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This thesis is about infrastructure construction, ways commonly used to execute
construction projects. Especially focusing on managing a project consisting of
multiple smaller subsites.
For a practical point of view a project from the summer of 2019 is being used as
an example and a subject for this study.
Two fields proved to be especially important in managing this kind of a project
cost efficiently. One of these being careful planning of the project in advance
and the other one managing the resources in a precise manner.
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1 JOHDANTO
Infrarakentaminen tarkoittaa yhteiskunnan elinympäristön toimimiseen tarvittavien perusrakenteiden eli infrastruktuurin, kuten esimerkiksi teiden, rautateiden,
vesiväylien, vesihuollon ja joukkoliikenteen, rakentamista. Tässä työssä perehdytään useista pienistä osakohteista koostuvan infrahankkeen toteuttamiseen ja
tällaisen hankkeen hyviin ja huonoihin puoliin eri osapuolien näkökulmista. Pienistä osakohteista koostuvaksi infrahankkeeksi voidaan mieltää useammasta
kuin kahdesta eri kohteesta koostuva suurempi kokonaisuus, joka on kuitenkin
sisällytetty yhden hankkeen alaisuuteen.
Pienistä osista koostuvan suuren hankkeen toteuttamisessa on omat ongelmansa. Tyypillisiä haasteita ovat esimerkiksi osakohteiden välinen logistiikka ja
liikennejärjestelyt. Toiminnan tukikohtaa on hankala järjestää, ja resurssien liikkuvuus on oleellinen osa toteutusta. Liikenteenohjaus täytyy suunnitella ja järjestää jokaiseen kohteeseen erikseen. Eri kohteiden työvaiheet ovat kuitenkin suurelta osin itseään toistavia ja siten niissä tehokkuus kasvaa jokaisen toiston
myötä hankkeen ajan.
Erityisesti tämän työn tavoitteena on perehtyä haasteisiin, joita pienistä osakohteista koostuva hanke tuo erityisesti urakoitsijan puolella työnjohdolle mm. laadunvarmistuksen ja käytännön organisoimisen takia. Samalla käyden läpi pikaisesti tilaajan näkökulmaa.
Tässä työssä tutkittava hanke painottuu joukkoliikenteen toimivuuden ja käyttömukavuuden parantamiseen usean eri kunnan alueella Pohjois-Pohjanmaalla.
Suomen valtiosta ja kunnista käytetään yleisesti nimikettä julkinen sektori puhuttaessa niistä rakennushankkeiden rahoittajina. Korjattavat ja rakennettavat kohteet ovat julkisen liikenteen pysäkkikohteita eri kuntien alueella, joten kyseessä
on julkisen sektorin rahoittama hanke.
Pohjois-Pohjanmaan alueella joukkoliikennepysäkit ovat poikkeuksetta bussipysäkeitä, koska alueella ei ole vielä muita julkisia kulkuvälineitä. Käyttömukavuutta lisättiin antamalla mahdollisuuksia lukita polkupyörät telineisiin ja joissain
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kohteissa tarjoamalla katoksia, jonne pyörät saadaan säänsuojaan. Myös joukkoliikennettä odottaville ihmisille rakennettiin katoksia toimimaan säänsuojana.
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2 INFRARAKENNUSHANKE JA TOTEUTUS
2.1 Urakkamuodot ja toteutus
Infrarakennushankkeita toteutetaan paljon julkisella sektorilla, koska yleiset tiet
ja palvelut ovat valtion ja kuntien omistamia ja ylläpitämiä. Julkiset infrahankkeet
kilpailutetaan HILMA-palvelun kautta ja mikä vain yritys voi tehdä tarjouksen niihin, kunhan yritys täyttää tilaajan asettamat vaatimukset. Näillä vaatimuksilla varmistutaan siitä, että urakoitsija pystyy toteuttamaan urakan luotettavasti ja omaa
riittävän kokemuksen alalta.
