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1 JOHDANTO
Opinnäytetyö keskittyy Kauppakeskus Myllyn saneeraustyömaahan ja sieltä
saatuihin tietoihin ja havaintoihin. Kauppakeskus Mylly sijaitsee Raisiossa ja on
Varsinais-Suomen suurin kauppakeskus. Myllyllä on käynnissä laajennustyömaa

ja

nykyisen

Myllyn

saneeraustyömaa.

Molemmissa

työmaissa

pääurakoitsijana on Hartela Oy. Laajennusosa on pinta-alaltaan noin 22 000
m2, saneerattava osa noin 8 000 m2. Liikkeitä tulee olemaan yli 150. Nykyisen
Myllyn työt alkoivat maaliskuun lopulla. Sekä laajennusosa että saneerausosa
on tarkoitus ottaa käyttöön marraskuun 2015 alussa.
Työmaan urakkamuotona oli projektinjohtourakka ja pääurakoitsijana toimi
Hartela Oy. Olin töissä Hartelalla ja toimin työmaamestarina 1.4‒21.8.2015.
Saneeraustyömaan puolella oli toimihenkilöinä minun lisäkseni vastaava
mestari, toinen työmaamestari ja työmaainsinööri. Vastuualueitani olivat
purkutyöt, väliseinätyöt, tasoite- ja maalaustyöt sekä sivu-urakoitsijoiden
aputyöt. Työtehtävinä oli mm. tehtävien suunnittelu, aikataulusuunnittelu ja
valvonta, sivu- ja aliurakoitsijoiden ohjaus ja valvonta, oman henkilöstön
työnjohto sekä laadunvalvonta.
Opinnäytetyössäni aion kertoa rakennusmestarin keskeisimmistä työtehtävistä
saneeraustyömaalla ja asiakkaiden tai käyttäjien läheisyydessä työskentelyn
haitoista ja huomioon otettavista asioista. Käsittelen työssäni tehtäväsuunnittelua,

ajallista

suunnittelua

ja

valvontaa,

aliurakkasopimuksia,

työ-

ja

ympäristöturvallisuutta, hankintoja ja logistiikkaa sekä työmaalla pidettäviä
palavereja ja kokouksia. Käsittelen ensin yleisesti teoriaa, sitten käytännön
kokemuksia

ja

havaintoja

kyseiseltä

työmaalta.

Lopuksi

mietin

osaamistani ja mitä parannettavaa olisi edellä mainituilla osa-alueilla.
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2 TUOTANNONSUUNNITTELUN JA -OHJAUKSEN
TEORIA
2.1 Tehtäväsuunnittelu

Kun työmaalla puhutaan tehtävästä, se voi tarkoittaa aliurakkaa, työkauppaa tai
yhden

työryhmän

tekemää

tehtäväkokonaisuutta

esim.

väliseinätöitä.

Tehtäväsuunnittelu tehdään yhteen tehtäväkokonaisuuteen keskittyen toisin
kuin viikkosuunnittelu. Tehtäväsuunnitelma laaditaan ennen hankintoja ja
aliurakkaneuvotteluita, viimeistään ennen tehtävän alkua. Silloin siitä on hyötyä
tarjouspyyntöjen teossa ja työkauppojen solmimisessa. Tehtäväsuunnitelma
sisältää tehtävän sisällön, aikataulun, laatuvaatimukset, resurssit, kustannustavoitteet, työturvallisuusasiat, tehtävän aloitusedellytykset ja riskit. Tehtäväsuunnitelma helpottaa työn johtamista ja ohjausta sekä laatu- ja aikataulupoikkeamien tunnistamista. Sillä myös ennaltaehkäistään tehtävässä ilmeneviä ongelmia
ja tunnistetaan työturvallisuusriskejä. (Ratu S-1228 2010, 1.)

2.1.1 Suunnittelun tarkoitus

Tehtäväsuunnittelu mahdollistaa riskien tunnistamisen ja ennaltaehkäisyn.
Riskien hallinta on tärkeää tehtävän sujuvuuden ja taloudellisen tuloksen
kannalta. Suunnitelma antaa välineet työn valvontaan ja laadunvarmistukseen,
jolloin aikataulu- ja laatupoikkeamat tunnistetaan ja niihin pystytään reagoimaan
ajoissa. Suunnittelulla saadaan myös varmuus, että kaikilla osapuolilla on tieto
tehtävän aloitusedellytyksistä, sisällöstä ja tavoitteista. Kun tehtäväsuunnittelu
tehdään ennen aliurakoiden ja työkauppojen solmimista, sitä voidaan hyödyntää
sopimuksia tehtäessä. (Ratu S-1228 2010, 2‒3.)
Tehtäväsuunnittelu liittyy hankkeen tuotannonsuunnittelu- ja ohjausprosessiin.
Se tarkentaa yleisaikataulun, rakentamisvaiheaikataulun ja viikkosuunnitelmat
sille tasolle, että työnjohdolla on valmiudet työn toteuttamiseen ja ohjaukseen.
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Tuotannonsuunnittelun ja -ohjauksen tarkoituksena on varmistaa tuotannon
laatuvaatimusten täyttyminen, aikataulu- ja kustannustavoitteiden saavuttaminen ja turvallinen ja hyvän rakennustavan mukainen toteutus. (Ratu S-1228
2010, 3.)

2.1.2 Suunniteltavat tehtävät ja suunnitelmien laadinta

Työmaan laatusuunnitelmassa voidaan määritellä työmaatehtävät, joista
laaditaan tehtäväsuunnitelma. Suunniteltaviksi töiksi valitaan työmaan koosta
riippuen yleensä 3‒6 tehtäväkokonaisuutta, jotka ovat taloudellisesti tai
aikataulullisesti merkittäviä, vuosikorjauksissa virhealttiiksi osoittautuneita sekä
tehtäviä, jotka ovat vieraita työryhmälle ja työnjohdolle tai ovat muista syistä
vaativia. (Mittaviiva Oy 2013.)
Lähtötietoina tehtäväsuunnitelmassa käytetään hankeasiakirjoja, joita ovat
piirustukset,

yleisaikataulu,

laatusuunnitelma,

sopimusasiakirjat,

hankintasuunnitelmat,

tavoitearvio,

työselostukset

sekä

työmaan
muistiot

katselmuksista. Lisäksi käytetään myös yleisiä normeja sekä yrityskohtaisia
tiedostoja. Suunniteltaessa kasataan kaikki tehtävään liittyvät lähtötiedot, joiden
avulla muodostetaan tehtävän sisältö, ajalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä
laatuvaatimukset. Tiedot kirjataan sellaiseen muotoon, että ne palvelevat työn
toteutusta ja ohjausta. Laatuvaatimusten viittaukset kirjoitetaan auki, ja ne
käydään läpi työryhmän kanssa ennen tehtävän aloitusta. (Mittaviiva Oy 2013)

2.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta

Tuotannonohjauksen keskeisin osa on ajallinen suunnittelu ja ohjaus. Ne luovat
valmiuden muun suunnittelun onnistumiselle ja tuovat esiin epäkohdat ja
suunnitelmista poikkeamiset. Aikataulua tehtäessä suunnitellaan tehtävien
ajankäyttö ja ajoitus siten, että hanke on realistista toteuttaa annettujen tietojen
perusteella. Aikataulussa asetetaan tavoitteet hankkeelle ja yksittäiselle
tehtävälle. Tavoitteet koskevat työvoiman käyttöä sekä tehtävien aloittamista ja
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lopettamista aikataulun mukaan. Tavoitteiden pitää olla realistisia sekä
mitattavissa tuotokseen ja aikaan sidottuina. (Ratu KI-6023 2013, 18.)
Rakennuttajan vastuulla olevan projektiaikataulun, eli hankeaikataulun realismi,
tavoitteellisuus ja yhteys hankkeen muihin suunnitelmiin luo pohjan muulle
aikataulutukselle.

