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Selitteet
LTT

Luotettavan tuotannon toimintatapa on Skanskalla käytössä oleva projektin ohjausmalli.

Mesta

Tila, jossa työtä tehdään. Jos mesta ei ole valmis, se tarkoittaa, että seuraavan työtehtävän aloitusedellytykset eivät ole kaikki olemassa.

Nokkamies

Työmaatyöryhmän ryhmänjohtaja, kokeneempi työntekijä, joka suunnittelee ja raportoi työvaihetta yhdessä työnjohtajan kanssa.

Plaano

Betonivälipohjan ohut oikaisuvalu.

TTS

Työn turvallisuussuunnitelma.

Täsmäkuorma
Työmaalle tilataan ennakkoon elementtiasennuksen yhteydessä kerroksiin sijoitettavia täsmäkuormia. Yleisiä täsmäkuormia ovat muun muassa
kipsilevyniput ja ikkunat. Täsmillä vähennetään materiaalien ylimääräisiä
siirtoja työmaalla.
Venttatunti

Aliurakoitsija laskuttaa pääurakoitsijaa työmaan venttatuenneista. Venttatunti on ylimääräiseen odotteluun kulunutta aikaa työmaalla, joka on johtunut pääurakoitsijan virheestä.
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1.1

Johdanto

Opinnäytetyön taustaa

Erilaisista kehitysprojekteista huolimatta, rakennusala on edelleen työn tuottavuudella
mitattuna yksi heikoimmista tuotannonaloista. Jokainen rakennusprojekti on usein kertaluontoinen, yksilöllinen kokonaisuus ja erittäin harvoin täydellisesti kopioitavissa. Rakentamisvaiheen kestoa pyritään jatkuvasti lyhentämään ja työ pyritään tekemään
mahdollisimman niukoin resurssein tiukkojen aikataulujen rajoissa. Nämä seikat luovat
omat haasteensa rakennusprojektien läpiviennissä ja työvaiheiden ennakkosuunnittelun merkitys korostuu entisestään.

Kuva 1.

Työn tuottavuuden kehitys prosentteina vuosina 1980-2007 eri tuotannon aloilla [1]

Skanskalla on käytössään erilaisia projektin- ja tuotannonohjauksen työkaluja. Ongelmana on kuitenkin ollut näiden käytäntöjen iskostaminen ruohonjuuritasolle osaksi
työnjohtajien ja työntekijöiden päivärutiineita. Osa työjohtajista on mallien käyttöä vastaan, mutta saattavat kuitenkin soveltaa malleja huomaamattaan joissain eri muodoissa.
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Työnjohtajilla on tuottavuuden parantamisessa keskeinen rooli. Kaikki ylimääräinen
aika, joka kuluu työnjohtajalta työmaalla työntekijöiden ylimääräiseen ohjaamiseen ja
virheiden korjaamiseen on pois muista työnjohtajan tehtävistä, kuten valvonnasta. Se
saattaa olla jopa osasyy aikataulujen venymiselle ja laatuvirheille. On arveltu, että paremmalla ennakkosuunnittelulla saataisiin pois suljettua paljon ylimääräistä juoksentelua, ns. ”tulipalojen sammuttelua” työmaalla.
Työn tavoitteena on selvittää, miten ennakkosuunnittelu on toteutettu eri Skanska Talonrakennus Oy:n työmailla. Tutkimuksessa haastatellaan työnjohtajia ja työntekijöitä
kolmella Skanskan asuntorakentamisen työmaalla pääkaupunkiseudulla. Haastattelujen lisäksi työmaakäynneillä tehdään kierroksia, joilla havainnoidaan ennakkosuunnittelun toteutusta työmaalla. Työmaakäynneillä on tarkoitus päästä sisälle työmaiden päivittäisiin rutiineihin ja ns. kahvipöytäkeskusteluihin, jota kautta on helpompi saada totuudenmukaisempi kuva työmaan tapahtumista. Tarkoitus ei ole etsiä syyllisiä, vaan
häiriöihin johtaneita syitä ja, olisiko häiriö voitu välttää paremmalla ennakkosuunnittelulla.
Tarkoitus on myös herättää työmaakäynneillä aiheeseen liittyvää keskustelua ja saada
työnjohtajat ymmärtämään paremmin ennakkosuunnittelun merkitystä. Tarkoitus ei ole
saarnata ja neuvoa, vaan ennemminkin antaa erilaista näkökulmaa työvaiheiden suunnitteluun ja läpivientiin käytännöllisin esimerkein.
Ennakkosuunnittelun kehittämisellä vähennetään työnjohtajan tarpeetonta juoksemista
työmaalla, jolloin aikaa jää enemmän työn laadun ja työturvallisuuden valvontaan. Tästä samasta syystä aikataulusta putoaa pois sinne suunniteltu tarpeeton hukka, joka
taas parantaa aikatauluja. Tutkimus herättää työnjohtajaa ennakoimaan ja lukemaan
aikataulua etupainotteisesti. Tämän taas toivotaan muodostuvan osaksi työnjohtajan
rutiineja ja siirtyvän hänen mukanaan uusille työmaille positiivisena asiana.
Työmailla on myös havaittu olevan paljon suunnittelematonta ajankäyttöä, jota on myös
tarkoitus tutkia. Eli, jos ennakkosuunnittelu hoidetaan kunnolla ja varaudutaan myös
potentiaalisiin ongelmiin ennakoimalla ja varmistamalla aloitusedellytykset, niin saadaanko suunnittelematon ajankäyttö kitkettyä pois?
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1.2

Skanska yrityksenä

Skanska AB on yksi johtavia rakentamis- ja projektikehityspalveluita tarjoavia yrityksiä
ja se kuuluu maailman kymmenen suurimman rakennusyrityksen joukkoon. Yritys työllistää maailmanlaajuisesti noin 57000 henkeä ja toteuttaa vuosittain noin 12000 projektia. Liikevaihto vuonna 2012 oli noin 15 miljardia euroa. Skanskan toiminta alueeseen
kuuluu Yhdysvallat, Eurooppa ja Latinalainen Amerikka. [2; 3.]

Kuva 2.

Skanska-konsernin toiminta-alueet [4.]

Suomessa toimiva Skanska Oy on osa Skanska konsernia. Sen rakentamispalvelut
Suomessa jakautuvat kolmeen osaan:

•

talonrakentaminen

•

talotekniikkapalvelut

•

maa- ja ympäristörakentaminen.

Lisäksi se tarjoaa asunto- ja toimitilarakentamisen projektikehityspalveluita sekä on
erikoistunut julkisen ja yksityisen sektorin elinkaarihankkeisiin. Skanska Oy:n kokonais-
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liikevaihto vuonna 2012 oli 977 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 2460 työntekijää. [2.]
Skanska on kehittänyt vuoteen 2015 ulottuva kannattavan kasvun strategian. Suomessa se tarkoittaa keskittymistä kannattavuuden ja työturvallisuuden parantamiseen. Strategian mukaan Skanska haluaa profiloitua johtavana yrityksenä muuan muassa riskien
hallinnassa, ympäristötehokkuudessa, sekä vastuullisuudessa. Yritys panostaa erityisesti työturvallisuuteen, työterveyteen, ympäristöasioihin ja etiikkaan. [2.]