Tilaajalle tällaiset hankkeet ovat kuitenkin kannattavia, koska näin pystytään yhdistämään muuten erikseen toteutettavat pienet hankkeet yhdeksi suureksi kokonaisuudeksi. Tämä yhdistäminen tuo mukanaan lukuisia etuja hankkeen rahoitukselle sekä vähentää tilaajan puolesta vaadittavien asiakirjojen laatimista. Suuremmat kokonaisuudet tarjouskilpailutuksessa johtavat tavanomaisesti myös hintatason alenemiseen.
Julkisiksi urakoiksi luokitellaan kaikki urakat, joiden rahoitukseen käytetään valtion tai kuntien verotuloja. Pieneksi julkiseksi urakaksi, joita ei tarvitse kilpailuttaa
julkisesti, luokitellaan kansallisen kynnysarvon alittavat hankkeet. Vuonna 2019
kansallinen kynnysarvo rakennusalan hankkeissa on 150 000 €. (1.)
Infrahankkeiden yleisiä toteutusmuotoja ovat kokonaisurakka (KU) ja jaettu
urakka (JU). Näiden lisäksi on nykyään yleistymässä yhteistyömuodot, kuten
suunnittele ja toteuta -urakka (ST) ja projektiallianssi (PA), joissa urakan eri osapuolet jakavat riskejä ja tuloja. (2, s.13.)
Kokonaisurakan rakenteeseen perehdytään tässä työssä tarkemmin, koska esimerkkinä käytetty hanke toteutettiin tässä muodossa. Kokonaisurakassa suunnittelu teetetään rakennuttajan toimesta, eikä suunnittelijan ja urakoitsijan välillä
ole suoraa sopimussuhdetta. Kaikki urakassa toimivat aliurakoitsijat toimivat
myös pääurakoitsijan alla, eikä urakkaan liity niin sanottuja sivu-urakoitsijoita. Kuvassa 1 on avattu tavanomaisen kokonaisurakan sopimussuhteet taulukkomuodossa. (2, s.14.)
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KUVA 1. Kokonaisurakan sopimussuhteet taulukoituna (2, s. 14)
Projektiallianssi on nykyään yleistymässä oleva urakkamuoto, jossa halutaan lisätä yhteistyötä urakoitsijan, tilaajan ja suunnittelijan välillä. Perimmäisenä tavoitteena tällaisella toteutusmuodolla on jatkuva hankkeen parantaminen ja hankkeiden riskien jakaminen eri osapuolien kesken. Samoin myös hankkeen hyödyt jaetaan eri osapuolien kesken etukäteen sovitulla tavalla. Allianssihankkeen perusperiaatteet ovat läpinäkyvyys, luottamus ja yhdessä sovittu riskien jako ja yhteisvastuullisuus. Ominaisuuksiensa vuoksi tällainen toteutusmuoto on erityisen toimiva suurissa hankkeissa, jotka ovat tavalla tai toisella erityisen haastavia suunnittelun tai toteutuksen osalta. (3.)
2.2 Tarjousvaihe
Ensimmäinen vaihe, jossa urakoitsija osallistuu pääurakkaan, on tarjousvaihe.
Tässä vaiheessa tilaaja luovuttaa tarjousaineiston valitsemansa kanavan kautta.
Julkisessa hankkeessa tämä kanava on HILMA-niminen palvelu. Yksityisen puolen urakoita ja pienien julkisten urakoiden tarjousaineiston tilaaja voi jakaa haluamallaan tavalla ja haluamilleen urakoitsijoille. Julkisessa hankkeessa useimmiten
valitaan halvin tarjous, elleivät tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset urakoitsijalle estä valitsemasta jotain tiettyä urakoitsijaa.