Hankeaikataulussa

pitää

olla

realistinen

näkemys

rakennushankkeen kestolle ja vaiheiden ajoitukselle. Se sisältää työmaatoimintojen lisäksi myös suunnitelmien valmistumisen, hankintojen ja rakennuksen
käyttöönoton sekä korjausrakennuskohteissa rakennusaikaisen suunnittelun.
(Ratu KI-6023 2013, 18.)
Suunnitelma-aikataulu kertoo rakennussuunnittelun sisällön ja ajoituksen. Se
laaditaan yleensä ennen rakentamisvaiheen alkamista ja urakkasopimuksen
tekemistä. Ajoitus tarkastetaan, kun rakentamisen työaikataulu on hyväksytty.
Ennen rakennusvaihetta tehty suunnitelmien toimitusaikataulu on osana koko
hankkeen rakennussuunnitteluaikataulua. (Ratu KI-6023 2013, 18.)
Päätoteuttajan laatima ja rakennuttajan hyväksymä yleisaikataulu on yleisten
sopimusehtojen

(YSE98)

mukainen

urakkasopimuksen

työaikataulu.

Sopimusaikataulusta on oleellista löytyä molempien osapuolien kannalta tärkeät
ajankohdat. Sopimusyleisaikataulu tarkennetaan työmaata ja urakoitsijoita
varten työaikatauluksi päätoteuttajan toimesta.

Suunnitelma-aikataulu ja

työaikataulu ovat hankintojen suunnittelun edellytyksenä. Hankintoja varten
pitää olla suunnitelmat valmiina,

ja hankintojen ajankohdan määrittää

työaikataulu. (Ratu KI-6023 2013, 18.)

2.2.1 Suunnittelun perusteita

Rakennustöiden aikatauluttaminen ja järkevien tavoitteiden asettaminen vaatii
tietoa työsaavutuksista, työmenekeistä ja kapasiteeteista sekä resursseista.
Tietoja saa tiedostoista, tavoitearviosta ja kokemuksesta. (Ratu KI-6023 2013,
19.)
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Ajallisessa suunnittelussa työnaikainen ohjaus on erittäin tärkeää aikataulujen
toteutumisen ja suunnitellun tuotannon varmistamisen kannalta. Aikataulua
tehtäessä onkin huomioitava, että se on ohjausta palveleva, tuotokseen sidottu
ja konkreettinen ja että se osoittaa toteuman poikkeamat. (Ratu KI-6023 2013,
19.)
Aikataulua valvoessa on oltava ajan tasalla kokonaisuuden ja yksittäisten
tehtävien

tilanteesta

verrattuna

suunnitelmien

mukaiseen

tilanteeseen.

Tuotannon poikkeamien havaitseminen on tärkeää. Tuotannon ohjausominaisuudet ja -mahdollisuudet on tunnettava ohjaustoimenpiteiden suunnittelua
varten. Aikataulun tulee sopia tavoitearvioon ja suunniteltuihin resursseihin.
Tuotannon ohjaus vaatii aikatauluja, joissa kuvataan aikaa suhteessa
suoritemäärään. Aikatauluilla pitää myös pystyä varautumaan häiriöihin sekä
suunnitelma- tai olosuhdemuutoksiin. (Ratu KI-6023 2013, 19.)
Aikataulusuunnittelun vaiheet, niiden merkitys ja järjestys riippuvat hankkeen
laajuudesta, haastavuudesta, kokonaiskeston kireydestä sekä aliurakoinnin ja
työvoiman käytöstä. (Ratu KI-6023 2013, 19‒20.)

2.2.2 Aikataulujen esitystavat

Tyypillisimmät esitystavat ovat jana-aikataulu ja vinoviiva-aikataulu. Vinoviiva
aikatauluja käytetään paikka-aikakaavioina ja tuotantokaavioina. (Ratu KI-6023
2013, 25.)
Jana-aikataulussa

tehtävät

luetellaan

vasemmassa

reunassa

ja

aika

yläreunassa. Tehtävien kestot piirretään janoina. Työni lopussa on liitteet 2 ja 3
esimerkkinä jana-aikataulusta. (Ratu KI-6023 2013, 25.)
Paikka-aikakaaviossa pystyakselilla esitetään rakennuksen osia ja niiden
laajuutta, esim. kerroksia. Vaaka-akselilla kulkee aika. Tehtävien kestot,
suoritusjärjestykset ja toteutuksen aikavälit kuvataan paikan ja ajan suhteen
piirretyillä vinoviivoilla. (Ratu KI-6023 2013, 25.)
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Tuotantoaikakaavio esittää tuotannon etenemistä ajan ja määrän suhteessa.
Työn etenemistä kuvataan valmiusasteen tai suoritemäärän avulla. (Ratu KI6023 2013, 25.)
Aikataulusuunnitteluun on kehitetty ohjelmistoja, jotka helpottavat ja nopeuttavat
niiden laadintaa ja esittämistä. Ohjelmat voivat laskea tehtävien kestoja
annettujen määrien, menekkien ja resurssien perusteella. (Ratu KI-6023 2013,
25‒26.)

2.2.3 Yleisaikataulu

Yleisaikataulu

kuvaa

koko

hankkeen

suunniteltua

työnkulkua.

Se

on

lähtötietona resurssisuunnitelmille sekä tarkemmille aikataulusuunnitelmille,
kuten tehtäväsuunnitelmille, rakennusvaihe- ja viikkoaikatauluille. Se laaditaan
kolmena eri versiona eroten laadinta-ajankohdalla, tarkkuustasolla sekä
käyttötarkoituksella. (Ratu KI-6023 2013, 27.)
Yleisaikataulun vaiheet
Tarjousvaiheessa tehdään alustava yleisaikataulu, jonka tarkoituksena on
selvittää mm. tärkeimmät työvaiheet ja hankkeen kesto. Tehtävien kestot
ilmoitetaan kokonaisaikoina (T4). (Ratu KI-6023 2013, 27.)
Sopimusyleisaikataulu on tarkennettu versio alustavasta yleisaikataulusta, ja se
laaditaan sopimusneuvotteluissa.
yleisaikataulu

liitetään

Tarkennettu ja osapuolten hyväksymä

sopimukseen

sopimusyleisaikatauluksi.

Aikataulu

perustuu kokonaisaikoihin (T4). (Ratu KI-6023 2013, 27.)
Päätoteuttaja tekee sopimusyleisaikataulusta tarkennetun version työaikatauluksi työmaata ja urakoitsijoiden töiden yhteensovittamista varten. Työaikataulu
toimii työmaan suunnannäyttäjänä. Se laaditaan heti, kun talotekniset työt
saadaan sovitettua mukaan. Työaikataulua kutsutaan työmaalla yleensä
yleisaikatauluksi. Se perustuu tehollisiin työvuoroaikoihin (T3). (Ratu KI-6023
2013, 27.)
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Tärkeimmät lähtötiedot työaikataulun laadinnassa ovat



alustava yleisaikataulu



sopimusasiakirjat



tekniset suunnitelmat



määrälaskelma ja kustannusarvio



työvoiman käyttö ja aliurakkana tehtävät työvaiheet



tärkeimmät työmenetelmä valinnat



tuotantotiedostot



käytettävissä olevat resurssit ja resurssirajoitukset



lomapäivät ja vapaapäivät



rakennuspaikan olosuhdetiedot (Ratu KI-6023 2013, 27.)

Esitystapa
Yleisaikataulun esitystapana on yleensä jana-aikataulu tai paikka-aikakaavio.
Tehtävien ajankohdan tarkkuusvaatimus on 1 viikko ja tehtävien keston 0,5
viikkoa. Aikataulussa esitetään tehtävänimike, suoritemäärä- ja yksikkö,
työmenekki tai työsaavutus, työryhmä, kesto, ajoitus ja riippuvuudet. (Ratu KI6023 2013, 28.)

