinen aikataulu tehdään maanrakennus- ja perustus-, runko- ja vesikatto- tai
luovutusvaiheen toteutusta varten. Laaditussa aikataulussa esitetään mitoitettu-
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na, tahdistettuna ja riippuvuuksiltaan rakennustekniset työt sekä tärkeimmät
sivu- ja aliurakoitsijoiden työtehtävät. Rakentamisvaiheaikataulun lähtötiedot
saadaan yleisaikataulusta, sopimusasiakirjoista sekä teknisistä suunnitelmista.
Työmaa vastaa rakennusvaiheaikataulun laadinnasta. (Ratu KI-6023. 2013, 28,
30).

Viikkoaikataulun avulla voidaan varmistaa, että lyhyellä aikavälillä tehtävä työ
tulee toteutumaan suunnitellusti. Sitä seuraamalla nähdään myös resurssien
käytön tehokkuus ja riittävyys. Viikkoaikatauluun selvitetään tavoitteet rakentamisvaihe- tai yleisaikataulun perusteella, jonka jälkeen selvitetään keinot tavoitteisiin pääsemiseksi huomioiden käytettävissä olevat resurssit. Viikkoaikataulu
laaditaan viikoittain 1–3 viikoksi eteenpäin. (Ratu KI-6023. 2013, 30, 31).

Aliurakkasopimukset

Aliurakkasopimusmenettelyn kehittämisen tavoitteena on ollut luoda yrityksille
yhtenäinen sopimuskäytäntö. Tekemällä tarjouspyyntö- ja sopimusasiakirjoista
selkeät ja yksiselitteiset, saadaan huomio sopimustekstin sisällöstä hankkeen
keskeisimpiin asioihin: aikatauluun, laatuvaatimuksiin ja työmaan erityispiirteisiin. (RT 16-10182, 1).
Aliurakkasopimusta tehtäessä pääurakoitsijalla on yhtäläinen vastuu aliurakoitsijan suorittamasta työstä, kuin itse suorittamastaan työstä. Näin mainitaan rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa. (Junnonen & Kankainen 2004, 55).
Aliurakan sopimusprosessiin sisältyy aliurakan valmistelu ja aliurakkapäätöksen
tekeminen. Aliurakan ohjausta ja valvontaa käydään läpi ”Aliurakoiden hallinta” luvussa. (Junnonen & Kankainen 2004, 38).

2.3.1 Aliurakan valmistelu

Aliurakan valmistelu ja tarjouspyyntöjen laatiminen toteutetaan urakkaa varten
laadittavan tehtäväsuunnitelman pohjalta, joka tehdään kahdessa vaiheessa.
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Ensimmäisessä vaiheessa kootaan aliurakkaa koskevat tiedot, kustannus- ja
tuotantotavoitteet, laatuvaatimukset sekä potentiaalisten ongelmien analyysin.
Toisessa vaiheessa suunnitellaan toiminta- ja työskentelytapa, joilla päästään
tavoitteisiin ja aikataululliset sekä laadulliset vaatimukset saadaan täytettyä.
Näiden lisäksi tulee myös pohtia keinoja tuloksen parantamiseen. (Junnonen &
Kankainen 2004, 39).

Tehtäväsuunnittelulla pääurakoitsija suunnittelee aliurakan työsisällön ja sen
toteutuksen sekä kirjaa ylös työhön liittyvät vaatimukset. Näillä tiedoilla pääurakoitsija valmistelee tarjouspyynnön sekä valmistautuu tarjousneuvotteluun ja
aliurakkakokoukseen. (Junnonen & Kankainen 2004, 40).

Valmisteluvaiheessa kustannustavoitteeseen verrataan tarjouspyynnöistä saatuja tarjouksia, jolla voidaan arvioida hankinnan onnistumista. Kustannustavoitteen ja solmitun sopimuksen erotuksella pidetään yllä koko hankkeen kustannusennustetta. Aliurakan kustannustavoitteessa on otettava huomioon urakan
työvaiheisiin kuuluvat materiaalien siirrot, telineet, jätteiden käsittely, työnjälkeinen siivous sekä varastoinnit. Nämä kirjataan tarjouspyyntöön suoritusvelvollisuuksina ja urakkarajana. (Junnonen & Kankainen 2004, 41; RT 16-10182, 3).