Kuva 3.

Skanskalla käytössä oleva vuosittainen viiden nollan tavoiteperiaate [5.]
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2

Tuotannonohjaus

Rakennushankkeen läpiviemiseksi ja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi yrityksillä
on käytössään erilaisia tuotannonohjausmalleja. Pisimmälle nämä mallit on viety aloilla,
joilla automatiikka valmistaa myytävän tuotteen lähes alusta loppuun. Ihmisen tehtäväksi jää näin vain valvoa tuotantolinjan toimivuutta.
Rakennusprojektin työvaiheita ei ole vielä onnistuttu automatisoimaan. Jokainen rakennusprojekti on usein kertaluontoinen, yksilöllinen kokonaisuus ja erittäin harvoin
täydellisesti kopioitavissa. Rakennukset, joita valmistamme ovat kooltaan niin suuria,
että niitä ei pystytä valmistamaan tehtaalla kuin pieninä rakennusosina. Teiden leveydet ja kantavuudet tulevat usein määrääviksi rakennusosia valmistettaessa.
Halutessamme kehittää rakennusalaa tehokkaampaan suuntaan on meidän otettava
oppia aloilta ja yrityksiltä, joissa tuotannonohjaus on viety pisimmälle.

Kuva 4.

Voisiko asuntorakentaminen näyttää tältä tulevaisuudessa? [6.]
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2.1

Toyotan toimintajärjestelmä (TPS)

Vuodesta 2012 lähtien Toyota on ollut maailman suurin autojen valmistaja maailmassa.
Viime vuonna se myi yhteensä noin 10 miljoonaa autoa, myynnin kasvun ollessa noin
kaksi prosenttia. Toyotan toimintajärjestelmä on jo pitkään herättänyt kiinnostusta tuloksellisuutensa, tehokkuutensa ja innovatiivisuutensa ansiosta. Toyotan kaksi isoa
perusarvoa ovat jatkuva parantaminen ja ihmisten kunnioitus. [9; 10.]
TPS (Toyota production system) on japanilaisen Taiichi Ohnon ja hänen tiiminsä 1960luvun vaihteessa viimeistelemä tuotannonohjausmalli. Malli on kehitetty Toyotan autotehtaan tuotannon tehostamiseksi ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Toimintajärjestelmä
toimi pohjana lean-tuotantomallin luonnille, joka puolestaan on ollut hallitseva teollisen
tuotannon trendi, jo noin 20 vuotta.
Toyota on oppiva organisaatio, joka panostaa pitkäjänteisyyteen. Yritykselle on tärkeää
investoida työntekijöihin ja varmistaa heidän jatkuva kehittymisensä. Yrityksen oppimisresurssikeskuksessa järjestetään koulutuksia, jossa työntekijöille iskostetaan yrityksen
toimintamalli ja kaikilta edellytetään toimintatapojen noudattamista. Koulutusten myötä
yritys sitoutuu panostamaan ihmisiin, pitämään heidät yrityksessä ja kehittämään heitä
jatkuvasti. Kun työtekijöiden mielipiteitä kuunnellaan, heidän ja yrityksen välille muodostuu luottamus. Heille järjestetään myös omia ongelmanratkaisuryhmiä, joissa kekseliäistä ratkaisuista palkitaan. Näin ollen syntyy työmoraali, jossa työntekijät haluavat
tuoda innovaationsa julki ja olla mukana kehittämässä yritystä eteenpäin. Tärkeää on
myös tavarantoimittajien ja aliurakoitsijoiden kouluttaminen ja sitouttaminen noudattamaan yhteisiä pelisääntöjä. [8.]

2.2

Lean-ajattelu

Lean on filosofia, joka kattaa yrityksen tuotannon organisoinnin. Lean-nimikin (suom.
niukka, hoikka) kertoo, että tavoitteena on mahdollisimman vähin resurssein tuottaa
tehokkaita prosesseja keskittyen vain asiakkaalle lisäarvoa tuottavaan toimintaan. Se
ohjaa yrityksen kaikkia toimintoja ruohonjuuritasolta johtoryhmään. Lean-ajattelun pohjana pidetään Toyotan toimintajärjestelmää. Lean on vuosien varrella kehittynyt käyttäjien tarpeiden mukaan ja jatkuvasta parantamisesta leanissa alunperin onkin ollut kyse.
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Lean tuntuu toiminta-ajatuksena yksinkertaiselta, mutta päivittäinen sitoutuminen koko
organisaatiotasolla on haasteellinen toteuttaa ja kehittää. Vain jatkuva, pitkäjänteinen
ja järjestelmällinen noudattaminen ajaa yritystä kohti haluttua lopputulosta. Sitä ei voi
toteuttaa vain pieninä pyrähdyksinä. Lean vaatii henkilöstöltä ammattitaitoa ja sitoutumista kaikilla organisaatiotasolla.
Lean-toimintamallin viisi perusperiaatetta:

•

Tunnista arvoa tuottavat toiminnot sekä arvoa tuottamattomat toiminnot

•

Tunnista jokaisen tuotteen arvovirta

•

Järjestä jäljelle jääneet vaiheet jatkuvaksi virtaukseksi

•

Tee vain se, mitä asiakas haluaa

•

Loputon täydellisyyden etsiminen

Tuotantojärjestelmä itsessään voidaan lean-mallin mukaan jakaa kuvan mukaisesti
kolmeen osaan.

Kuva 5.

Lean tuotantojärjestelmän eri osapuolet [12.]

Jotta järjestelmästä saataisiin paras irti, on näiden osien toimittava toisiinsa nähden
tasapainossa. [12.]
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2.3

Kaizen - There is always a better way

Jatkuvan parantamisen japaninkielinen nimi on kaizen. Kaizen on yksi tärkeimmistä
TPS:aa ylläpitävistä voimista. Tämä on oma filosofiansa, jonka päämääränä on päivittäisen täydellisyyden tavoittelu. Työntekijää kannustetaan kehittämään työskentelyään
ja parantamaan työsuoristustaan jatkuvasti, olivatpa ideat kuinka pieniä tahansa. Lisäksi kaizeniin kuuluu kaiken ylimääräisen ”hukan” eliminoiminen päivittäisistä työsuoritteista.
Kaizen opettaa yksilölle tehokkaita ryhmätyöskentelytaitoja, parantaa ongelman ratkaisukykyä, auttaa dokumentoimaan ja parantamaan prosesseja. Lisäksi se kehittää vertaisjohtamistaitoja. [8.]

Kuva 6.