2.2.4 Rakentamisvaiheaikataulu

Rakentamisvaiheaikataulun tarkoituksena on aikatauluttaa tietty rakentamisvaihe, esim. runkovaihe, ja varmistaa yleisaikataulussa pysyminen. Tärkeimpien
työvaiheiden resurssit mitoitetaan tehollisten työmenekkien (T3), tehtävien
limitysten ja vaihtoehtolaskelmien
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lähtötietonsa tarkennetuista suunnitelmista sekä yleisaikataulusta. (Ratu KI6023 2013, 28 & Ratu 7031, 57.)
Laadinta ja esitystapa
Rakennusvaiheaikataulussa esitetään myös tärkeimmät sivu- ja aliurakoiden
tehtävät rakennusteknisten töiden kanssa tahdistettuna. Aikataulutus tehdään
yhteistyössä sivu- ja aliurakoitsijoiden kanssa. Tehtävien kestot mitoitetaan
käyttäen tehollisia työmenekkejä (T3) tai työsaavutustietoja, suoritemäärätietoja
sekä

yksityiskohtaisia

yleisaikataulua

tuotantosuunnitelmia.

mukaillen,

niin

että

Työjärjestys

nimikkeet

jaetaan

suunnitellaan
työlajeittain

tai

työkokonaisuuksittain. Yleiset esitystavat ovat jana-aikataulu sekä paikkaaikakaavio. Tehtävän ajoituksen tarkkuus on 0,5 viikkoa ja keston 1 työvuoro.
(Ratu KI-6023 2013, 30.)

2.2.5 Viikkoaikataulu

Viikkoaikataulu laaditaan tulevista, lyhyen aikavälin töistä. Sen tarkoituksena on
varmistaa tavoitteiden täyttyminen aikataulussa ja resurssien tehokas käyttö ja
riittävyys. Viikkosuunnitelma tehdään viikoittain 1‒3 viikoksi eteenpäin, ja sitä
päivitetään jatkuvasti, kun muutoksia tulee. Työskentelyn alla oleva viikko on
tarkin. (Ratu KI-6023 2013, 31.)
Viikkoaikataulun lähtötiedot
-

työ- ja rakennusvaiheaikataulu

-

edeltävät viikkoaikataulut ja toteumat

-

tehtäväsuunnitelmat ja erityissuunnitelmat

-

käytettävissä olevat resurssit

-

kaluston ja materiaalien tilaukset ja toimitusajankohdat

-

työmaan tilanne ja tehtävien valmiusaste
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-

toteutuneet työsaavutustiedot ja menekit

-

Ratu-menekkitiedostot ja yrityksen tuotantotiedostot (Ratu KI-6023 2013,
31.)

Viikkosuunnitelmat esitetään yleensä jana-aikatauluna. Tarkkuusvaatimuksena
tehtävien kestolle on 2‒4h ja ajankohdan tarkkuutena 4‒8h. Aikatauluun
merkitään tehtävänimike, tarvittavat resurssit, työn kesto ja määrä tai
työsaavutus-tavoite.

2.3 Aliurakkasopimukset

Aliurakat

ovat

työpanoksen

pääurakoitsijalle
että

hankintoja,

rakennustuotteiden

joihin

hankinta.

kuuluu

usein

Aliurakasta

sekä

tehdään

urakkasopimus, ja sopimusehtoina käytetään yleensä rakennusurakan yleisiä
sopimusehtoja (YSE 98). Sen termistön mukaan aliurakassa tilaajana on
pääurakoitsija ja aliurakoitsija on urakoitsijana. (Kankainen & Junnonen 2014,
435.)
Melkein kaikissa rakennusurakoissa pääurakoitsija myy osan tehtävistään
aliurakoitsijoille. Pääurakoitsija hankkii aliurakoinnin avulla erityisosaamista
sekä sopeuttaa oman työvoimansa ja kalustonsa yrityksen tarpeita vastaavaksi.
Tyypillisesti tehtävien teettämistä aliurakoitsijoilla perustellaan hyvällä laadulla,
taloudellisuudella sekä aikataulussa pysymisellä. Aliurakoinnin etuina voi usein
mainita urakoitsijan erikoistumisen tiettyihin työtehtäviin ja pääurakoitsijan
työnjohtovastuun

jakautumisen.

Haittoja

tulee

yleensä

puutteellisista

aliurakkasopimuksista ja puutteellisesti hoidetuista yhteistyömenettelyistä.
Keskeisiä ongelmia ovat aliurakkatyön viivästyminen, huonolaatuinen ja
sopimuksen vastainen lopputulos sekä aliurakoitsijan konkurssi. (Kankainen &
Junnonen 2014, 435.)
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2.3.1 Aliurakkasopimuksen valmistelu

Tarjouspyyntöjen

laatiminen

ja

aliurakan

valmistelu

perustuu

yleensä

tehtäväsuunnitelmaan. Tehtäväsuunnitelmaan kerätään aliurakkaa koskevat
tiedot ja määritetään kustannus- ja tuotantotavoitteet. Työn laatuvaatimukset
selvitetään, tehdään potentiaalisten ongelmien analyysi sekä etsitään sopiva
toiminta- ja työskentelytapa, jolla päästään tavoitteeseen. Tehtäväsuunnitelman
tietoja

käytetään,

kun

määritellään

aliurakkaehtoja,

tehtävän

ajoitusta,

laatuvaatimuksia ja laadunvarmistusta sekä sisältöä ja suoritusvelvollisuuksia.
Tehtäväsuunnitelman tärkeä osa on myös osapuolten suoritusvelvollisuuksien
määrittäminen, esim. aputyöt ja materiaalien siirrot. (Kankainen & Junnonen
2014, 438‒439.)

Kuva 1. Aliurakan tehtäväsuunnitelman hyödyntäminen tarjouspyynnössä
(Kankainen & Junnonen 2014, 438.)

2.3.2 Aliurakkasopimus

Aliurakkasopimus tulee laatia siten, että pääurakoitsija voi vaatia aliurakoitsijalta
samat takuut ja vastuut kuin pääurakoitsijalta on vaadittu kyseisestä työstä.
Pääurakoitsija vastaa aliurakoitsijoittensa töistä niin kuin omistaan. (Kankainen
& Junnonen 2014, 435.)
Suullinen sopimus on yhtä pätevä kuin kirjallinen, mutta silti kaikki urakkasopimukset kannattaa tehdä kirjallisesti. Jo pienissäkin töissä sovittujen asioiden
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toteen näyttäminen on käytännössä mahdotonta ilman kirjallista sopimusta.
Sopimuksen voi tehdä esimerkiksi rakennusteollisuus RT:n sopimuslomakkeella, josta yritykset voivat laatia omia sopimuspohjiaan ja korostaa tärkeinä
pitämiään asioita. (Kankainen & Junnonen 2014, 435‒436.)
Aliurakkasopimus koostuu kaupallisista ja teknisistä asiakirjoista.
Kaupalliset asiakirjat listattuna pätevyysjärjestyksessä



urakkasopimus



urakkaneuvottelupöytäkirja



rakennusurakan yleiset sopimusehdot



tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisätiedot



urakkaohjelma tai muut sopimuskohtaiset urakkaehdot



urakkarajaliite



tarjous



määrä- ja mittaluettelot



muutostöiden yksikköhintaluettelo



Tekniset asiakirjat listattuna pätevyysjärjestyksessä


Työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset



sopimuspiirustukset



yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset (RT 16-10660, 13)

Hyvässä aliurakkasopimuksessa tulisi määritellä seuraavat kaupalliset ehdot


sopimustunnisteet
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osapuolten suoritusvelvollisuudet



maksuperusteet, urakkahinta, mahdolliset muutostyöhinnat ja urakkahinnan maksaminen



sopimuksessa noudatettavat asiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys



urakka-aika mahdolliset välitavoitteet ja viivästyssakot



aliurakassa vaadittava laadunvarmistus



vakuutukset



vakuudet



takuut



aliurakoitsijalta vaadittavat dokumentit



lisä- ja muutostyökäytännöt



riitaisuuksien ratkaisu



kohdekohtaiset erityisehdot ja määräykset (Kankainen & Junnonen 2014,
437.)