Aliurakan aloitus- ja lopetusaika, tuotantonopeus sekä välitavoitteet osakohteittain määritetään alustavasti työmaan yleisaikataulusta. Tämän jälkeen mitoitetaan työryhmän koko annettujen työaikojen perusteella, jotta pääurakoitsija pystyy varmistamaan, että aliurakoitsijalla on riittävät resurssit työn suorittamista
varten. (Junnonen & Kankainen 2004, 42).

Urakan sisältämät laatuvaatimukset on suunniteltava ja sovittava aliurakoitsijan
kanssa. Laatuvaatimukset löytyvät useimmiten rakennus- ja työselostuksesta
sekä RYL 2000-julkaisusta (Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset). Työn
virheettömän lopputuloksen aikaansaamiseksi on aliurakoitsijalle koottava yhteen hänen töitään koskevat laatuvaatimukset ja laadunvarmistukseen liittyvät
toimenpiteet, jotka muutetaan mahdollisimman yksityiskohtaisiksi työsuoritus ja
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toimintaohjeiksi tai detaljeiksi. Kunkin osapuolen velvollisuuksiin määritetään
myös laadunmittaukset ja laatudokumentit. (Junnonen & Kankainen 2004, 43).

Tarjouspyyntöä varten koottavissa asiakirjoissa on löydyttävä kaikki tarpeellinen
tieto kyseisestä kohteesta, joilla voi olla voi olla vaikutusta aliurakoitsijan tarjoushintaan. Tarjouspyynnön on oltava mahdollisimman yksityiskohtainen, jotta
saatavista tarjouksista tulisi mahdollisimman vertailukelpoisia. Pääurakoitsijan
on tehtävä selväksi aliurakoitsijalle, mikäli tarjousvaiheessa annetut tiedot ovat
puutteellisia tai epävarmoja. Mikäli asiakirjoissa poiketaan alan yleisistä sopimusehdoista tai käytännöistä, on se käytävä selvästi ilmi, eikä kyseisiä tietoja
saa salata. Tarjouspyyntöasiakirjat muodostavat perustan urakkasopimukselle,
joten jo tarjouspyynnön yhteydessä tulisi kiinnittää huomiota asiakirjojen sisältöön ja ristiriidattomuuteen. (Junnonen & Kankainen 2004, 44).

Tarjouspyyntö koostuu tarjouspyyntökirjeestä sekä liitteisiin koottavista teknisistä ja kaupallisista tarjouspyyntöasiakirjoista. Tarjouspyynnössä on mainittava
tilaaja ja yhteyshenkilö.

Muita tietoja, joita on käytävä ilmi tarjouspyynnöstä, ovat


kohteen tiedot



urakan sisältö



tarjoushintaa koskevat vaatimukset



tarjouksen jättöaika sekä –paikka



tarjouksen voimassaoloaika



luettelo tarjouspyyntöasiakirjoista. (Junnonen & Kankainen 2004, 44, 45)

Tarjouspyyntöön liitetään työkokonaisuuteen liittyvät piirustukset ja selostukset,
joista käy ilmi rakennushankkeen lopputuotteen mitat, sijainti sekä laadulliset
ominaisuudet. Selostukset kuvaavat sanallisessa muodossa lopputuotteen sellaiset laadulliset ominaisuudet, joita ei voida piirustuksissa täsmällisesti esittää.
Hankekohtaisten asiakirjojen lisäksi löytyy yleisiä asiakirjoja, joiden viittaus ko.
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asiakirjaan on riittävä. On myös olemassa normeja, joita tulee noudattaa ilman,
että niihin tarvitsee erikseen viitata. (Junnonen & Kankainen 2004, 47).