Suunnittele-Tee-Tarkasta-Toimi-ongelmaratkaisuympyrä [7]

PDCA (Plan-DO-Check-Act) on W. Edwards Demingin kehittämä Toyotalla käytössä
oleva ongelmanratkaisumalli. Mallissa kehitys nähdään jatkuvana prosessina, jossa
toisiinsa sidoksissa olevat vaiheet seuraavat toisiaan ja kierroksen käytyään nousevat
aina seuraavalle tasolle. Tarkastelussa oleva työvaihe, tuote tai idea on näin ollen jatkuvasti kehitettävänä. [10.]
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Toyotan tehtailla jokaisella tuotantolinjalla on vaijeri, jota vetämällä tuotantolinja pysähtyy. Kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus ja velvollisuus tuotantolinjan pysäyttämiseen
häiriötilanteessa. Näin ollen minimoidaan virheellisten tuotteiden syntymisen todennäköisyys, eikä virhe pääse kopioitumaan tuotteesta toiseen. Tällaista laadun varmistusta
ja virheisiin välitöntä puuttumista, kutsutaan Toyotalla nimellä jidoka. [11.]

2.4

Just-in-time

Rakentamisessa on usein haasteena rakennusmateriaalien säilytys ja varastointi rakennuspaikalla. Etenkin pääkaupunkiseudulla tontit ovat pieniä ja ahtaita, ja rakennukset usein korkeita. Näin ollen rakennukseen kannettavien rakennusmateriaalien määrä,
on erittäin suuri. Tavaraa toimitetaan työmaalle päivittäin suurilla ajoneuvoilla ja logistiikan ennakkosuunnitteluun onkin kiinnitettävä suurta huomiota.
Just-in-time (juuri oikeaan aikaan) on yksi Toyotan tuotantojärjestelmän peruspilareista.
Se tarkoittaa oikean tavaran toimittamista, oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan, oikeissa
määrissä.

2.5

Hukan eliminointi

Yhtenä Toyotan toimintastrategian pääajatuksena on ylimääräisen hukan poistamien
yrityksen tuotannosta. Hukka on kaikkea sitä toimintaa, mikä ei tähtää lisäarvon tuottamiseen valmistettavalle tuotteelle tai yritykselle. Liiketoiminta- ja valmistusprosesseissa on havaittavissa kahdeksaa eri hukkatyyppiä. [8.]

•

Ylituotanto

•

Odottelu

•

Tarpeeton kuljettelu

•

Ylikäsittely tai virheetön käsittely

•

Tarpeettomat varastot

•

Tarpeeton liikkuminen

•

Viat
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•

Kuva 7.

Työntekijän luovuuden käyttämättä jättäminen.

Hukan eliminointi osana Toyotan toimintastrategiaa [8.]
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3

Ennakkosuunnittelu Skanskassa

Skanskalla käytössä oleva tuotannonohjausmalli LTT (luotettavan tuotannon toimintatapa) perustuu 1990-luvulla Yhdysvalloissa kehitettyyn Last Planner -menetelmään.
Menetelmä keskittyy työnsuunnittelun ja -ohjauksen parantamiseen lyhyellä aikavälillä
ja sitä kautta koko projektissa.

3.1

Last Planner

Tuotannonohjausmenetelmä on suunnattu rakennusalan projektien tehostamiseen.
Myöhemmin sen käyttö on levinnyt rakennustyömailta myös rakennussuunnittelun työkaluksi. Menetelmän tarkoituksena on katsoa aikatauluja ennakoivasti 4-6 viikon päähän ja samalla pitää valmiina riittävää varantoa aloituskelpoisia työvaiheita. Työvaiheiden aloitusedellytyksiä tutkiessa on ymmärrettävä, että tehtävillä on muitakin vaadittavia edellytyksiä kuin vain edeltävien työtehtävien valmiiksi saattaminen. Tällaisia ovat
muun muassa piirustukset, materiaalit, kalusto ja olosuhteet. Koko rakennusprojektia
on katseltava jatkuva työtehtävien virtana.

Kuva 8. Kohdassa a) malli, jossa kiinnitetään huomiota vain tehtävien välisiin riippuvuuksiin.
Kohdassa b) Last Plannerin mukainen jatkuvan virtauksen malli, jossa kaikki panosvirrat
otetaan huomioon. [13]

Työvaiheen läpivientiä hidastavia tai kokonaan pysäyttäviä tekijöitä kutsutaan häiriöiksi.
Häiriöt ovat käytännössä samoja tekijöitä kuin Toyotan toimintajärjestelmässä esiintyvä
hukka. Häiriöt voivat olla joskus hankalia havaita, sillä ne voivat olla sisällytettyinä nor-
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maaleihin työmaakäytäntöihin ja ovat muodostuneet työntekijöille jo arkirutiineiksi. Häiriöt voidaan jakaa kolmeen tyyppiin:

•

Häiriöt tehtävää aloitettaessa

•

Lyhyet tehtävän aikana ilmaantuvat häiriöt

•

Tehtävän keskeytyminen ja siirto myöhemmin toteutettavaksi.

Aloitettaviksi tehtäviksi/työvaiheiksi tulee hyväksyä vain tehtäviä, joiden kaikki aloitusedellytykset ovat kunnossa. Nämä edellytykset on otettava huomioon valmistelevassa suunnittelussa jo hyvissä ajoin. Lisäksi edellisten tehtävien aloituksissa esiintyneistä ongelmista tulee ottaa oppia ja niiden syyt tutkia.
Työaikaisten häiriöiden syntyyn voi vaikuttaa hyvällä ennakkosuunnittelulla ja viikoittaisella seurannalla. Pelkkä valvonta ei riitä, vaan ihmisten kohtaamisella ja keskustelulla
on iso rooli häiriöiden poistossa.
Tehtävän loppuunsaattamisessa ongelmaksi usein nousee viimeistely. Työ tehdään
usein 95 prosenttisesti valmiiksi, jolloin syntyy kuvitelma valmiista työvaiheesta. Lopullinen viimeistely on kuitenkin todella aikaa vievää ja usein aikatauluissa ei ole riittävästi
siihen osattu varata aikaa. Näin ollen tehtävälle syntyy usein häntä, joka korjataan vasta hieman ennen luovutusta. Työkalujen ja tarvikkeiden edestakaisin siirtelyyn kuluu
aikaa ja tehokkuus kärsii. Usein työ saatetaan loppuun myös niin sanotusti ”riuhtaisuna” eli kiireellä ja isolla työntekijä määrällä. Tässä taas on riskinä työturvallisuuden ja
laadun kärsiminen.
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Kuva 9. Todellinen tehtävän tuottavuus vaihtelee häiriöiden ja ongelmien myötä kohdan b)
osoittamalla tavalla. [13.]