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Tarjousvaiheessa luodaan urakan yleisaikataulu. Tämä on keskeinen osa urakan
ajallista suunnittelua ja yleisaikatauluun perustetaan hankkeen ajallinen suunnittelu jatkossa. Sen avulla saadaan selville, kuinka tiukka aikaväli hankkeelle on
kyseessä, ja tarvittavia resursseja toteutukseen voidaan kartoittaa tämän avulla.
(4, s. 43.)
Tässä vaiheessa urakoitsijan täytyy tehdä alustavat resurssien valinnat. Täytyy
tietää, kuinka paljon eri työkoneita, työntekijöitä ja materiaaleja lasketaan mukaan urakkaa hinnoitellessa. Tässä vaiheessa siis pääurakoitsija kysyy sitovat
tarjoukset eri tavarantoimittajilta ja aliurakoitsijoilta hankkeen toteutusta varten.
(2, s.76.)
Tarjousvaiheessa tilaaja usein vaatii urakoitsijaa nimeämään avainhenkilöt ja heidän pätevyytensä asetettuihin tehtäviin. Näitä ovat esimerkiksi työpäällikkö, vastaava mestari, työnjohtajat ja työturvallisuusvastaava. Tämä on yksi tilaajan käyttämistä tavoista varmistua, että urakoitsijalla on tarvittavat resurssit urakan toteuttamiseen turvallisesti ja aikataulussa.
2.3 Tuotannon suunnittelu
Tuotannon suunnittelu aloitetaan jo tarjousvaiheessa, jossa tehdään yleisaikataulu eri työvaiheiden toteutuksesta. Urakoitsijan varmistuessa aloitetaan tarkempi tuotannon suunnittelu. Tässä vaiheessa yleisaikataulua tarkennetaan, luodaan ensimmäisten viikkojen osalta viikkoaikataulu tarkempaa seurantaa varten.
Usein tilaaja on asettanut urakka-asiakirjoissa vaatimuksia urakoitsijan aikataulusuunnittelulle laadunvarmistuksen vuoksi. (2, s. 71.)
Oleellinen osa tuotannon suunnittelua on myös valita tarjousvaiheessa pyydetyistä tarjouksista edukkaimmat ja käydä niistä vielä viimeiset neuvottelut ennen
valintoja. Tämä tarkoittaa esimerkiksi materiaalien tilaamisen työmaalle tai välivarastointiin ja toimitusaikojen varmistuessa saadaan myös hankkeen aikatauluja
tarkennettua. Joskus urakan aikataulut joudutaan laatimaan erityisten rakenneosien pitkien toimitusaikojen mukaan.
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Tuotantoa suunnitellessa otetaan huomioon jo mahdolliset riskit, joita liittyy hankkeen toteuttamiseen. Arvioidaan riskit, niiden todennäköisyys ja vaikutus niiden
toteutuessa. Riskejä pyritään ennaltaehkäisemään mahdollisimman paljon, ja todennäköisimpiin riskeihin, joita ei voida luotettavasti ehkäistä, laaditaan toimenpiteet riskin toteutumisen varalle. Jokainen riski, joka voidaan ennaltaehkäistä, ei
voi siten aiheuttaa työkatkoksia tai muita turhia kustannuksia. Kuvassa 2 esitetään riskien arviointiprosessi taulukoituna.

KUVA 2. Riskien arviointi, torjunta ja ehkäisy tuotannon suunnittelussa (2, s.
72.)
Urakan vaatimista resursseista on jo tarjousvaiheessa pyydetty tarjoukset eri aliurakoitsijoilta. Kun tarjousvaihe päättyy ja urakoitsijan valinta on lopullinen, tehdään päätös aliurakoitsijoista. Aliurakoitsijoita valittaessa usein vallitseva tekijä
on aliurakoitsijan hinnoittelu, mutta suuria osatekijöitä ovat myös eri työntekijöiden kokemus ja aikaisempi yhteistyö urakoitsijoiden välillä.