Tarjouksia pyydetään vain hyväksyttäviltä aliurakoitsijoilta, joista löydetään
edullisin sopimuskumppani. Ennen urakoitsijan valintaa tarkistetaan, ovatko
kyseisen tarjoajan taloudelliset, tekniset ja resursseihin liittyvät seikat riittävät
kohteen suorittamiseen. Tarjouspyyntöjä lähetetään niin monta ja niin monelle
eri toimittajille, että kilpailun syntymiseen voidaan luottaa. (Junnonen & Kankainen 2004, 47, 48).

2.3.2 Aliurakkapäätöksen tekeminen

Tarjousten käsittelyssä on tarkoitus saada tarjouksista vertailukelpoisia, jotta
päästään sopimusneuvotteluihin ja aliurakoitsija saadaan valittua. Tarjousten
käsittelyssä tulee kohdella tarjouksien tekijöitä tasapuolisesti urakkakilpailun
periaatteiden mukaisesti. Tarjous on tekijäänsä sitova, kun se ollaan avattu.
(Junnonen & Kankainen 2004, 49).
Ensimmäiseksi tarkistetaan, että tarjous on tarjouspyynnön mukainen. Tarjouspyynnön ehdoista voi poiketa tekemällä vaihtoehtoisen erillistarjouksen. Tarjouksesta ja tarjouspyynnöstä selvitetään niiden väliset tekniset ja taloudelliset
erot. Tarjouksessa ilmenneestä epäselvyydestä otetaan yhteyttä tarjouksen tekijään ja pyydetään selvitys asian tiimoilta. Sisällöltään yhdenmukaisista tarjouksista suoritetaan tarjousvertailu jossa tarjouksien hintoja vertaillaan keskenään. (Junnonen & Kankainen 2004, 49).
Urakkaneuvotteluissa käydään läpi sopimuksen olennaisimmat seikat sekä ne
asiat, joita ei tarjouspyynnössä ole. Neuvotteluissa voidaan myös varmistaa
suunnitelmien valmius sekä suorittaa niiden arviointi tuotannon näkökulmasta.
(Junnonen & Kankainen 2004, 50).
Kun tuleva aliurakoitsija on valittu tarjousvertailun, sopimusneuvottelujen ja
muiden hankittujen tietojen perusteella, on siitä ilmoitettava valituksi tulleelle
kuin myös muille tarjouksen jättäneille (Junnonen & Kankainen 2004, 51).
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Sopimus syntyy, kun pääurakoitsija hyväksyy aliurakoitsijan tarjouksen. Erillistä
kirjallista sopimusta ei tarvitse tehdä. Tämän jälkeen kumpikin osapuoli on velvollinen toimimaan sopimuksen mukaisesti. Voidaan kuitenkin myös sopia, että
sopimus syntyy vasta kummankin osapuolen allekirjoitettua kirjallisen sopimuksen. (Junnonen & Kankainen 2004, 51).

Työ- ja ympäristöturvallisuus

Rakennushankkeen kunkin osapuolen, rakennuttajan, suunnittelijan, työnantajan ja työntekijän on omalta osaltaan huolehdittava, ettei työmaalla aiheudu
työstä vaaraa siellä työskenteleville eikä työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille
(Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 26.3.2009/205).

2.4.1 Rakennuttajan velvollisuudet

Rakennuttajan nimeää rakennustyömaan päätoteuttajan, joka huolehtii mm.
työmaan yleissuunnittelusta sekä turvallisuuden yleisistä toimeenpanotehtävistä. Jos rakennuttaja ei yksiselitteisesti nimeä päätoteuttajaa, vastaa rakennuttaja itse kyseisistä velvollisuuksista. (Hietavirta ym. 2011, 29).
Lisäksi nimetään turvallisuuskoordinaattori, joka vastaa siitä, että seuraavista
tehtävistä huolehditaan. Näitä ovat


yhteistoiminta eri osapuolten kanssa



suunnittelutoimeksiannon laadinta



suunnittelijoiden työn yhteensovittaminen ja seuranta



turvallisuusasiakirjan laadinta



kirjallisten turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta



vaarojen ennaltaehkäisy suunniteltaessa töiden ja urakoiden yhteensovittamista. (Hietavirta ym. 2011, 28).
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2.4.2 Pääurakoitsijan velvollisuudet