Viikkosuunnitelmien laadinta onkin jatkuvasti keskeisessä roolissa. Suunnitelmien laadinnassa on ensiarvoisen tärkeää, että tehtävän kaikki toteuttajaosapuolet ovat mukana. Suunnittelua ei myöskään tulisi pitää pelkästään työnjohtajatasolla, vaan itse työsuorituksesta vastaavat työntekijät tai heidän edustamansa nokkamies on mukana
suunnittelemassa työvaiheen läpivientiä. Yleisaikataulua on erittäin vaikea suunnitella
etukäteen täysin paikkaansa pitäväksi, joten sen jatkuva päivittäminen on tärkeää.
Viikkopalavereissa on myös varmistuttava, että eri projektiosapuolet ovat huomanneet
muutokset aikatauluissa sitoutuvat noudattamaan sitä.
Last Planner -menetelmällä on huomattu olevan selkeä yhteys myös työturvallisuuden
paranemiseen. Samalla, kun kiinnitetään enemmän huomiota työvaiheen suunnitteluun
ja mietitään sen läpivientiä pala palalta, tulee automaattisesti mietittyä tilanteita, jotka
saattavat johtaa tapaturman syntyyn.
Jatkuva viikkosuunnitelmien toteutumisen seuranta on myös tärkeä osa Last Planneria.
Alle 60%:n toteutumaa voidaan rakennustyömaan ohjauksessa pitää huonona ja yli
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80%:n toteumaa hyvänä suoritustasona. Seurannassa selvitetään 5xmiksi-menetelmää
hyväksikäyttäen perimmäiset syyt suunnitelmien toteutumattomuudelle. [13]

3.2

LTT - luotettavan tuotannon toimintatapa

Edellisten lean-ajatteluun pohjautuvien tuotannonohjausmallien perusteella Skanska on
kehittänyt itselleen sopivan LTT-mallin. Luotettavan tuotannon toimintatapa on otettu
käyttöön kaikilla Skanskan työmailla. Sen periaatteita ovat:

•

Vakioitu viikkorutiini

•

Vakioitu ajattelutapa.

•

Vakioidut tuotannonsuunnittelun työkalut.

Viikkorutiinilla tarkoitetaan, että palaverit ja muut työmaarutiinit suoritetaan joka viikko
samaan aikaan eli viikkokierto vakioidaan. Yleensä maanantai aamuna pidetään pieni
muotoinen kertauspalaveri tulevan työviikon työtehtävistä. Torstaina pidetään valmisteleva tuotantopalaveri ja perjantaina varsinainen tuotantopalaveri. Perjantaina käydään
läpi myös tulevan viikon suunnitelma. Vakioidulla ajattelutavalla tarkoitetaan kaikkien
sitoutumista yhteisiin sovittuihin pelisääntöihin ja niiden noudattamiseen. [14.]
Vakioidut tuotannonsuunnittelun työkalut ovat:

•

Käännetty vaiheaikataulu

•

Valmisteleva suunnitelma

•

Viikkosuunnitelma

•

Luotettavuuden mittaus

•

5 miksi -analyysi.

Näillä työkaluilla kaikille työmaan toimijoille pyritään luomaan häiriöttömät toimintaolosuhteet. Työmaakäytäntöjen vakiintuessa eri työmailla samankaltaisiksi, pystytään
paremmin kehittämään tuotantoa.
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3.3

Laadun varmistustyökalut

Skanskalla on käytössään useita laadunvarmistustyökaluja, jotka kaikki tähtäävät virheettömään luovutukseen budjetin rajoissa. Laatu tarkoittaa sujuvaa, turvallista, kustannustehokasta ja virheetöntä rakentamista. Ennakkosuunnittelun myötä työmaan
tiedonkulku paranee ja vastuualueet selkiytyvät. Hyvin suunniteltu ja organisoitu työmaa herättää luottamusta asiakkaissa ja työnhakijoissa. [23.]

3.3.1

Työmaan laatusuunnitelma

Työmaan laatusuunnitelman laativat työmaan toimihenkilöt. Suunnitelma tehdään työmaan laatu-, aikataulu-, kustannus- ja työturvallisuustavoitteisiin pääsemiseksi. Ennen
työmaan laatusuunnitelman tekemistä tulee laatijan varmistua, että hänellä on käytössään kaikki tarvittavat lähtötiedot. Suunnitelma tehdään vastaamaan sopimus- ja suunnitelma-asiakirjoja. Suunnittelussa otetaan huomioon työmaan erikoispiirteet ja suunnitelma räätälöidään vastaamaan juuri kyseistä työmaata. Laatusuunnitelma on laaja
katsaus työmaahan monesta eri näkökulmasta ja sen laatiminen antaa suunnittelijoille
erittäin hyvät lähtötiedot projektin läpiviemiseksi. Suunnitelma toimii seurantatyökaluna
työmaan kaikille toimihenkilöille. Laatusuunnitelma tulisi olla myös työntekijöiden luettavissa. Laatusuunnitelma pitää sisällään 9 pääkohtaa, jotka ovat:

[23.]

•

Laatusuunnitelman tarkoitus, päivitys ja jakelu

•

Kohdetiedot

•

Tuotannon ajallinen suunnittelu ja ohjaus

•

Tuotannon taloudellinen suunnittelu ja ohjaus

•

Laadunvarmistus

•

Riskien kartoitus

•

Työturvallisuus

•

Kokouskäytäntö

•

Kohteen luovutus.
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3.3.2

Työmaan ajallinen suunnittelu ja ohjaus

Hankkeen alustava yleisaikataulu vaaditaan yleensä hankesuunnitteluvaiheessa ja se
tulee esittää usein tilaajalle urakkaneuvotteluissa. Yleisaikataulu kehittyy hankkeen
edetessä ja sen pohjalta määräytyvät työvaiheissa käytettävä resurssit. Tarkempi
yleisaikataulu laaditaan yhdessä aliurakoitsijoiden ja omien työnjohtajien ja nokkamiesten kanssa. Skanskalla on tarkemman yleisaikataulun laadinnassa käytössä käännetty
vaiheaikataulu-menetelmä.
Käännetyn vaiheaikataulun suunnittelussa lähdetään normaalista poiketen liikkeelle
projektin välitavoitteesta kohti nykyhetkeä. Jokainen urakoitsija merkitsee yleensä erivärisiä post-it-lappuja hyväksi käyttäen seinälle oman työvaiheensa ja määrittää sille
tarvitsemansa keston. Näin ollen viimeisen työvaiheen tekijä on ensimmäinen, joka
liimaa lappunsa seinälle. Tällä tavalla urakoitsijat pääsevät itse vaikuttamaan aikatauluihin ja he sitoutuvat noudattamaan niitä. Vaiheaikataulun suunnittelu ei jää yksin vastaavan mestarin harteille, jolloin sen luotettavuus paranee. Aikataulutehtävien kestot
suunnitellaan ilman häiriöitä ja tarvittavat puskurit ja häiriövarat lisätään aikatauluun
vasta, kun se on valmis. Valmiin aikataulun pohjalta on helppo tehdä hankintaaikataulu. Siitä käy ilmi, milloin mikäkin hankinta tulee tehdä, että se ehtii ajoissa työmaalle aiheuttamatta häiriötä työvaiheeseen.[14;15.]