Harmaan talouden torjuntaan liittyen pääurakoitsijalla on tilaajana erityisiä
velvollisuuksia. Ennen sopimusten tekoa pääurakoitsijan on vaadittava
aliurakoitsijalta tilaajavastuulain dokumentit ja tarkastettava ne. Ulkomaisten
työntekijöiden työluvat on tarkastettava ja on edellytettävä kuvallisten
henkilökorttien käyttöä kaikilla työntekijöillä. Jos yritys on ulkomainen, on
tarkastettava, että yrityksellä on lain edellyttämä edustaja Suomessa.
Kaupparekisteriotteesta tarkastetaan, kenellä on yrityksen nimenkirjoitusoikeus.
Töiden alettua pääurakoitsijan on perehdytettävä kaikki työmaalle tulevat
henkilöt. Työmaalla on varmistettava, että kaikilla on kuvalliset henkilökortit
veronumerolla. Kaikilla työntekijöillä on oltava kulkulupa, ja heidät tulee olla
merkattuna

kulkulupaluetteloon

sekä

varmistettava,

että

he

saavat

työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli hankkeen koko ylittää 15 000€,
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verohallinnolle on ilmoitettava kuukausittain tiedot työmaalla työskentelevistä
henkilöistä. (Kankainen & Junnonen 2014, 437.)

2.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus

Rakennustyömaalla kaikilla osapuolilla on velvollisuus huolehtia siitä, ettei
työskentelystä aiheudu vaaraa muille työmaalla tai työn vaikutuspiirissä oleville
henkilöille. Päätoteuttaja pitää huolen siitä, että kaikille työntekijöille on annettu
perehdytys työmaalle, jotta he tuntevat työmaan vaarat. (Valtioneuvoston
asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009.)
Päätoteuttajan on ennen työn alkua tehtävä ennakkoilmoitus työmaasta
työnsuojeluviranomaiselle, jos työmaa kestää yli kuukauden ja siellä on
vähintään 10 henkilöä töissä sekä jos arvioitu työnmäärä on yli 500
henkilötyöpäivää.

(Valtioneuvoston

asetus

rakennustyön

turvallisuudesta

205/2009.)
Jokaiseen

rakennushankkeeseen

Päätoteuttajan

ja

on

nimettävä

turvallisuuskoordinaattorin

turvallisuuskoordinaattori.
on

tehtävä

yhteistyötä

rakentamisen turvallisuutta koskettavassa suunnittelussa ja töiden toteuttamisessa. (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009.)
Tärkeimmät hyvät turvallisuuskäytännöt rakennustyömaalla ovat
-

johdon sitoutuminen turvallisuuden kehitykseen

-

työmaan turvallisuuden johtaminen ja koordinointi

-

panostus työturvallisuushenkilöstöön

-

huolellinen ja kattava työturvallisuussuunnittelu

-

koulutus ja perehdytys turvallisuuteen

-

työntekijöiden sitoutuminen ja osallistuminen turvallisuustavoitteiden
saavuttamiseen
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-

turvallisuustavoitteiden selkeä kirjaus tarjouspyyntöihin ja urakkasopimuksiin sekä urakoitsijoiden ohjaus

-

palaute ja palkitseminen turvallisuutta edistävästä toiminnasta

-

vaaratilanteista ja tapaturmista raportointi ja tutkinnat

-

työturvallisuuden jatkuva valvonta ja seuranta

-

turvallisuusohjeiden laatiminen työmaalle (Ratu tt 18-00408, 7)

Turvallisuussuunnittelun tarkoituksena on ennakoida vaaroja
työvaiheiden

aikatauluja

niin

että

työt

voidaan

toteuttaa

ja

miettiä

turvallisesti.

Lähtökohtana suunnittelulle on rakennuttajan laatima turvallisuusasiakirja ja
työmaalla tehtävä projektin riskien ja vaarojen arviointi. Jos rakennuttaja ei ole
laatinut turvallisuusasiakirjaa, jää se päätoteuttajan tehtäväksi. (Ratu tt 1800408, 14.)
Riskienarviointi on prosessi, jossa etsitään, tunnistetaan ja arvioidaan työpaikan
vaaraa aiheuttavat riskit. Siinä käydään läpi kaikki osa-alueet sekä selvitetään,
mitkä asiat saattaisivat aiheuttaa vahinkoa ja voidaanko ne poistaa tai estää
jotenkin. Riskienarvioinnilla luodaan perusta hyvälle turvallisuusjohtamiselle ja
turvallisuuden ylläpitämiselle sekä sairauksien ja tapaturmien vähentämiselle.
(Ratu KI-6027, 25‒26)
Työmaasta tehdään työmaasuunnitelma, jonka avulla perehdytetään kaikki
työmaalle saapuvat henkilöt. Siinä kerrotaan, kuinka siisteyttä ja järjestystä
pidetään yllä sekä esitetään materiaalien varastointialueet. Paljon riskejä
sisältävistä

työvaiheista

tehdään

erilliset

turvallisuussuunnitelmat,

mm.

purkutyösuunnitelma, putoamissuojaussuunnitelma, telinesuunnitelma, nosto- ja
siirtosuunnitelma ja elementtiasennussuunnitelma. (Ratu tt 18-00408, 7.)
Saneeraustyömaalla työturvallisuuden ja ympäristönsuojelun suunnitteleminen
on tehtävä erityisen huolellisesti. Haasteina ovat mm. vaativat purkutyöt,
tilanahtaudet,

epävarmuus

rakenteiden

kunnosta,

asiakkaiden oleskelu kohteessa. (Ratu S-1231, 16.)
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Kiinteistön vesi- ja viemärijärjestelmät on kartoitettava ennen töiden aloitusta
vesivahinkojen välttämiseksi. Vesikatkoista on aina ilmoitettava mahdollisille
käyttäjille. (Ratu S-1231, 17.)
Pölyn aiheuttamat vaarat ja niiden torjunta pitää ottaa huomioon tuotantosuunnitelmissa ja laatia erillinen pölyntorjuntasuunnitelma. Asbestipurut tehdään
erillisenä asbestipurkutyönä. Pölyn leviäminen tulee estää suojauksilla ja
alipaineistuksella. Pölyntorjuntamenetelmiä ovat
-

purkutöiden minimointi

-

mahdollisimman pölyttömien työmenetelmien käyttö

-

pölyävien töiden teko eri aikaan kuin muut työt

-

osastoinnin käyttö

-

kohdepoistojen käyttö koneissa ja laitteissa

-

pölyävien töiden jälkeen suoritettavat välisiivoukset

-

yleisen ilmanvaihdon järjestäminen

-

siirtojen huolellinen suunnittelu

-

henkilökohtaisten suojaimien käyttö (Ratu S-1231, 17.)

Saneerattavan kohteen paloturvallisuudesta on pidettävä huolta koko hankkeen
ajan. Rakennusaikainen palo-osastointi on pidettävä kunnossa. Läpiviennit ja
aukot tulee tilapäisesti tiivistää ja sulkea murto- ja palosuojaukseksi. Kaikilla
tulitöitä tekevillä on oltava voimassa oleva tulityökortti ja tulityölupa sekä lähellä
on oltava alkusammutuskalusto. (Ratu S-1231, 17‒18.)
Ympäristösuunnitelma on työnjohtajan apuna työmaan ympäristöasioiden
hallinnassa. Pienissä kohteissa ympäristöasiat voidaan käsitellä laadunvarmistussuunnitelmassa,

mutta

isommissa

kohteissa

tehdään

aina

ympäristösuunnitelma. Ympäristösuunnitelmassa esitetään esimerkiksi
-

työmaan aluesuunnitelma
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-

työmaan lähialueet ja liikennejärjestelyt

-

jätteiden hallinta

-

melun- ja pölynhallinta

-

riskianalyysin ympäristöriskit

-

energian käyttö, esim. lämmitykset (Ratu S-1231, 20.)