Pääurakoitsijan on töitä suunniteltaessa otettava huomioon työntekijöiden fyysiset ja henkiset edellytykset, jotta työntekijään kohdistuvaa turvallisuus- tai terveyshaittaa voidaan välttää (Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738).
Ennen työskentelyn aloittamista pääurakoitsijan tulee pitää työntekijöille perehdytys ja opastaa heitä turvalliseen työskentelyyn. Työntekijöille tulee havainnollistaa, millaisia vaara- ja haittatekijöitä työmaalla on ja kuinka toimia niiden poistamiseksi. (Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738).

Aliurakoiden hallinta

Aliurakoitsijan tekemän työn ohjaus ja valvonta on tärkeä osa aliurakan hallintaa, ja sen tarkoituksena onkin varmistaa, että aliurakoitsija toimii sopimuksen
mukaisesti. Tärkeintä on huolehtia siitä, että työt etenevät aikataulun mukaisesti
ja että laatuvaatimukset täyttyvät. Ohjaus voi tapahtua esimerkiksi sopimuslauseiden ja maksuerien avulla. Kokouksien pitäminen on myös yleinen käytäntö.
Aikataulullinen valvonta tapahtuu jana-aikataulun seuraamisella, paikkaaikakaaviolla tai vinjettiaikataululla. (Junnonen & Kankainen 2004, 58).
Jos aliurakoitsijan tuotannossa on virheitä tai tämä toimii jollain muulla tavoin
sopimuksen vastaisesti, on siitä tehtävä reklamaatio. Ensin annetaan suullinen
huomautus. Mikäli huomautus ei auta, lähetetään kirjallinen reklamaatio, jonka
avulla voidaan myöhemmin vedota kyseiseen epäkohtaan ja vaatia korvauksia.
Vasta kirjallisen reklamaation jälkeen sopimus on mahdollista purkaa. (Junnonen & Kankainen 2004, 59).
Aliurakan aikana pidetään vastaanottotarkastus ja taloudellinen loppuselvitys.
Työn vastaanotossa todetaan aiemmin havaittujen virheiden ja puutteiden korjaamisen valmistuminen, luovutetaan sovitut dokumentit, selvitetään tilisuhteet
ja todetaan takuuajan alkaneeksi. (Junnonen & Kankainen 2004, 59).
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Työmaalla pidettävät palaverit ja kokoukset