Kuva 10. Käännetty vaiheaikataulun Skanskan työmaalla [15.]
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Vastaava mestari ylläpitää valmistelevaa suunnittelua. Hän katsoo yleisaikataulua jatkuvasti 4-6 viikon päähän ja varmistaa, että työnjohtajat ovat jatkuvasti ajan tasalla ja
hoitavat omien vastuualueidensa viikkosuunnittelua etupainotteisesti. Vastaava mestari
ylläpitää yleisaikataulua ja tarvittaessa tekee toimenpiteitä sen kiinnisaamiseksi.
Viikkosuunnitelma/-aikataulu on työmaan tarkin aikataulu. Yleensä sen tarkkuutena
käytetään puolikasta työvuoroa, eli tapahtumat jaetaan aamu- tai iltapäivälle. Viikkosuunnitelma voidaan tarvittaessa tehdä jopa tunnin tarkkuudella. Se kattaa ajallisesti
aina seuraavat kolme viikkoa, joista tuleva viikko suunnitellaan tarkasti ja kaksi seuraavaa alustavasti. Aikataulussa käyvät ilmi esimerkiksi tavaratoimitukset, alkavat ja käynnissä olevat työvaiheet ja mahdollisesti nosturin lainaamiseen tarvittava aika. Viikkosuunnitelmaan lisätään myös edelliseltä viikolta toteutumatta jääneet työt. Viikon lopuksi suunnitelman toteutuneiden töiden määrä jaetaan tehtävien kokonaismäärällä ja
kerrotaan sadalla. Näin saatu toteumaprosentti kertoo työnjohtajille, kuinka hyvin työmaa on hallinnassa. Lisäksi lean-ajattelun mukaisesti pitää pureutua 5 miksi -analyysin
perusteella toteutumatta jääneiden tehtävien todellisiin syihin ja oppia niistä. [16.]

3.3.3

Työmaan kustannustenhallinta ja resurssisuunnittelu

Tärkeää työmaan taloudenhoidossa on maksuerätaulukon suunnitteleminen sopivan
etupainotteiseksi. Eli ensimmäisten työvaiheiden maksuerien täytyy olla suurempia
kuin niiden rakentamiseen kuluneet kustannukset. Tällä varmistetaan positiivinen tulovirta työmaakassaan. Tulot ja menot pysyvät tasapainossa, eikä työmaata varten tarvitse lainata rahaa muualta. Tämä voi olla välillä hankalaa, sillä tilaajalla ja urakoitsijalla
on maksuerätaulukon laatimisen suhteen vastakkaiset intressit. Maksueristä koituvan
vajeen riskiä saadaan pienennettyä lohkomalla maksuerät mahdollisimman pieniin
eriin. [19.]
Hankkeen alkuvaiheessa tehdään työmaalle kalusto- ja työvoimasuunnitelmat, jotka
määräävät työmaalla käytettävät resurssit. Kalustosuunnitelmaa tehdessä valitaan kullekin työmaalle optimaalisin kalusto. Suunnitelmaan sisällytetään muun muassa työmaaparakit, toimistotarvikkeet, sähkökeskukset, työmaa-aidat, työkoneet ja työkalut.
Samalla punnitaan ostetaanko kalusto itselle, vai vuokrataanko se työmaalle ja arvioidaan niiden tarvittava käyttöaika työmaalla. Kaluston käyttöaika arvioidaan valmiin
yleisaikataulun pohjalta eikä saa ylittää sille varattuja kustannuksia. Työvoimasuunnitelmaa tehdessä päätetään, mitkä työt myydään aliurakoina eteenpäin ja mitkä teete-
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tään omilla työntekijöillä. Lisäksi päätetään vuokratyövoiman mahdollisesta käytöstä.
Kalusto täytyy suunnitella vastaamaan työvoimamäärän tarpeisiin. [20.]
Hankkeen aikana verrataan työvaiheiden toteutuneita kustannuksia budjettiin varattuihin varoihin. Tarvittaessa tehdään toimenpiteitä budjetin kiinnisaamiseksi. Tätä toimintaa kutsutaan kustannusvalvonnaksi. Kustannusvalvonnalla saadaan ajantasainen kuva työmaan taloustilanteesta ja voidaan arvioida hankkeen lopullisia kustannuksia. [19.]
Lisä- ja muutostöiden huomioiminen ja niihin reagoiminen on työmaalla tärkeää. Etenkin korjausrakentamisen puolella lisä- ja muutostyöt yleensä kasvattavat alkuperäistä
urakkasummaa huomattavasti. Myös reklamoimatta jättämisellä voi olla kohtalokkaita
kustannusvaikutuksia.
Jälkilaskennalla tarkastetaan, kuinka hyvin budjetti vastasi hankkeen todellisia kustannuksia ja sillä saadaan selville hankkeen lopullinen tulos. Jälkilaskentamateriaali tallennetaan yrityksen tietokantaan ja sitä ylläpidetään jatkuvasti. Näin ollen yrityksellä on
aina hallussaan ajantasainen hinnasto rakentamisen kustannuksista, jota se saa hyödynnettyä uusien kohteiden urakkalaskennassa. [19.]

3.3.4

Riskien hallinta

Rakennushankkeen toteutukseen liittyy aina riskitekijöitä, joiden vaikutuksesta kustannukset kasvavat, aikataulut venyvät, laatu heikkenee tai syntyy työtapaturmia. Riski voi
toteutuessaan romuttaa myös yrityksen imagoa. Mitä paremmin mahdolliset riskitekijät
on etukäteen huomioitu, sitä todennäköisemmin riski ei pääse konkretisoitumaan. Riskien hallinta on parhaimmillaan todennäköisyyslaskentaan, jossa arvioidaan riskin toteutumisen todennäköisyys ja kerrotaan se riskin toteutuessaan aiheuttamalla laajuudella. Skanskan työmailla riskienhallinta perustuu enemmänkin riskien tunnistamiseen
ja niihin varautumiseen. Tähän suunniteltu työkalu työmaalla on riskien hallintasuunnitelma. Suunnitelmassa listataan eri työvaiheissa esiintyviä riskejä. Kun riskit on listattu,
pohditaan riskien toteutumisen todennäköisyyksiä ja

mietitään, mitä vahinkoa riski

toteutuessaan saa aikaan. Lopuksi suunnitellaan, millä toimenpiteillä riskejä lähdetään
poistamaan ja mitä resursseja varataan niiden poistamiseksi.
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Kuva 11. Riskien hallintataulukko, jossa vahigon todennäköisyydelle ja vahingon suuruudelle
on annettu yhteisarvo. Arvon ollessa 3 tai suurempi on riskin pienentämiseksi tai kokonaan
poistamiseksi tehtävä toimenpiteitä. [21.]