2.5 Hankinnat ja logistiikka

Hankintasuunnitelma laaditaan heti, kun projektin yleisaikataulu on tehty. Se
sisältää

hankintakokonaisuuksien

hankintatapahtumien

ajoituksen

ja

vastuiden

määrittämisen

hankinta-aikataululle.

sekä

Korjauskohteen

hankintoja suunnitellessa on otettava huomioon
 laskettujen

määrien

epätarkkuudet

ja

mahdolliset

muutokset

on

tarkastettava
 mitat on tarkastettava paikanpäällä
 haasteena on löytää sopivan mittaisia korvaavia materiaaleja
 materiaalihukkaa lisää materiaalierien pienuus
 työssä syntyvien yllätysten takia tehtävien hankintojen tilausajat ovat
pitkiä (Ratu S-1231, 13.)
Rakentamisvaiheessa

hankinta-aikataulu

toimii

seurantatyökaluna,

johon

merkataan aikataulussa olevat suoritetut toiminnot. Sitä käytetään yhdessä
muiden aikataulujen kanssa, jotta nähdään ajoissa hankinta-ajankohtien
poikkeamat. Hankintojen ohjausta voidaan myös tarkentaa tehtäväsuunnitelmissa. (Ratu S-1231, 13.)
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Työmaalla kaikki osapuolet on pidettävä tietoisina siitä, mitä työmaalla milloinkin
tapahtuu, jotta kaikkien on mahdollista ohjata materiaalivirtoja niin että
materiaalit ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan. (Ratu S-1231, 13)
Vastaavan mestarin tai hankinnoista vastaavan on huolehdittava siitä, että omat
ja aliurakoitsijoiden toimitukset ovat vastuutettu työnjohtajille. Työnjohtajat
suunnittelevat oman vastuualueensa toimitukset ja merkitsevät ne aikatauluun.
Aliurakoitsijoiden toimituksia on valvottava ja purkupaikoista on sovittava
etukäteen. Jos työmaan yleisaikataulua joudutaan muuttamaan, on sen
vaikutukset hankintoihin tarkastettava ja on ilmoitettava muutoksista toimittajille.
(Ratu S-1231, 14.)
Materiaalien

purku

ja

siirrot

on

suunniteltava

huolellisesti

etukäteen.

Materiaalien tarpeetonta siirtelyä on yritettävä välttää ja siirtelyyn on käytettävä
tarkoitukseen sopivaa kalustoa, jotta vaurioilta vältytään. Ennen toimituksen
saapumista on varmistettava, että purku- ja varastointipaikat ovat kunnossa
sekä nosto- ja siirtokalusto ovat valmiina. Siirto, nosto ja varastointi on
suoritettava valmistajan antamien ohjeiden mukaan. Purku-, varasto- ja
nostopaikat on merkittävä aluesuunnitelmaan. (Ratu S-1227, 14‒15.)
Materiaalien fyysiseen käsittelyyn liittyvät työvaiheet kuvataan logistiikkasuunnitelmassa. Suunnitelmassa käsitellään kuormien purut, materiaalien siirrot,
kuljetukset, varastointi, suojaus, siivous ja jätteiden poisvienti. Logistiikkaa
suunniteltaessa on tärkeää miettiä työmaata kokonaisuutena. Logistiikkasuunnittelun tarkoituksena on saada varastotilat ja kulkutiet hyvin hyödynnettyä sekä
minimoitua siirtojen määrät. Näin materiaalit säästyvät paremmin vaurioilta.
(Ratu S-1231, 14.)
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2.6 Työmaalla pidettävät kokoukset ja palaverit

2.6.1 Urakkaneuvottelu

Urakkaneuvottelu on ennen sopimuksen tekoa käytävää neuvottelua, jossa
varmistetaan, että tilaajalla ja tekijällä on selvyys tarjouspyyntöasiakirjoista ja
mahdollisista ristiriidoista. Neuvottelussa ei ole tarkoitus tinkiä tarjoushinnasta,
vaan tarkistaa ja täsmentää sovittuja asioita. Urakkaneuvottelussa
 käydään läpi urakan sisältö ja tarjouksen jälkeen sovitut muutokset
kustannuksineen
 todetaan ja kirjataan täsmällinen urakan aikataulu sisältäen välitavoitteet
ja valmistumispäivämäärä sekä mahdolliset viivästymissakot
 kirjataan vaadittavat laadunvarmistustoimenpiteet
 käydään läpi muut sopimusehdot (Kankainen & Junnonen 2014, 118.)
Urakkaneuvotteluista laaditaan aina rakennusalan yleisten sopimusehtojen
velvoittama pöytäkirja, jonka tilaaja ja urakoitsija allekirjoittavat. Pöytäkirja
liitetään sopimusasiakirjaksi, ja se kuuluu urakkasopimuksen kaupallisiin
asiakirjoihin.

Asiakirjojen

pätevyysjärjestyksessä

se

on

ensimmäisenä

urakkasopimuksen jälkeen. (Kankainen & Junnonen 2014, 118.)

2.6.2 Suunnitelmakatselmus

Suunnitelmakatselmuksen avulla sopijaosapuolet saavat todettua suunnitelmien
sisällön, suunnitelmien toimittamiseen liittyvän seikan tai suunnitelmien
valmiuden töiden aloituksen kannalta. Sen tarkoitus on vähentää suunnitelmiin
liittyviä epäselvyyksiä ja aikatauluongelmia. (Kankainen & Junnonen 2014,
123.)
Suunnitelmakatselmuksia pidetään työn aikana ennen eri työvaiheiden alkua tai
esim. uuden tuotantolohkon alkaessa. Erityiskohteissa voi olla tarpeen pitää
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suunnitelmakatselmus ennen runkotyön ja sisävalmistustöiden aloitusta. Lisäksi
osapuolet voivat järjestää katselmuksia tarvittaessa urakoitsijan suoritevelvollisuuteen kuuluvan suunnittelun lähtötietojen läpikäyntiin, esim. elementtisuunnittelu ja teräsrakenteiden konepajasuunnittelu. (Kankainen & Junnonen 2014,
123.)
Ennen urakkasopimuksien solmimista järjestettävässä suunnitelmakatselmuksessa tilaaja, urakoitsijat ja suunnittelijat
 käyvät läpi suunnitelmien valmiusasteen ja mahdolliset täydennykset
 selvittävät tarjousvaiheessa esiin tulleet puutteellisuudet suunnitelmissa
 sopivat tulevista suunnitelmakatselmuksista ja täydentävien suunnitelmien tarkastuksista
 sopivat suunnitelmien toimituksesta työmaalle ja muille osapuolille
 sopivat kiireellisiin hankintoihin vaikuttavien suunnitelmien aikataulusta
(Kankainen & Junnonen 2014, 123.)

2.6.3 Urakkasuoritukseen liittyvät katselmukset

Tyypillisiä syitä katselmuksen järjestämiselle ovat mm.


maaperän ja kallion tietojen poikkeaminen suunnitelmista



eriävät käsitykset työn laadussa



eriävät käsitykset työn aloitusedellytyksistä, esim. edeltävän työn
laadusta



aikataulupoikkeamat



osapuolten väliset epäselvyydet (Kankainen & Junnonen 2014, 131.)

Urakkasopimusta purkaessa tai konkurssin koittaessa on aina pidettävä
katselmus. Katselmukset pidetään sopimusosapuolten kesken, ja järjestäjänä
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voi olla tilaaja tai urakoitsija. Ajankohta on valittava niin, että mahdolliset virheet
ja poikkeamat saadaan todettua ajoissa. Katselmuksista tehdään pöytäkirja.
(Kankainen & Junnonen 2014, 131‒132.)

2.6.4 Aloituskatselmus

Aloituskatselmuksen

tarkoituksena

on

selvittää

työvaiheen

aloitukseen

vaikuttavat edellytykset. Lisäksi kartoitetaan lähtötilanne läheisten kiinteistöjen
osalta, jotta voidaan varmistua siitä ettei rakennustyö aiheita haittoja
kolmannelle osapuolelle. (Kankainen & Junnonen 2014, 134.)
Aloituskatselmus suoritetaan, kun ensimmäinen työmaakokous on pidetty ja
rakennusalue on luovutettu urakoitsijalle. Siinä kiinnitetään huomiota alueen
vaatimiin

turvallisuus-

ja

suojausnäkökohtiin

sekä

selvitetään

työstä

mahdollisesti syntyvät haitat kolmansille osapuolille. Haittoja voi olla mm.
louhinnasta ja paalutuksesta aiheutuvat tärinät. (Kankainen & Junnonen 2014,
134.)