Tilaaja on myös useimmiten asettanut urakka-asiakirjoissa omat vaatimuksensa
aliurakoitsijoiden valintojen suhteen ja normaali käytäntö on, että tilaaja vaatii
käytettävistä aliurakoitsijoista esimerkiksi tilaajavastuuraportit. Liiallinen aliurakoiden ketjuttaminen on usein myös urakka-asiakirjoissa kielletty. Näillä toimenpiteillä yritetään välttää harmaan talouden kannustamista ja toisaalta kannustaa
asianmukaista urakoitsijoiden toimintaa.
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2.4 Rakennusvaihe
Urakoitsija laatii rakennusvaihetta varten tavoitearvion ja suorittaa tarkemman
tehtäväsuunnittelun. Tavoitearvio on pääurakoitsijan tavoite hankkeen kustannuksille. Tähän tavoitearvioon on laskettu hankkeen rakennuskustannukset kaikkine osineen ja urakan kate. Katteeksi nimetään urakoitsijalle hankkeen toteutuksen jälkeen jäävää rahaosuutta, jonka suuruus vaihtelee urakoitsijan ja hankkeen
mukaan. Kustannusten seuranta hankkeen toteutuksen ajan on olennainen urakoitsijan tehtävä tässä vaiheessa. Kustannuksia seurataan laskutuksen ja tavoitearvion tilanteita seuraamalla. (2, s. 80–81.)
Tässä vaiheessa nimensä mukaisesti toteutetaan varsinainen rakentaminen.
Tarjous- ja tuotannonsuunnitteluvaiheissa tehdyt valmistelut ja suunnitelmat aloitetaan toteuttamaan. Työnjohdon tehtävät tässä hankkeen vaiheessa painottuvat
suuresti työn varsinaiseen johtamiseen, aikataulujen seurantaan ja laadunvarmistukseen eri toimenpiteillä ja mittauksin. Suuri osa työnjohdon tehtävää on
myös toimia tilaajan ja työn tekijöiden välisenä tiedon välittäjänä. (5.)
Tässä hankkeen vaiheessa tilaajan toiminta keskittyy urakoitsijan toiminnan tarkkailuun, erityisesti hankkeen asiakirjoissa esitettävien vaatimusten täyttymiseen.
Tarkkailtavia asioita ovat esimerkiksi turvallisuus, laatumittaukset, aikataulun toteutuminen ja kolmannen osapuolen palautteet.
2.5 Luovutus
Luovutusvaiheen aluksi urakoitsija suorittaa itselleluovutuksen ja kerää kaikki
hankkeen dokumentoitavat asiakirjat tilaajalle laatukansioon. Kun laatukansio on
valmis, tilaajan edustaja tarkastaa kansion sisällön varmistuen siitä, että urakkaasiakirjoissa laatuaineistolle asetetut vaatimukset täyttyvät. Laatukansion tehtävänä on toimia urakan toteutuksen jälkeen lähteenä, josta voidaan todeta valmiin
tuotteen asianmukainen ja hyvän rakennustavan mukainen toteutus eri mittausten ja piiloon jääneiden rakenteiden kuvausten perusteella. (6, s. 15.)
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Kohteiden valmius ja mahdolliset puutteet käy ensin katselmoimassa urakoitsijan
omat edustajat. Tätä kutsutaan itselleluovutukseksi. Itselleluovutuksen tavoitteena on varmistua ennen urakan lopullista luovuttamista siitä, että lopputulos on
tavoitteiden mukainen. Tämän jälkeen käydään katselmoimassa urakoitsijan ja
tilaajan edustajien toimesta kohteiden valmius ja kirjataan mahdolliset puutteet
ennen urakan luovuttamista. Lopuksi pidetään luovutuskokous, jossa hanke luovutetaan tilaajalle, ja silloin lopullinen tuote siirtyy tilaajan kunnossapidon piiriin.
(6, s. 15.)