3.3.5

5 miksi -analyysi

Viisi kertaa miksi (5Why) analyysiä käytetään ongelma-/häiriötilanteessa (ks. Liite 1),
kun pyritään selvittämään virheeseen johtaneen tapahtumasarjan tosiasiallista syytä.
Menetelmässä kysytään miksi niin monta kertaa, että konkreettinen ongelman aiheuttaja löytyy. Ongelma saattaa ratketa jo toisella kysymyksellä, mutta ongelma voi vaatia
useammankin kuin viisi kysymystä. Tarkoituksena on, ettei tyydytä ensimmäiseen saatuun vastaukseen, vaan kyseenalaistetaan saatu informaatio, kunnes todellinen syy
löytyy. Ongelmaratkaisuun osallistuu yleensä tiimi tai asiantuntijaryhmä. Kun ongelma
on pilkottu ja selvitetty, ratkaisu saatetaan koko yrityksen tietoon. Näin virheen toistamisen todennäköisyys pienenee ja virheistä opitaan. [12.]

3.3.6

Kosteudenhallinta työmaalla

Kosteusvauriot ovat harmittavan yleisiä rakennuksissa ja usein niiden aiheuttajana on
rakennusvirhe. Kosteusvauriot esiintyvät, joko rakentamisen aikana tai sen käyttöönoton jälkeen. Vaurioiden korjaus on kallista ja aikaa vievää, sillä pintamateriaaleja on
usein uusittava laajaltakin alueelta. Myös niiden paikantaminen saattaa ajoittain olla
erittäin hankalaa. Kosteusvauriot saattavat pahimmassa tapauksessa aiheuttaa asukkaalle terveyshaittoja.
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Kuva 12. Rakennukseen kohdistuvat kosteusrasitukset [21.]

Skanska on kehittänyt itselleen kosteudenhallintaoppaan, joka on käytössä maailmanlaajuisesti. Jokaiselle työmaalle valitaan työmaan kosteusvastaava, jonka tehtävä on
tehdä työmaalle yksilöllinen kosteudenhallintasuunnitelma ja vastata sen toteutumisesta. Kosteudenhallintasuunnitelmaa tehdessä:

•

Kartoitetaan kosteusteknisesti haastavat rakenteet ja varmistetaan, että
kohteeseen on valittu kosteuden kannalta riskittömät materiaalit
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•

Tarkistetaan seiniin ja lattiaan määritetyt materiaalit ja niiden alustalle
vaaditut kosteuspitoisuusarvot

•

Tehdään rakenteiden kuivumisaika-arviot ja suunnitellaan mahdollisen
kuivatuksen toteutus

•

Suunnitellaan työmaalle toimitettavien materiaalien varastointi sekä suojaaminen säältä ja kolhiintumiselta

•

Arvioidaan runkorakenteen ja lämpöeristeen altistuminen kosteudelle ja
tehdään tarvittavat toimenpiteet niiden kuivana pitämiseksi

•

Tehdään suunnitelma työaikaisten vesivahinkojen torjumiseksi

•

Konsultoidaan ja ohjeistetaan LVIS-urakoitsijaa ja suunnittelijaa kosteudenhallinnasta

•

Suunnitellaan kosteudenmittauksien järjestäminen ja dokumentointi

•

Sovitaan työmaan kosteusteknisen valvonnan järjestämisestä.

[22.]

3.3.7

Työturvallisuussuunnittelu

Työturvallisuus on näkyvä ja yhdistävä teema kaikilla Skanskan työmailla ja tässä asiassa yritys on ilmoittanutkin haluavansa olla edelläkävijä. Skanskalla on käytössään
organisaatiotasolla maailmanlaajuinen viiden nollan toimintaperiaate (ks. Kuva 3). Tarkoituksena on tähdätä vuositasolla kohti nollaa sairaslomaan johtanutta työtapaturmaa.
Tavoite on kunnianhimoinen, mutta periaatteena on, että jos pystymme työskentelemään yhden päivän ilman tapaturmia, miksi emme pystyisi tekemään niin 365 kertaa
peräkkäin. Yritys ei ole vielä lähelläkään tavoitettaan, mutta ennakkosuunnittelulla on
tärkeä rooli sinne pääsemiseksi.
Skanska on kehittänyt työturvallisuuden seuraamiseksi ja tapaturmien välttämiseksi
erilaisia työkaluja. Vuodesta 2005 asti on yrityksessä järjestetty maailmanlaajuinen
työturvallisuusviikko, jonka tavoitteena on selvitä viikosta ilman työtapaturmia. Viikon
tarkoituksena on myös korostaa työntekijöille työturvallisuuden tärkeyttä. Skanska on
ollut myös mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa Ouluun rakennettavaa turvapuistoa. Turvapuistossa järjestetään erityyppisiä turvallisuuskoulutuksia eri työelämän
tarpeisiin.
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Yksi työkaluista on työn turvallisuussuunnitelma TTS (ks. Liite 2). Se on lomake, jonka
työnjohtaja täyttää yhdessä työsuoritteen tekevän henkilön tai ryhmän kanssa. Lomake
tulee täyttää aina ryhdyttäessä työvaiheeseen, jossa selkeä tapaturma riski on olemassa. Suunnitelmassa käydään läpi työvaiheen riskit ja mietitään yhdessä työmenetelmät
tapaturmien välttämiseksi.
Skanskalla on käytössään myös Työturvallisuushavainto-lappuja, joita työntekijät kantavat taskuissaan työmaalla kulkiessaan. Lappu tulee täyttää aina, kun havaitaan työmaalla vaarallinen tilanne, josta selvittiin säikähdyksellä ilman työtapaturmaa. Työntekijällä on myös velvollisuus korjata välittömästi huomaamansa epäkohta. Jokaisesta täytetystä Työturvallisuushavainto-lapusta Skanska lahjoittaa yhden euron hyväntekeväisyyteen. Täytetyt laput käydään läpi viikkopalaverissa ja näin varmistetaan virheistä
oppiminen. Vakavimmat läheltä piti -tilanteet julkaistaan Skanskan omassa viikkolehdessä.
Rakentaminen on fyysisesti vaativaa työtä, joten myös revähdyksien ja venähdyksien
riski kasvaa. Skanskalla on useimmilla työmaillaan käytössään poikkeukselliset työmaatreenit. Treeneissä erikseen koulutetut työntekijät ohjaavat kevyen aamujumpan
musiikin tahtiin. Treenejä järjestetään yleensä kahdesti viikossa ja niiden aerobinen
osuus kestää noin 10 minuuttia. Lopuksi vielä venytellään läpi isot lihakset. Työmaatreenit vähentävät lieviä loukkaantumisia, parantavat työilmapiiriä ja nostattavat hymyn
huulille.
Tapaturmataajuus on yleisesti käytössä oleva mittari työtapaturmien mittaukseen. Siinä
sattuneiden tapaturmien määrää suhteutetaan miljoonaan tehtyyn työtuntiin. Vuonna
2009 Skanska Finlandin tapaturmataajuus alitti 10 tapaturmaa per miljoona työtuntiarajan, joka on selvästi alle yleisen keskiarvon rakennusalalla. Rakennusalan tapaturmataajuus oli vuonna 2011 työsuojelun teettämässä tutkimuksessa talonrakennuspuolella 81,4, maa- ja vesirakentamisessa 43,5 ja erikoituneen rakennustoiminnan taajuus
oli 92,7. [17; 18.]
TR-mittari on yleisesti rakennusalalla käytössä oleva lakisääteinen työturvallisuus- ja
laatutyökalu. Työmaa kierretään kokonaisuudessaan läpi kerran viikossa. Kierroksella
havainnoidaan keskeisiä työturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Työmaakierros tehdään tila kerrallaan ja tiloista tehdään oikein/väärin- merkintöjä seitsemän aihealueen
mukaisesti. Aihealueet ovat:
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•

Työskentely

•

Telineet, kulkusillat, tikkaat

•

Koneet ja välineet

•

Putoamissuojaus

•

Sähkö ja valaistus

•

Järjestys ja jätehuolto

•

Pölyttömyys.