2.6.5 Työmaakokoukset

Rakennustyömaalla tulee vastaan paljon kysymyksiä ja ongelmia, joita tilaaja ja
urakoitsija joutuvat ratkomaan. Tämän takia yleiset sopimusehdot velvoittavat
työmaakokouksien pitämiseen. Työmaakokouksissa
 saadaan yhteys osapuolten välille
 ratkotaan toteutuksessa ilmeneviä ongelmia
 varmistetaan, että työt etenevät suunnitellusti
 mietitään erilaisia toimintatapoja, menetelmiä ja ratkaisuja onnistuneen
lopputuloksen saavuttamiseksi.
 ratkotaan työssä ilmeneviä erimielisyyksiä (Kankainen & Junnonen 2014,
141.)
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Keskeisiä

käsiteltäviä

ja

kirjattavia

asioita

työmaakokouksessa

ovat

työmaatilanne, työmaan aikataulutilanne, urakoitsijoiden asiat, rakennuttajan
asiat, suunnittelutilanteen toteaminen, mahdolliset poikkeamat työsuorituksessa, hankinnat/hyväksynnät, työturvallisuusasiat, muutos- ja lisätyöt. Tärkeää on
myös käsitellä koko projektin aikatauluennustetta. Rajoituksena kokouksissa on
se, että itse urakkasopimuksiin ei voida tehdä muutoksia, ellei osanottajilla ole
yhtiön nimenkirjoitusoikeutta. (Kankainen & Junnonen 2014, 141‒142.)
Työmaakokousten pitopaikka ja ajankohta sovitaan urakkasopimuksessa tai
ensimmäisen kokouksen yhteydessä. Järjestelytiheyteen vaikuttaa hankkeen
koko, suunnitelmien valmius, aikataulun kireys ja erityispiirteet. Yleensä
kokousväli on kahdesta neljään viikkoon. Ensimmäisessä työmaakokouksessa
on hyvä sopia myös,
 miten osapuolet kutsutaan paikalle
 kuka on velvollinen ja kuka saa osallistua kokouksiin
 kuka tekee pöytäkirjan ja kuinka se tarkastetaan
 miten urakoitsijapalavereiden pöytäkirjat käydään läpi työmaakokouksissa (Kankainen & Junnonen 2014, 142.)
Työmaakokouksessa

puheenjohtajana

toimii

yleensä

tilaaja

tai

hänen

edustajansa. Tyypillisen kokouskäytännön piirteitä ovat
 kokouksen johtaminen tasapuolisesti ja niin että kaikki osapuolet saavat
kerrottua näkemyksensä.
 asialistan ja edellisen kokouksen pöytäkirjan lähettäminen osapuolille
ennen kokousta
 kokouksen vieminen läpi asialistan mukaan
 Varmistus siitä, että läsnäolijoilla on riittävät valtuudet tehdä päätöksiä
kokouksessa käytävistä asioista (Kankainen & Junnonen 2014, 142.)

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Mikko Lahti

27

Järjestäytymisen

yhteydessä

on

hyvä

sopia

kokoukseen

osallistuvista

henkilöistä. Toivottavaa olisi, että kokouksiin osallistuisi tilaaja, urakoitsija, sivuurakoitsijat, rakennuttajan hankkijat, suunnittelijat ja mahdolliset asiantuntijat.
Pääurakoitsija edustaa omia aliurakoitsijoitaan pääurakan työmaakokouksessa.
(Kankainen & Junnonen 2014, 142.)

2.6.6 Urakoitsijapalaverit

Kokouksia pidetään myös pääurakoitsijan ja aliurakoitsijoiden kesken. Näitä
kutsutaan urakoitsijapalavereiksi. Kokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka on
erittäin tärkeä työmaan etenemisen kannalta ja mahdollisesti eri osapuolten
erimielisyyksiä selvitellessä. Pöytäkirjasta käy ilmi esimerkiksi milloin ongelmia
on syntynyt ja miten niitä on yritetty ratkaista sekä millaisia ovat osapuolten
kannanotot ja perustelut. (Kankainen & Junnonen 2014, 143.)

2.6.7 Aloituskokous

Aloituskokouksen tarpeesta määrätään rakennusluvassa. Rakennushankkeeseen ryhtyvän pitää sopia aloituskokouksen ajankohta kunnan rakennusvalvontaviranomaisen kanssa ja järjestää kokous ennen töiden aloitusta. Läsnä on
oltava ainakin hankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, pääsuunnittelija ja
vastaava mestari. (Rakentaja.fi 2006.)
Aloituskokouksessa todetaan ja merkitään pöytäkirjaan rakennuttajalle määrätyt
velvoitteet, suunnittelun ja rakennustyön keskeiset osapuolet, rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt ja töiden tarkastuksia suorittavat henkilöt sekä laadunvarmistukseen liittyvät asiat. (Rakentaja.fi 2006.)
Kokouksessa käydään läpi


luvan määräämät katselmukset, erityissuunnitelmat ja selvitykset



laadunvarmistustoimenpiteet
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materiaalien ja työn kelpoisuusselvitykset



tarkastusasiakirja ja sen menettelyt



työmaajärjestelyt



lupa-asiakirjat, -ehdot ja –määräykset (Kankainen & Junnonen 2014,
145.)
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3 TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN
TYÖMAALLA
3.1 Tehtäväsuunnitelma

Tehtäväsuunnitelmien tekoa edellytettiin Hartela Oy:ssä. Työnjohtajat laativat
tärkeistä työvaiheista tehtäväsuunnitelman Hartelan valmiiseen pohjaan.
Tehtäväsuunnitelman tarkoitus oli varmistaa, että tehtävä ja siihen liittyvät riskit
tulee mietittyä läpi hyvissä ajoin ennen työn aloitusta. Sitä ei ymmärtääkseni
aina hyödynnetty aliurakoiden tarjouspyynnöissä, johtuen niiden laatimisajankohdasta.
Lisäsin liitteeksi työmaalla laatimani tehtäväsuunnitelman väliseinätöistä ja sen
turvallisuussuunnitelman. Tehtäväsuunnitelma sisältää
 tehtävän sisällön
 aikataulun
 maksamisen perusteet
 potentiaalisten ongelmien analyysin
 laatuvaatimukset
 tehtävään liittyvät suunnitelmat
 työturvallisuus asiat
 taloudelliset tavoitteet ja seurannan
 aloitusedellytykset
 logistiikka asiat.
Mielestäni Hartelan käyttämä tehtäväsuunnitelmapohja on hyvä ja sisältää
kaiken tarpeellisen. Kyseisellä työmaalla tehtäväsuunnitelmien laadinta tehtiin
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mielestäni

liian

myöhään,

joskus

tehtävän

aloituksen

jälkeen.

Tällöin

suunnitelmasta saatava hyöty jää pieneksi.

3.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta

Kun työt nykyisen myllyn tiloissa alkoivat maaliskuun lopulla, oli aikataulusuunnittelu vielä kesken mm. tilaajan suunnitelmien keskeneräisyydestä johtuen.
Osassa liiketiloista oli vielä vuokralaisia, joten kaikkia tiloja ei luovutettu
Hartelalle kerralla työmaan alussa. Työn alle tulevista liiketiloista oli laadittu
työmaaksi luovutus -aikataulu ja sen mukaan kulkeva suunnitelma-aikataulu.
Varsinainen yleisaikataulu laadittiin, kun lähtötiedot siihen alkoivat olla
kunnossa touko-kesäkuussa. Sen lisäksi laadittiin tarkempia liiketilakohtaisia
aikatauluja sekä viikkosuunnitelmia.
Aikataulujen laadinta oli haastavaa kiireen ja muuttuvien tilanteiden ja
suunnitelmien takia. Osa liiketiloista saneerattiin, niin että kauppa pidettiin koko
ajan toiminnassa. Joitain töitä voitiin tehdä vain, kun kauppa oli kiinni. Joissain
liiketiloissa oli todella tiukka aikataulu ja aikataulun onnistunut laadinta oli
erittäin tärkeää. Lisäksi aikataulutuksessa oli huomioitava kauppakeskuksen
aukioloajat. Paljon melua aiheuttavat työt piti ajoittaa niin, että ne tehtiin silloin
kun kauppakeskus on kiinni.