Rakennustyömaan aikana tulee monia ongelmia ratkaistavaksi, joten tilaajan ja
urakoitsijan välinen tiivis yhteistyö on välttämätöntä. Siksi yleisiin sopimusehtoihin on tehty määräys työmaakokousten pidosta. Näiden kokousten tarkoitus on
tuoda rakennushankkeen eri osapuolet yhteen, jotta voidaan ratkaista toteutukseen liittyvät ongelmat ja varmistaa työmaan valmistuminen aikataulun mukaan.
Siellä ratkaistaan myös rakennustyöhön liittyvät erimielisyydet. (Kankainen &
Junnonen 2014, 141).
Työmaakokousten pitopaikka ja aika sovitaan urakkasopimuksessa tai ensimmäisen kokouksen aikana. Kokouksia järjestetään yleensä 2–4 viikon välein
riippuen kohteen koosta ja erityispiirteistä. Myös suunnitelmien valmiusaste sekä aikataulun kireys vaikuttavat kokousten järjestämistiheyteen. Työmaakokouksissa puheenjohtajana toimii tilaaja tai hänen edustajansa. Pöytäkirjanpitäjänä voi toimia vaikka urakoitsijan edustaja. (Kankainen & Junnonen 2014,
142).
Työmaakokouksessa tulisi noudattaa hyvää kokouskäytännön tyypillisiä piirteitä:
 Puheenjohtaja johtaa kokousta tasapuolisesti ja huolehtii, että kaikki osapuolet saavat näkemyksensä esille ja asiat merkitään pöytäkirjaan.
 Tulevan kokouksen asialista ja edellisen kokouksen pöytäkirja lähetetään
hyvissä ajoin ennen seuraavaa kokousta.
 Kokous etenee hyväksytyn asialistan mukaisesti.
 Kokoukseen osallistuvilla on oltava riittävät valtuudet päättää kokouksessa
esitetyistä asioista, jotta erimielisyydet voidaan ratkaista Yleisten sopimusehtojen 89 §:n avulla. (Kankainen & Junnonen 2014, 142).
Kokoukseen osallistuvat tilaajan ja pääurakoitsijan lisäksi sivu-urakoitsijat, rakennuttajan hankkijat, suunnittelijat sekä mahdolliset muut asiantuntijat. Pääurakoitsija edustaa omia aliurakoitsijoitaan. Pää- ja aliurakoitsijoiden välisiä
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työmaakokouksia kutsutaan urakoitsijapalavereiksi. (Kankainen & Junnonen
2014, 142, 143).
Työmaakokouksissa pidetyllä pöytäkirjalla on suuri merkitys, kun arvioidaan eri
osapuolten toimintaa erimielisyystilanteessa. Pöytäkirjan laadinta ja tarkastus
tehdään sopimusehtojen 75–77 § mukaisesti. (Kankainen & Junnonen 2014,
143).
Työmaan aloituskokouksen rakennuttaja pitää yhdessä rakennusvalvontaviranomaisen, vastaavan työnjohtajan ja pääsuunnittelijan kanssa. Aloituskokous on
tarkoitus pitää niin ajoissa, ettei mahdollisten lisäselvitysten tekeminen viivytä
rakennustyön aloittamista. (Kankainen & Junnonen 2014, 144).
Aloituskokouksessa pidettävään pöytäkirjaan merkitään rakennuttajaa koskevat
velvoitteet, suunnittelusta ja rakennustyön toteutuksesta vastaavat toimijat sekä
heidän tarkastustehtävänsä. Lisäksi pöytäkirjasta tulee löytyä pidettävät viranomaiskatselmukset ja –tarkastukset sekä muut laadusta huolehtivat tarkastukset ja toimenpiteet. (Kankainen & Junnonen 2014, 145).
Aloituskokouksessa todetaan
 rakennusluvassa määrätyt katselmukset, selvitykset ja erityissuunnitelmat
 laadunvarmistustoimenpiteet
 rakennusmateriaalien ja rakennustyön kelpoisuusselvitykset
 tarkastusasiakirja ja siihen liittyvät menettelyt
 työmaajärjestelyt
 lupa-asiakirjat, -ehdot ja voimassa olevat määräykset (Kankainen & Junnonen 2014, 145).
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3 TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN
TYÖMAALLA

3.1 Tehtäväsuunnittelu

Työnjohtoharjoittelun alkaessa tein tehtäväsuunnitelman parvekkeiden taustaseinien paneloinnista (liite 1). Kyseiseen työkokonaisuuteen sisältyi puurungon
asennus ulkoseinään kulmaraudoin, ulkoseinän villoitus ja tuulensuojalevyn
asennus, lautakoolaus sekä panelointi.
Rakennusmateriaalien hankinta kuului työn tilaajalle, kiinnikkeiden ym. hankinta
sisältyi aliurakoitsijan urakkaan.
Parvekepaneloinnin tehtäväsuunnitelma sisältää seuraavat asiat:
 tehtävän toteuttajan
 työsisällön
 laatuvaatimukset
 laadunvarmistustavat
 kustannukset
 aikataulun
 potentiaalisten ongelmien analyysi (POA)
 logistiikan
 koneet, kaluston, ja työvälineet
 työturvallisuuden.
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3.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta

Kevään harjoittelun alussa tein jana-aikataulun julkisivutöistä (liite 2) urakkasopimuksissa sovittujen aloitus- ja lopetuspäivämäärien mukaan helpottaakseni
eri töiden ajallista valvontaa. Eri töiden keskinäisestä riippuvuudesta johtuen
töiden aloitusajankohtia tullaan vielä muuttamaan. Esimerkiksi kaideasennusten
alkaminen on riippuvainen rappaustöiden valmistumisesta kullakin seinälinjalla.