Merkintöjä tulee isommalla työmaalla helposti yli 200 ja kierroksen tekemiseen ja tulosten syöttämiseen koneelle kuluu vähintään puolikas työpäivä. Oikein-merkinnät jaetaan
merkintöjen kokonaismäärällä ja kerrotaan sadalla. Lopputulokseksi saadaan TR- prosentti, joka kertoo suoraan työmaan ajantasaisen turvallisuustason. Mittaajalta vaaditaan hyvää tuntemusta työmaiden turvallisuusvaatimuksista. Skanska on tiukentanut
lain määräämiä vaatimuksia ja räätälöinyt itselleen omat tiukennetut työturvallisuussäännöt. Säännöt käydään läpi työntekijöiden kanssa perehdytyksessä.

3.3.8

Perehdytys

Kaikki työmaaporteista sisään kulkevat henkilöt tulee perehdyttää työmaatoimistolla.
Perehdytystilaisuuksia järjestetään kootusti tarpeen mukaan, kovimman kiireen aikana
päivittäin. Perehdytyksessä tarkastetaan henkilön perustiedot ja lain vaatimat valmiudet
työskennellä rakennustyömaalla. Lisäksi perehdytettävän kanssa käydään läpi Skanskan perehdytyslomake, joka räätälöidään aina vastaamaan kyseistä työmaata. Lomakkeen tarkoitus on antaa työntekijälle kaikki tarvittava informaatio työmaasta ja sen tämän hetkisestä tilanteesta työmaalla turvallisesti toimimiseen. Lisäksi se informoi käytännöistä ja toimintatavoista työmaalla. Lopuksi työntekijä viedään vielä työmaakierrokselle, jossa kerrataan konkreettisesti lomakkeessa läpikäydyt asiat. Etenkin ensi kertaa
Skanskan työmailla vierailevalle perehdytyksestä on todella paljon hyötyä, sillä Skanskalla on erittäin tiukat vaatimukset esimerkiksi kierrätyksen suhteen.

3.3.9

Itselleluovutus

Tuotteen virheettömän luovutuksen varmistamiseksi asiakkaalle, Skanska on ottanut
käyttöön itselleluovutuksen. Itselleluovutuksen toteuttaa yleensä vastuualueen työnjoh-
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taja. Lopputuloksena syntyy puutelista, jossa on listattuna tiloittain esiintyvät virheet ja
puutteet. Listassa on eriteltynä kullekin urakoitsijalle/ammattityöntekijällä kuuluvat työt.
Itselleluovutus aloitetaan, kun sopiva määrä tiloja on saatu valmiiksi. Kun tietyn lohkon
tilojen virheet ja puutteet on saatu korjattua, voidaan alueella aloittaa loppusiivous.
Loppusiivouksen jälkeen tilojen ovet suljetaan ja kulku valmiiseen tilaan estetään. Itselleluovutuksen on todettu säästävän kustannuksia, sillä luovutuksen jälkeinen virheiden
korjaus on yleensä huomattavasti hankalampaa. Lisäksi virheetön lopputulos herättää
luottamusta ja arvostusta asiakkaissa.

3.4

Koulutukset

Skanska kouluttaa omia työntekijöitään jatkuvasti. Oppisopimuskoulutus tähtää rakennusalanammattitutkintoon ja se on suunnattu 18-28-vuotiaille rakennusalasta kiinnostuneille henkilöille. Oppisopimusjaksolta maksetaan harjoittelijoille palkkaa ja Skanska
pyrkii työllistämään harjoittelijan koulutuksen päätyttyä.
Skanska Oppiva on korkeakouluopiskelijoille suunnattu opiskeluajan kattava koulutusja harjoitteluohjelma. Oppivassa järjestetään koulutuspäiviä pari kertaa vuodessa ja
lisäksi siihen kuuluvat palkalliset kesäharjoittelut. Riippuen omasta työkokemuksesta,
yleensä kaksi ensimmäistä kesää ollaan haalariharjoittelijana ja siitä eteenpäin työnjohtoharjoittelijana. Valmistumisen lähestyessä harjoittelija voi tehdä päättötyönsä Skanskalle. Koulutusohjelma ajaa opiskelijan hyvin sisään Skanskan työmaakäytäntöihin ja
molemmat osapuolet sitoutuvat koulutukseen. Valmistumisensa jälkeen harjoittelija
jatkaa yleensä Skanskalla työnjohtajana. Työnjohtajaksi voi kouluttautua myös Skanskan sisäisellä muuntokoulutuksella, jossa työntekijästä koulutetaan työmaamestari työn
ohessa.
Ammattitutkintoon tähtäävien koulutusten lisäksi Skanskalla on jatkuvasti tarjolla muitakin koulutuksia. Yrityksellä on käytössään Code of Conduct -niminen eettinen opas
ja jokaisen skanskalaisen onkin käytävä kyseisessä koulutuksessa. Lisäksi koulutuksia
järjestetään muun muassa työturvallisuudesta, kierrätyksestä ja nostoapuvälineiden
oikeaoppisesta käytöstä. Työnjohtajille on tarjolla lisäksi koulutuksia Skanskan käyttöjärjestelmien ja aikataulutusohjelman käyttöön. Tarjolla on myös pätevyyksiin oikeuttavia koulutuksia, esimerkiksi vedeneristystyön valvontaan ja korkeamman luokan betonityönjohtajaksi tähtääviä koulutuksia.

a
a määritellään työmaan
ditaan tehtäväsuunniteltelmaan kootaan kaikki
koskevat oleelliset tieoudelliset tavoitteet, laatusedellytykset, potentianalyysi, työturvallisuus
suunnitelman avulla eta asetetut tavoitteet ja
etaan. Esimerkki tehtäällöstä on kuvassa 3.
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3.5

Tehtäväsuunnitelma

Laatu-, aikataulu- ja kustannustavoitteiden saavuttamiseksi, työvaiheiden läpiviennin
apuvälineeksi on kehitetty tehtäväsuunnitelma (ks. Liite 3). Tehtäväsuunnitelma laaditaan laatusuunnitelmassa määritettyjen tehtävien pohjalta. Suunnitelmaan kootaan
kaikki kyseistä tehtävää koskevat tiedot. Näitä ovat muun muassa aloitusedellytykset,
laatuvaatimukset, aikataulu- ja kustannustavoitteet ja työturvallisuus asiat. Tehtäväsuunnitelman avulla selvitetään keinot, joiden avulla työtehtävälle asetetut tavoitteet
tulevat saavutetuiksi. Liitteessä 3 Skanskalla käytössä oleva tehtäväsuunnitelmalomake. [23.]