Esimerkiksi piikkaukset,

lattiansahaukset,

poraukset ym. oli kiellettyä aukioloaikana. Kauppakeskus aukesi arkisin kello
10.00, joten työt aloitettiinkin usein jo kuudelta. Joitain purkutöitä jouduttiin
myös ajoittamaan yöllä tehtäviksi.
Itse laadin lähinnä liiketilakohtaisia aikatauluja 3‒5 viikon aikavälille. Tein
saneerattavasta osasta tai liiketilasta oman aikataulutiedostonsa ja seurasin
työtä ja saavutuksia niiden avulla. Aikataulu sisälsi tilan tehtävänimikkeet,
tehtävien ajoitukset, kestot ja tekijät. Jälkeenpäin ajateltuna selkeämpää ja
toimivampaa olisi voinut olla vielä tarkentaa nämä liiketilakohtaiset aikataulut
yhdeksi tiedostoksi ja lyhyemmälle aikavälille. Lisäsin liitteeksi kahdesta
liiketilasta laatimani aikataulut.
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3.3 Aliurakkasopimukset

Työmaan

urakkamuotona

oli

projektinjohtourakka,

joten

aliurakoitsijoita

käytettiin paljon. Talotekniikkatyöt tekivät alistetut sivu-urakoitsijat. Vastaava
mestari ja työmaainsinööri laativat tarjouspyynnöt tehtäväkokonaisuuksista ja
valitsivat urakoitsijat. Tilaajalta pyydettiin myös hyväksyntä urakoitsijoiden
käyttöön.
Urakkasopimukset ja urakkarajat olivat itselläni työkaluina kentällä. Urakkarajat
on tunnettava tarkkaan töitä suunnitellessa ja johtaessa. Ne pitää tuntea, jotta
osaa suunnitella mm. oman henkilöstön resurssien käyttöä. Liitteenä on
aliurakkasopimus kalusteiden toimituksesta ja asennuksesta.

3.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus

Laajennusosalle oli laadittu työturvallisuuskansio, joka sisälsi tarvittavat
työturvallisuussuunnitelmat. Laajennusosa liittyi vahvasti myös saneerauspuoleen, joten samoja suunnitelmia käytettiin sovellettuina myös sinne. Kansio
sisälsi

mm.

pölyntorjuntasuunnitelman,

elementtiasennussuunnitelman

ja

nostotyösuunnitelman.
Kaikki työmaalle saapuivat henkilöt perehdytettiin. Perehdytyksen hoiti yleensä
työmaainsinööri tai joku työmaamestareista. Kaikilta työntekijöiltä vaadittiin
kuvallinen henkilökortti veronumerolla ja lisäksi kauppakeskuksen oma
henkilökortti.
Kuten aiemmin mainitsin, meluntorjunta oli isossa roolissa työmaalla. Työt piti
aina huolellisesti suunnitella niin, että meluavat työt ehdittiin tekemään ennen
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kauppakeskuksen avautumista. Pölyntorjuntaa varten työmaa-alueet osastoitiin
suojaseinillä ja suojauksilla. Ilmanvaihdot huputettiin ja tarvittaessa käytettiin
alipaineistusta. Kaikki pölyä aiheuttavat työkalut oli varustettava kohdepoistoilla.
Lyhytaikaisia ja nopeasti tehtäviä suojauksia jouduttiin tekemään paljon
liiketiloissa, jotka olivat päivisin toiminnassa. Pölyä ei saanut päästää vaatteisiin
tai muihin tuotteisiin.

Kuva 2. Työmaa-alueen ja kauppakäytävän rajaava suojaseinä.
Suurimman huomioni työmaalla sai henkilökohtaisten suojainten käyttö,
saksinostimien turvallinen käyttö ja työmaan siisteys. Näitä asioita piti valvoa
tarkkaan, ja niistä sai usein huomautella. Työmaalla oli viikoittainen TR-mittaus,
jonka hoiti työmaainsinööri, työsuojeluvaltuutettu ja valvoja. Tehtävänäni oli
hoitaa kierroksella havaittujen puutteiden korjaus.
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3.5 Hankinnat ja logistiikka

Isommat hankinnat, esim. ovet, hoiti hankintainsinööri. Aliurakoitsijoiden kanssa
oli sovittu, että he hankkivat oman tehtävänsä materiaalit. Hankinnat ajoitettiin
yleisaikataulun pohjalta. Omat hankintani olivat kiinnikkeitä, puutavaraa,
työkaluja ym. rakennusmateriaalia. Lisäksi vuokrailin telineosia ja saksinostimia.
Materiaalien saanti työmaalle oli haastavaa pitkistä siirtomatkoista johtuen.
Kuormien purkupaikat olivat laajennustyömaan puolella, ja useimmiten
materiaalit kuljetettiin sisään myös laajennusosan läpi. Tavaraa varastoitiin
ulkona laajennusosan varastointialueilla sekä nykyisen myllyn tiloissa sinne
sovituilla varastoalueilla.

Kuva 3. Tavaroiden siisti varastointi oli tärkeää ahtaiden tilojen vuoksi.
Kuormien purkua ja siirtoja varten laajennustyömaalla oli käytössä kurottaja,
jota käytettiin myös saneeraustyömaan materiaalien purkuun ja siirtoon.
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Rakennuksen sisällä siirrot tapahtuivat pumppukärryillä tai kantaen. Toiseen
kerrokseen ja vesikatolle menevät tavarat nostettiin Hiab-autonostimella.
Kauppakeskuksen käytävillä oli lupa kuljettaa pieniä tavaramääriä ennen
kauppakeskuksen aukeamista.
Jätelavat olivat laajennusosan uusilla lastauslaitureilla. Jätteet kuljetettiin
suolikärryillä jätelavoille laajennuksen läpi. Pihan ahtaudesta johtuen jätelavoja
saatiin vain kolme, joten välillä jätelavojen ollessa täynnä jouduttiin jätteitä
välivarastoimaan nykyisen myllyn tiloissa sovitulle paikalle. Lisäsin liitteeksi
työmaan aluesuunnitelman, josta näkyy mm. jätelavat, työmaakopit, urakkaalueen rajat ja varastoalueet.

3.6 Työmaalla pidettävät kokoukset ja palaverit

Työmaalla pidettiin työmaakokouksia noin 1 kuukauden välein. Kokouksissa oli
läsnä tilaajan edustajat, työmaan valvojat, suunnittelijat, projektinjohtourakoitsija
eli Hartela, talotekniikkaurakoitsijat sekä paloilmoitinurakoitsija. Kokouspöytäkirjan laati valvojat.
Urakoitsijapalavereita pidettiin myös kuukauden välein. Läsnä olivat valvojat,
projektinjohtourakoitsija, talotekniikkaurakoitsijat ja Hartelan aliurakoitsijat.
Pöytäkirjan palaverista laati projektinjohtourakoitsija.
Noin kahden viikon välein pyrittiin järjestämään viikkopalavereja, joihin
osallistuivat Hartelan työnjohto, Hartelan omat työntekijät ja aliurakoitsijoiden
nokkamiehet. Palaverin tarkoituksena oli informoida tulevista töistä ja
keskustella yleisistä asioista. Palaverista laadittiin muistio.
Vuokralaisten kanssa pidettiin käyttäjäpalavereita, joissa käytiin läpi mitä
vuokralainen haluaa liiketilaansa. Palavereihin osallistui vuokralainen, arkkitehti,
tilaajan edustaja sekä Hartelan edustaja. Näistä laadittiin käyttäjämuistio.
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Itse

osallistuin

muutamiin

työmaakokouksiin,

urakoitsijapalavereihin,

viikkopalavereihin sekä käyttäjäpalavereihin. Työmaan vastaava mestari oli
läsnä kaikissa saneeraustyömaan kokouksissa. Mielestäni ainakin työmaakokouksia olisi kannattanut järjestää useammin, koska niissä oli todella paljon
käsiteltäviä asioita ja kokoukset venyivät pitkiksi. Myös työmaalle tarvittavia
päätöksiä olisi saatu nopeammin eteenpäin. Laadin urakoitsijapalaverista
pöytäkirjan ja lisäsin sen työhöni liitteeksi.
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4 OMAN OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE
4.1 Tehtäväsuunnitelma