Jos kohteissa havaitaan joitain korjattavia puutteita, kirjataan ne pöytäkirjoihin ja
korjataan urakoitsijan toimesta tilaajan asettaman aikarajan puitteissa. Näiden
korjauksien kustannukset kuuluvat urakoitsijalle, ellei katselmuksissa todeta tehtävän suoritteen olevan urakkaan kuulumaton osa. (6, s. 15.)
Kohteen luovutuksen jälkeen alkaa takuuaika. Yleinen takuuaika rakennushankkeissa on rakennusalan yleisten sopimusehtojen mukaan 2 vuotta. Takuuaikana
urakoitsija ja tilaaja tarkkailevat hankkeen rakenteita ilmenevien puutteiden varalta. Urakoitsija on velvollinen omalla kustannuksellaan korjaamaan rakenteissa
takuuaikana ilmenevät puutteet. (6, s. 15–16.)
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3 JOUKKOLIIKENTEEN PYSÄKKIEN RAKENNUSURAKAN ETENEMINEN
Joukkoliikenteen MALPE pysäkkien rakentaminen KU Oulu, Kempele, Liminka ja
Ii -urakan tilaajana toimi Lapin ELY-keskus, mutta rahoitus tuli Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta ja paikallisilta kunnilta. Tästä syystä urakkaa käsiteltiin
julkisena urakkana. Tilaajan edustajana kokouksissa ja toteutuksen ajan oli POP
ELY:n edustaja. Tilaaja palkkasi myös ulkoisen konsultin valvomaan urakkaa.
Tämän tehtävän hoiti WELADO Oy. Urakan toteutusmuoto oli yksikköhintoihin
perustuva kokonaisurakka.
Urakan osakohteiden tunnuksina käytettiin hankkeen ajan jokaiselle joukkoliikenteen pysäkille annettua neljänumeroista tunnusta ja nimeä. Näistä esimerkkinä
eräs pysäkkikohde Oulun Heikkilänkankaalla, josta käytettiin tunnusta 2420 Heikkilänkangas E. Näitä tunnuksia käyttämällä saatiin kohdennettua eri toimenpiteet,
mittaukset ja laadunvarmistusaineisto oikeisiin kohteisiin. Työssä on liitteenä esimerkiksi yhden kohteen suunnitelmakortti (Liite 1).
3.1 Resurssien ohjaaminen
Hankkeen jälkilaskentaa suorittaessa huomattiin, että suurimmat säästöt hankkeen aikana saavutettiin resurssien tarkoituksenmukaisella ohjaamisella. Ajatuksena tarjousvaiheesta lähtien oli toteuttaa koko hanke käyttämällä samoja urakoitsijoita. Siten eri työvaiheet tulevat tutuiksi jokaiselle urakoitsijalle hankkeessa.
Koska käytössä on samat urakoitsijat, tulevat työmaan pelisäännöt kaikille selviksi.
Tarjousvaiheessa saimme useita tarjouksia, joista yhden aliurakoitsijan tarjous
erottui joukosta. Tällä urakoitsijalla oli kaikki urakan maanrakennustöiden ja varusteiden asennusten vaatima kalusto. Hankkeeseen vaadittiin monipuolinen kalusto, koska kohteita oli useita erilaisia ja muun muassa hydraulisella nostimella
varustettu kuorma-auto oli pakollinen varusteiden asennuksessa. Vaikka tämän
urakoitsijan tarjous ei ollut yksikköhinnoiltaan kaikista edullisin, päädyimme tilaa-
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maan mahdollisimman paljon palveluita yhdeltä urakoitsijalta. Hankkeen maanrakennustyövaiheessa muodostettiin tiimit, jotka pidettiin koko hankkeen ajan samoita. Kuvassa 3 esillä toinen hankkeessa käytetyistä työryhmistä.

KUVA 3. Yksi työryhmä koostui kaivinkoneesta, kuorma-autosta ja yhdestä rakennusmiehestä.