Parvekepaneloinnit sekä kummankin talon ylimmän kerroksen puurungon urakka oli sovittuna samalle urakoitsijalle. Työt oli suunniteltu tehtäväksi kahden
työntekijän voimin. Parvekkeiden puurungon asennus voitiin aloittaa jo hyvissä
ajoin ennen vesikaton valmistumista. Tämän jälkeen oli suunniteltu tehtäväksi
ensimmäisen talon 6. kerroksen puurungon pystytys heti, kun vesikaton betoniholvin muotit saadaan puretuksi pois tieltä. Samaa etenemisjärjestystä tultiin
noudattamaan toisen talon kohdalla.

Parvekkeiden villoitustyön aloittaminen oli kuitenkin riippuvainen vesikaton ja
räystäiden valmistumisesta, joka hieman venähti alun perin suunnitellusta.
Työmaahissin viereisen kahden parvekelinjan valmistuminen jätettiin myöhemmäksi, sillä kalusteiden ja parkettien kantamisen takia ei parvekeovia asenneta
kolhiintumisvaaran vuoksi, jolloin panelointiakaan ei pystytä aloittamaan. Aikataulullisesti parvekepaneloinnin eteneminen oli vapaampaa, sillä kaideasennusten alkaminen sijoittuu syksylle, jolloin ensimmäisen talon parvekepaneloinnit
on saatu jo päätökseen.

Ohutrappaustyöt tehtiin pääasiassa mastolavanostimelta (kuva 4), jonka kanssa
nostimen leveyden verran seinää saataisiin rapattua valmiiksi viidessä päivässä. Rappaustyöt oli suunniteltu alkamaan, kun vesikatto saadaan valmiiksi ja
räystäskourut asennettua. Rappaustöiden alkamiseen vaikuttivat kuitenkin sateet ja rappausurakoitsijan työtekijöiden vapautuminen toisilta työmailta. Näistä
seikoista johtuen rappaustyöt saatiin alkamaan hieman suunniteltua myöhemmin. Sateet ja rappausurakoitsijan muut työkohteet hankaloittivat töiden etene-
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mistä, mutta myös tuntitöinä tehtävien eristeiden paikkausten ja niiden lisäämisen hidasti varsinaisen rappaustyön etenemistä enemmän kuin alun perin kuviteltiin.

Julkisivutöiden etenemistä on helppo seurata, kun kaikki työvaiheet on nähtävillä pihan puolelta katsottuna. Tämä helpottaa huomattavasti töiden ajallista valvontaa.

3.3 Aliurakkasopimukset

Aliurakoitsijoiden töiden suunnittelussa ja ohjaamisessa on olennaista tietää,
mitä heidän kanssaan on sovittu. Kun sopimuksia selailee, samalla tulee selvitettyä, mitkä työvaiheet heidän urakkansa sisältää, mitä materiaaleja pääurakoitsijan tulee tilata ja mitkä sisältyvät urakkaan. Materiaalien siirroista sovitaan
myös erikseen. Kerrostalotyömaalla on yleistä, että vaakasuuntaiset siirrot kuuluvat aliurakoitsijalle ja pääurakoitsija hoitaa nostot torninosturin tai muun nosturin avulla.
Urakkasopimuksen liitteisiin laitettavat hankintaimpulssi (liite 3) ja urakkakortti
(liite 4) ovat työnjohtajalle tärkeitä dokumentteja, sillä ne auttavat paljon urakkaan sovittujen töiden suunnittelussa, valvonnassa ja ohjauksessa. Hankintaimpulssista näkee mm. urakan työsisällön ja työn alustavan toimitusajan.
Urakkakortista näkee vastuujaon mm. työmaan yleisjärjestelyihin, katselmuksiin, materiaalien siirtoon ja työkokonaisuuteen sisältyviin asennuksiin liittyen.