Jos työtehtävä on minulle tuttu entuudestaan, olen kohtuullisen hyvä sen
aikataulusuunnittelussa. Hahmotan hyvin, paljonko aikaa pitää varata mm.
valmisteluihin ja materiaalien siirtoihin ennen varsinaista työtä. Logististen
järjestelyiden

suunnittelu

sujuu

myös

hyvin

sekä

aloitusedellytysten

varmistaminen.
Kehitettävää minulla olisi kustannusasioissa ja niiden seurannassa, koska niistä
minulla on hyvin vähän kokemusta. Jos työvaihe ei ole minulle tuttu, työsisällön
ja tarvittavien resurssien määrittämisessä voi tulla vaikeuksia.

4.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta

Jos olen itse tehnyt suunniteltavaa työtä tai se on muuten tuttu, pystyn
aikatauluttamaan työn hyvällä tarkkuudella. Minulle uusissa työvaiheissa Ratutyömenekkejä käyttäen ja soveltaen olen myös päässyt hyvään lopputulokseen.
Havaitsen ajoissa aikataulupoikkeamat ja olen hyvä miettimään korjaavia
toimenpiteitä, kuinka työ saadaan tehtyä aikataulussa.
Viikkosuunnittelu oli minulle kyseisellä työmaalla hieman haastavaa ja tein
lähinnä liiketilakohtaisia aikatauluja. Seurasin töitä monen aikataulutiedoston
avulla. Ne olivat turhan pitkälle aikavälille tehtyjä ja ehkä hieman epätarkkoja.
Työt pysyisivät luultavasti paremmin järjestyksessä, kun pitäisin viikkoaikataulua yhdessä tiedostossa ja maksimissaan kolmen viikon aikavälillä. Lisäksi olisi
hyödyllistä kirjata aikatauluun tarkemmin resurssien käyttöä. Saneeraustyömaalla huomasin, että muutoksien ja yllätysten määrä oli, suuri joten
aikataulujen jatkuva päivittäminen ja niistä tiedottaminen oli erittäin tärkeää.
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4.3 Aliurakkasopimukset

En ollut aliurakkasopimusten teoissa ja neuvotteluissa juurikaan mukana.
Urakkasopimusten sisältö oli kuitenkin tärkeää olla hyvin selvillä työtä
johtaessa. Urakkarajat ja sovitut asiat oli välttämätön tuntea, jotta pystyi
suunnittelemaan aliurakoitsijoiden ja Hartelan omien työntekijöiden käyttöä.
Aliurakoitsijoiden ohjauksessa ja resurssien käytössä onnistuin mielestäni
hyvin.
Kokemusta

tarvitsisin

työsisältöjen

määrittämisessä

ja

tarjouspyyntöjen

laatimisessa sekä aliurakkasopimuksen solmimiseen liittyvissä asioissa.

4.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus

Suojaustarpeiden ja suojausten toteuttamisen suunnittelu onnistui minulta
hyvin. Myös jätehuolto työmaalla toimi onnistui kohtalaisesti, vaikka jätelavat
olivat kaukana ja niitä saatiin mahtumaan pihalle liian vähän. Suunnittelin
työmaasähköistyksen saneerauspuolelle ja se onnistui mielestäni hyvin.
Työturvallisuusasioissa suurimmat valvonnan kohteet olivat henkilökohtaisten
suojainten käyttö ja turvallinen saksinostinten käyttö.
Melunhallinta oli haastavaa suuresta purkutyön määrästä johtuen. Meluavat työt
piti saada ajoitettua tehtäväksi ennen aamukymmentä. Siinä ei kuitenkaan aina
onnistuttu ja saimme valituksia kauppakeskukselta.

4.5 Hankinnat ja logistiikka

Omat hankintani olivat lähinnä kiinnikkeitä, puutavaraa ym. rakennusmateriaalia. Työkaluja, sähkökeskuksia, jatkojohtoja ym. tilailin vuokralle Hartelan
varastolta. Näiden hankinnoissa ei ollut ongelmia. Logistiset järjestelyt olivat
työmaalla haastavia, mutta ne sujuivat kuitenkin hyvin. Jätehuolto toimi ja
materiaalit saatiin ripeästi siirrettyä kohteeseen.
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Rikkinäisten ja ylimääräisten vuokralla olevien työkalujen ja tarvikkeiden
palautus venyi minulla aina vähän pitkäksi. En kiinnittänyt niihin tarpeeksi
huomiota, ja ne jäivät usein lojumaan työmaalle. Suuremmista hankinnoista
minulla ei ole kokemusta, joten sitä osa-aluetta pitäisi kehittää.

4.6 Työmaalla pidettävät kokoukset ja palaverit

Sain tehtyä riittävät muistiinpanot urakoitsijapalaverissa ja osasin poimia tärkeät
asiat. Niiden avulla sain tehtyä hyvän palaveripöytäkirjan. Osallistuin vain
muutamiin kokouksiin, koska olimme sopineet, että vastaava mestari on niissä
läsnä, jos työmaalla on kiireitä. Kokemus työmaakokouksista, palavereista ja
pöytäkirjojen teoista on vielä siis jäänyt pieneksi, joten tässä osa-alueella
kaipaisin lisää kokemusta.
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5 YHTEENVETO
Opinnäytetyöni kirjoittamisen suoritin kohtuullisen nopeassa aikataulussa.
Tekstin tuottaminen ja työn kirjoittaminen oli kuitenkin helppoa, sillä olin tehnyt
valmistelut hyvin kesän aikana. Työssäoloajaltani kauppakeskus Myllyn
saneeraustyömaalla keräsin tietoja ja havaintoja opinnäytetyötäni varten.
Työmaa

antoi

minulle

paljon

arvokasta

oppia

saneeraustyömaasta,

työnjohtamisesta ja töiden suunnittelusta. Opin tunnistamaan omat vahvuuteni
ja heikkouteni työnjohtajana.
Käsittelen työssäni kuutta aihealuetta, joita pidän tärkeänä rakennusmestarin
työtehtävää ajatellen. Teoriaosa on kirjoitettu melko yleisellä tasolla, tarkentaen
muutamia

tärkeimpiä

asioita

saneeraustyömaata

ajatellen.

Teorian

soveltaminen käytäntöön -osiossa kerron Hartelan ja kyseisen työmaan
käytännöistä sekä omia kokemuksia ja huomioita. Lopussa arvioin omaa
osaamistani ja vahvuuksiani työmaalla sekä sitä, mitä olisin voinut tehdä
paremmin ja missä olisi vielä kehitettävää.
Opinnäytetyöni on hyvä opas mestariopiskelijalle tai aloittelevalle rakennusmestarille. Työstä saa tietoa mestarin tärkeistä työtehtävistä ja saneeraustyömaalla
huomioitavista asioista. Kokeneemmat rakennusmestarit kaipaisivat varmasti
tarkempaa perehtymistä aihealueisiin, mutta uskon, että tästä voi uusia
näkökulmia silti löytyä.
Työni teoriaosassa on käytetty lähteinä pääasiassa alan ammattilaisten
tiedostoja ja kirjallisuutta. Pidän käyttämiäni lähteitä erittäin luotettavina ja
käyttökelpoisina. Kaikki liitteeni ja kuvani liittyvät kyseiseen työmaahan.
Ammatillisen kasvun kannalta opinnäytetyön teko on ollut opettavaista.
Koulussa opiskellut tärkeät aihealueet tuli vielä kerrattua sekä löytyi uusia
ajatuksia ja näkemyksiä.
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