3.2 Laadunvarmistus
Laadunvarmistus tässä urakassa työllisti eniten työnjohtoa. Kaikki peitettävät työvaiheet ja rakenteiden osat kuvattiin, dokumentoitiin ja tallennettiin laatuaineistoon. Urakassa oli yhteensä 64 osakohdetta, joten oli mahdoton saada tilaajan
edustaja varmistamaan kaikkien piiloon jäävien rakenteiden laatu jokaisessa kohteessa erikseen ja tämä korosti hyvän dokumentoinnin tärkeyttä.
Laadunvarmistuksen oleellisimpana apuvälineenä työnjohdolle tässä hankkeessa oli laadunvarmistustaulukko, jota myös tilaaja vaati urakoitsijalta asiakirjoissa. Tämä mahdollisti, että työnjohto tiesi, mikä työvaihe on missäkin koh-
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teessa suoritettu ja milloin. Laadunvarmistustaulukko oli Excel-muotoinen taulukko, johon merkittiin jokainen kohde, jokaiset työvaiheet ja päivä, jona kyseinen
vaihe on suoritettu kussakin kohteessa. Lisäksi lisäsimme sinne jokaisessa kohteessa toteutuneet rakennekerrokset laadunvarmistusta varten.
Toinen erittäin tärkeäksi koettu laadunvarmistuksen toimenpide oli piiloon jäävien
rakenneosien tarkka dokumentointi valokuvaamalla. Tämän lisäksi valokuvien
tiedostonimissä oli tallennettuna päivämäärä, milloin kuvat oli otettu. Kun näitä
tietoja käytettiin laadunvarmistustaulukon tietojen kanssa, saatiin tarkat tiedot jokaisen kohteen toteutuneista rakenteista ja kuvista pystyttiin varmistumaan tietojen paikkansapitävyydestä. Kuvassa 4 esitetty tyypillinen piiloon jäävä rakenne ja
siitä otettu valokuva laadunvarmistusaineistoon.

KUVA 4. Piiloon jäävien rakenteiden kuvaamisesta esimerkkikuva, josta todetaan ojarummun asennus.
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3.3 Työmaakokoukset ja katselmointi
Työmaakokouksia pidettiin urakan ajan kuukausittain ja jokaisessa kokouksessa
käytiin läpi urakan turvallisuuden, etenemisen ja aikataulun ajankohtaiset asiat.
Näihin kokouksiin osallistui tilaajan-, valvojan- ja urakoitsijan edustajat. Näissä
kokouksissa pystyttiin tarvittaessa käymään läpi eri osapuolien suunnitelmiin, turvallisuuteen tai hankkeen toteutukseen liittyviä asioita.
Pidimme turvallisuuden aloitus- ja loppukokoukset. Aloituskokouksessa kävimme
läpi tilaajan laatimat turvallisuusasiakirjat ja hankkeen suurimmat työturvallisuusriskit. Loppukokouksessa käytiin läpi hankkeen turvallisuusasiat ja mahdolliset
turvallisuuspoikkeamat raportteineen.
Valvoja ja tilaaja tekivät katselmointeja työkohteissa satunnaisesti ja urakoitsijan
tai tilaajan pyynnöstä tietyssä kohteessa ilmenneiden erikoisten olosuhteiden
vuoksi. Valvojan henkilökohtainen tavoite oli, että hän kävisi jokaisessa kohteessa vähintään yhden kerran rakennustöiden ollessa käynnissä. Jokainen
kohde katselmoitiin vielä lopuksi, jotta pystyttiin toteamaan töiden valmius ennen
urakan luovuttamista.