3.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus

Lemminkäinen Talo Oy:n työmailla laaditaan työturvallisuuskansio, johon kerätään mm. työturvallisuusohjeet, putoamissuojaussuunnitelma sekä työturvallisuussuunnitelmat töistä, joissa työturvallisuusriskit ovat huomattavia.
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Julkisivutöitä tehdään paljon telineiltä sekä erilaisilta nostimilta. Turun Helmen
työmaalla töitä tehtiin henkilö- ja mastolavanostimelta. Henkilönostimella työskenneltäessä pitää työntekijällä olla valjaat, jotka on kiinnitetty hytissä olevaan
kiinnityslenkkiin. Mastolavanostimen työtason sekä telineiden etäisyys seinästä
saa olla maksimissaan 25 cm. Mastolavanostimella on mahdollista nousta 15
metriin ilman seinään ankkurointia ja ankkuroinnilla aina 25 metriin asti.

Parvekkeiden laatan reunaan on kiinnitetty reunakaidetolpat, joissa on kaksi
puujohdetta sekä jalkalista.
Rappaustelineet (kuva 4) pystytettiin ”lintulautaparvekkeiden” väliin ankkuroimalla ne parvekelaattaan.
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Kuva 4. Rappaustelineiden pystytystä.
Työmaalla pidetään viikoittain TR-mittaus, jossa kierretään läpi työmaata ja tehdään havaintoja pöytäkirjaan (liite 7) työturvallisuuteen liittyen. Kierroksen aikana havainnot merkitään ylös oikein/väärin-periaatteella. TR-mittauksen lopuksi
tulos lasketaan oikein/väärin-havaintojen suhteena, josta saadaan tulos prosentteina. Tavoitteena on saada pidettyä tulos 90 %:n yläpuolella.
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3.5 Aliurakoiden hallinta

Aliurakoiden hallinta julkisivutöissä oli rappausta lukuun ottamatta helppoa.
Parvekepanelointien eteneminen oli vapaata, sillä liittyviä töitä parvekkeilla ei
ollut. Peltisepän asentamat vesipellit sekä reikäpellit ikkunoiden yläpuolisen tuuletusraon peittämiseksi eivät aina olleet paikoilleen asennettuna, kun paneloitsija saapui kyseiselle parvekkeelle. Laadunvalvonnan suorittaminen parvekkeilla
oli helppoa, ja sen sai tehdä rauhallisissa olosuhteissa. Yleisesti ottaen koko
urakan työt, rungon asennus, villoitus, koolaus ja panelointi oli helposti hallittavissa.

Rappaustyöt alkoivat ensimmäisen seinän (kuva 5) osalta hyvin, mutta rappausvillojen paikkaustyöt (kuva 6) seuraavalla seinustalla veivät huomattavasti
suunniteltua kauemmin. Lopulta rappaustöistä pidettiin palaveri, jonka lopputulemana työmaalle lisättiin heti seuraavalle viikolle kaksi kappaletta kahden rapparin työryhmää. Rappaustöiden etenemisestä tehtiin myös oma suunnitelma
(liite 7) jonka mukaan työt viedään loppuun.
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Kuva 5. Ensimmäinen rapattu seinä.

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Tatu Harjunmaa

31

Kuva 6. Rappausvillojen paikkausta.
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3.6 Työmaalla pidettävät palaverit ja kokoukset

Työmaalla pidettävistä palavereista osallistuin seuranta- ja työnjohtopalavereihin, joita kumpaakin pidettiin kuukauden välein.
Seurantapalavereissa käytiin läpi työmaan taloudellista tilannetta ja mietittiin
keinoja työmaan tuottavuuden parantamiseksi. Palaveriin osallistuivat rakennuspäällikkö, työpäällikkö, vastaava työnjohtaja sekä muut työmaan toimihenkilöt.
Työnjohtopalavereissa työpäällikön kanssa käytiin läpi työmaan tuotantoon liittyviä asioita työnjohtotasolla:
 työmaan tilanne eri työvaiheiden osalta
 hankintaan ja suunnitteluun liittyvät asiat
 työmaan eteneminen aikataulullisesti
 resurssien tilanne
 toimihenkilöiden tehtävänjaot ja vastuut
 sekä muut työmaan etenemiseen liittyvät asiat.
Palaverissa läpi käydyt asiat kirjattiin ylös muistioon (liite 8).
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4 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE

4.1 Tehtäväsuunnittelu

Tehtäväsuunnittelussa osaan hyvin hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia sekä
etsiä tarvittavat lähtötiedot oikeista lähteistä. Tietyistä töistä itsellä on jo aikaisempaa kokemusta, joten suunnittelu ja valvonta on luonnollisesti helpompaa.
Sellaisien töiden, joita en ole aiemmin tehnyt tai saanut johdettavaksi, teknisten
ja laadullisten sudenkuoppien näkeminen etukäteen voi olla vaikeaa. Uusien
töiden mukana tuomat haasteet ja tietotaito kasvattavat tehtäväsuunnittelutaitoja entisestään.

4.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta

Tämän rakennustyömaan julkisivutöiden ajallinen suunnittelu oli huomattavasti
hankalampaa, mitä alun perin kuvittelin. Rappaustöiden etenemisen näkeminen
ennalta on vaikeaa säänvaihteluiden ja resurssien vaihtelevuuden takia. Nämä
taas heijastuvat muihin työvaiheisiin. Tiiviimpi yhteistyö urakoitsijoiden kanssa
parantaisi ajallisten tavoitteiden saavuttamista. Yksi keino olisi säännöllinen
urakoitsijapalaverien pitäminen, jolloin pystyttäisiin sopimaan osakohteiden tarkat valmistumisajat ja käytössä olevien resurssien määrä esimerkiksi kahden
viikon päähän. Tämä parantaisi ajallisten tavoitteiden saavuttamista.
Töiden kestoa oppii arvioimaan ajan mittaan ja häiriöihin pystyy reagoimaan
entistä paremmin, kun kokemusta tulee lisää ja muistaa oppia virheistään.
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4.3 Aliurakkasopimukset

Sopimusten lukeminen on tullut minulle uutena asiana Turun Helmen työmaalla.
Urakkasopimukset ovat kuitenkin helposti luettavia, ja urakan sisältö sekä vaatimukset saa helposti sisäistettyä. Mielestäni osaan käyttää urakkasopimuksia
työn teon välineenä varsin hyvin.

4.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus

Mielestäni pidän asianmukaisesti työmaalla huolta työturvallisuudesta, erityisesti putoamissuojaukseen liittyen. Siisteydestäkin huomautan aina, kun huomaan,
että siihen on tarvetta. Joskus epäsiistien alueiden saaminen siistiksi tuntuu
kuitenkin kestävän liiankin kauan. Työntekijöiden töiden organisoinnin parantamisella pystyttäisiin vaikuttamaan asiaan.

4.5 Aliurakoiden hallinta

Aliurakoitsijoiden kanssa pidettävien palaverien lisäämisen kautta saisi yhdessä
suunniteltua ja sovittua töiden etenemiseen ja resurssien käyttöön liittyvistä asioista.
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5 YHTEENVETO

Opinnäytetyön tavoitteena oli saada kuvattua lukijalle työnjohtajan tehtäviä kerrostalon julkisivutöissä. Henkilökohtaisena tavoitteena oli perehtyä opinnäytetyössä käsiteltyjen aiheiden kattavaan teoriaan, jonka avulla pystyn parantamaan koulussa jo opittuja tietoja.
Itse julkisivutöiden eteneminen aikataulullisesti ei tapahtunut niin kuin olin
suunnitellut. Julkisivutöissä kun on muitakin aikatauluun vaikuttavia tekijöitä
kuin pelkästään resurssipula. Rappaustöiden ja siihen liittyvien töiden eteneminen on säästä kiinni. On kuitenkin opittava reagoimaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa aikataulussa tapahtuviin ongelmiin.
Mielestäni onnistuin opinnäytetyön toteutuksessa hyvin. Lähteinä opinnäytetyössä käytettiin luotettavaa rakennusalan kirjallisuutta sekä Ratu-kortteja, joista
on saatavilla monenlaista rakennustuotantoon liittyvää tietoa. Lähdekirjallisuutta
lukemalla sain parannettua rakennusalaan liittyvää teoreettista osaamistani.
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