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4 KUSTANNUS- JA TUOTANTOTEHOKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
Erityisen tärkeäksi tällaisessa hankkeessa ajallisten ja kustannusten säästöjen
saavuttamiseksi koitui resurssien ohjaaminen ja tuotannon suunnittelu ennen
työn suorittamista. Työnjohdon kuormaa pystyimme keventämään tässä hankkeessa käyttämällä koko urakan ajan samoja aliurakoitsijoita. Tällä tavoin jokainen työryhmä oppi toistuvat työvaiheet ja työnjohdon kuorma siltä osin keventyi.
Samalla työnjohto vapautui laadunvarmistuksen ja toteutuksen suunnitteluun.
4.1 Suunnittelun vaikutus
Työnjohdon kokemus vastaavista hankkeista on oleellinen osuus tällaisen hankkeen toteuttamiseksi tehokkaasti. Huomattavat säästöt tällaisessa hankkeessa
tehdään tuotannon suunnitteluvaiheessa. Resurssien ja ajankäytön suunnittelu
osoittautui lopulta kahdeksi tärkeimmistä osa-alueista. Työnjohdon tärkein työtehtävä oli pysytellä työryhmien edellä muutaman osakohteen verran ja puuttua
mahdollisiin puutteisiin suunnitelmissa ennen töiden aloittamista. Näin vältyttiin
turhilta työn seisahtumisilta.
Muutamassa kohteessa suunnitelmat olivat erityisen puutteellisia, ja nämä puutteet jäivät työnjohdolta huomioimatta kohteita etukäteen läpikäydessä. Seurauksena näihin kohteisiin saapuessa työryhmien työskentely keskeytyi korjaavien
toimenpiteiden suunnittelun ajaksi, joka saattoi kestää tällaisessa hankkeessa
useita päiviä. Mahdollisuuksien mukaan tällaisessa kohteessa oli kannattavaa
siirtyä toiseen lähellä sijaitsevaan osakohteeseen.
Jälkilaskennan osuus urakoitsijan toiminnan kannattavuuden lisäämiseksi on erittäin tärkeä osa. Jälkilaskennan avulla voidaan todeta, minkä työvaiheen kustannukset ovat ylittäneet laskennan ja aikaisemmin tehdyt virheet voidaan huomioida seuraavassa vastaavan tyyppisessä hankkeessa jo tarjouslaskentavaiheessa. Työssä tutkitun hankkeen jälkilaskennassa huomasimme maanrakennuksen työpanosten olleen mitoitettu yleisesti liian suuriksi, mutta toisaalta sähkötöiden kustannukset oli useimmissa kohteissa aliarvioitu.
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4.2 Ajalliset säästöt
Ajallisia säästöjä saatiin tehtyä selvillä suunnitelmilla töiden etenemiselle ja tarkalla aikatauluttamisella. Näiden suunnitelmien tekeminen aloitettiin jo tarjousvaiheessa ja niitä päivitettiin koko hankkeen ajan. Yleisaikataulua päivitettiin kuukausittain ja viikkoaikatauluja laadittiin viikoittain tilaajalle toimitettavien viikkoraporttien yhteydessä.
Yhden työvuoron aikana yksittäinen työryhmä saattoi toimia jopa kolmessa osakohteessa. Kohteiden välistä siirtymistä saatiin nopeutettua tekemällä tarkka
karttapohja Googlen My Maps -palvelun avulla. Karttapohjan avulla eri työryhmät
ja aliurakoitsijat löysivät osakohteiden tarkat sijainnit ilman turhaa etsimistä ja
näin saatiin vähennettyä tehotonta työaikaa. Erityisesti tämä helpotti ja nopeutti
aliurakoitsijoiden kanssa kommunikointia. Parhaiten tämä kävi ilmi päällystystöiden ollessa käynnissä, koska yksittäisissä kohteissa päällystysurakoitsijoilla ei
kulunut aikaa kuin kymmeniä minuutteja. (Liite 2.)
4.3 Kustannus
Kustannusten kannalta kuten aikataulullisestikin tärkein osuus hankkeen toteuttamisessa on resurssien ohjaaminen tarpeiden mukaisesti. Työryhmät oli jo laskentavaiheessa ennalta määritetty toimivan kokoisiksi ja jokaiselle työvaiheelle
riittäviksi, mutta ei kuitenkaan liian suureksi, jolloin työtehokkuus laskisi.
Käyttämällä suurelta osin samojen urakoitsijoiden ja tavarantoimittajien palveluita
saimme myös huomattavia säästöjä urakan kustannuksissa. Esimerkiksi tilasimme kaikki varusteet, kuten bussikatokset, pyöräkatokset ja pyörätelineet, samalta toimittajalta. Siten saimme huomattavan alennuksen toimittajalta.
Yhden urakoitsijan palveluiden käyttäminen mahdollisimman paljon osoittautui
myös yhdeksi erittäin tärkeäksi säästön kohteeksi. Pää- ja aliurakoitsijoiden luottamus kasvoi urakan edetessä. Tämä teki työnjohdon tehtävistä helpompaa ja
vapautti aikaa tarpeettomista työmaalla käynneistä muihin tehtäviin.
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5 POHDINTA
Työn tavoitteena oli perehtyä tarkemmin pienistä kohteista koostuvalle infrarakennushankkeelle ominaisiin ongelmiin ja niiden poistamiseen tai lieventämiseen. Hanke oli itsessään erittäin opettavainen kokemus ja tämän työn avulla
pääsin syventymään eri osa-alueisiin vielä tarkemmin.
Tärkeimmiksi työvaiheiksi tällaisen hankkeen kustannustehokkaalle toteutukselle
ajallisesti ja rahallisesti mitattuna osoittautuivat kunnollinen suunnittelu ja resurssien ohjaaminen tehokkaasti. Suunnitteluun käytimme paljon aikaa heti tarjousvaiheesta alkaen aikataulujen muodossa, ja työmaan yleisaikataulua päivitimme
kuukausittain. Yleisaikataulun lisäksi käytimme myös viikkoaikataulua työn viikoittaiseen seurantaan. Resursseja ohjasimme myös tiukasti hankkeen alusta
loppuun. Tästä hyvä esimerkki oli jatkuva yhteydenpito aliurakoitsijoiden kanssa.
Tehoton työaika oli suuri huolenaihe koko hankkeen ajan, koska suuri osa työajoista kului siirtymisiin ja työmaiden perustamiseen, kuten liikennejärjestelyihin
ja niiden purkamiseen. Näiden toimenpiteiden suunnittelu etukäteen nopeutti työvaiheita huomattavasti ja turha tehottomuus ja miettiminen saatiin poistettua työvaiheista lähes täysin.
Vastaavia hankkeita on nykyään esimerkiksi Oulun alueellakin vuosittain useita.
Niiden käytännön toteutukseen liittyy omat haasteensa, kuten työryhmien jatkuva
liikkuvuus. Tämä tekee työnjohdon tehtävistä, kuten liikennejärjestelyiden suunnittelu ja seuranta, tavanomaista rakennushanketta työllistävämpiä. Tarkka ajankäytön ja resurssien suunnittelu ennen tuotannon aloittamista osoittautui tärkeämmäksi kuin aloittaessamme oletimme. Tarjousvaiheessa tekemämme resurssien käytön laskelmat tekivät tästä yhden työläimmistä lasketuista urakoista tämän vuoden ajalta.
Tämän työn tuomien oppien avulla pystyn toteuttamaan seuraavan vastaavan
hankkeen huomattavasti tehokkaammin kuin tässä työssä esimerkkinä käytetyn
joukkoliikenteen pysäkkien rakentamishankkeen. Useimmat ongelmat, jotka tuli-
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vat esille tätä hanketta suorittaessa, olisi voinut poistaa huolellisemmalla suunnittelulla etukäteen ja kohteiden suunnitelmien tarkastamisella ennen työkohteeseen siirtymistä.
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