Työmaan laatusuunnitelma

Tehtäväsuunnitelma
Vastuuhenkilöt

– sovitaan

Lähtökohdat

–
–
–
–
–
–

Laatuvaatimukset
Aloitusedellytykset

tely, jolla syntyvän tuotlaadun sopimuksenmuarmistamaan. Laatupiiyöntekijöille rakennutta-

yleisaikataulu ja tavoitearvio
ajallinen ja taloudellinen tehtävälaskelma
materiaalit
työsuoritus
edeltävät työvaiheet
resurssit

Potentiaalisten ongelmien analyysi

– tehdään

Hankinnat

– ajoitus
– varastointi

Työturvallisuus

– henkilökohtaiset suojaimet
– koneet ja laitteet

elmien analyysi
Työnaikainen taloudellinen, ajallinen
gelmien analyysissä ykja laadullinen ohjaus
työmaalla mahdollisesnnon, hankinnan ja tekvitetään ongelmien seuKuva 3. Tehtäväsuunnitelman sisältö.
aan keinot niiden ehsi selvitetään ongelman
mikäli ongelma varo- Kuva 13. Tehtäväsuunnitelman runko [23.]
a esiintyy, ja sovitaan

muistilista, jonka avulla
ävien laatuvaatimukset
oitusta, ohjataan ja valutumista. Laaturaportit
mälle ennen työn aloityönjohtaja kuittaavat
turaporttiin ja se tallenaatukansioon. Malleja
miselle löytyy mm. Ratuja Rakennustöiden laaoista.

4

– palaverit, tarkastukset
– laatupiirit, laaturaportit
– mallityö

Laaturaportti: julkisivuverhous, vaakapanelointi
VARMISTA:
Ennen työn aloitusta
– puutavaran ja kiinnitystarvikkeiden laatu
– alustan laatu, valmius
– aukkojen paikat ja mitat
Työn aikana
–
–
–
–
–
–
–
–
–

kiinnitys-/tuuletuspuut k600
laudat tiukasti pontissa ennen naulausta
naulaus jokaisen tukipuun kohdalla
naulaus ei riko ponttia
jatkokset tasaisesti tukipuiden kohdalla
tippanokka alalaudassa
verhous 200 mm sokkelin päällä
verhous 300 mm maan pinnan yläpuolella
ei koholla olevia naulojen kantoja
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4

4.1

Tulokset

Tutkimuksen lähtökohdat

Tutkimuksessa haastateltiin työntekijöitä ja työnjohtajia ennakkosuunnittelun toteuttamisesta kolmella Skanska Talonrakennus Oy:n työmaalla pääkaupunkiseudulla. Lisäksi
työmaakäynneillä tehtiin kierroksia työmaalla, joilla havainnoitiin ennakkosuunnittelua
käytännössä. Tutkimuksessa haastateltiin yhteensä kuutta Skanskan työntekijää ja
seitsemää työnjohtajaa. Haastateltavat halusivat kaikki pysytellä anonyymeinä, eivätkä
halunneet nimiään mainittavan. Tämä oli ainoa tapa, jolla haastateltavilta oli mahdollista saada totuudenmukainen kuva ennakkosuunnittelun toteutumisesta. Jos työntekijät
olisivat esiintyneet omilla nimillään, olisivat vastaukset olleet osittain kaunisteltuja.
Tutkittavat työmaat olivat seuraavat:

4.2

•

Työmaa 1

•

Työmaa 2

•

Työmaa 3

Työmaa 1

Kohteeseen toteutettiin 117 vuokra-asuntoa ja parkkihalli. Haastatteluvaiheessa työmaa oli jo luovutettu tilaajalle. Kohteessa oli havaittu rakennusvirheitä, joiden korjaus
oli loppusuoralla. Työmaa oli epäonnistunut aikataulullisesti, kustannuksellisesti ja laadullisesti. Työtapaturma tavoitteeseen oli päästy.
Työmaa oli lähtenyt hyvin liikkeelle, mutta suurimmaksi ongelmaksi oli koitunut runkotyövaihe. Työvaihe oli myyty eteenpäin aliurakoitsijalle. Runko kasattiin pääosin talvella
ja kyseinen talvi oli erittäin luminen ja kylmä. Runkoryhmä jäi aikataulusta muutaman
kuukauden jälkeen ja laatu oli erittäin heikkoa. Koska työ ei edennyt, jouduttiin urakkasopimus irtisanomaan ja kasaamaan uusi runkotyöryhmä omista työmiehistä. Etuputsin
ja tasoitetöiden aikana havaittiin, että elementit porrastivat valtavasti. Seiniä jouduttiin
siis rappaamaan suoriksi oikein urakalla. Tähän kului valtavasti työmaan resursseja
niin aikataulullisesti kuin kustannusmielessäkin. Aikatauluviivettä yritettiin kaikin keinoin

27

kuroa umpeen. Työntekijöitä lisättiin kaikkiin työvaiheisiin. LVI-urakoitsijalle tämä oli
heidän ensimmäinen työmaansa eivätkä he tahtoneet myöskään pysyä aikataulussa.
Vuotoja esiintyi paljon niin käyttövesi- kuin viemäriputkissakin. Loppuen lopuksi työmaa
luovutettiin tilaajalle asuntojen osalta niin, ettei sakoille jouduttu ja itselleluovutuskin
ehdittiin suorittaa. Yhteisten tilojen ja parkkihallin osalta luovutus venyi yli puolella vuodella. Lisäksi kohteessa esiintyi muutama viemärivuoto ja niiden asuntojen osalta luovutus tapahtui samaan aikaan yhteistentilojen kanssa.
Työmaaorganisaatio koostui vastaavasta työnjohtajasta, neljästä työmaamestarista ja
yhdestä työmaainsinööristä. Vastaava mestari oli kokenut työnjohtaja, mutta hänen
vastuualueeseensa kuului samanaikaisesti toinen samankokoinen työmaa. Lisäksi hän
oli paljon pois työmaalta erinäisistä syistä. Työmaamestareista yksi oli vasta valmistunut, yksi opiskelija, yksi muuntokoulutettava ja yksi hieman kokeneempi työnjohtaja.
Lisäksi työmaainsinööri oli kesäharjoittelussa oleva opiskelija, joka tuurasi työnjohtajia
kesälomien aikana.

4.2.1

Ennakkosuunnittelun toteutuminen työmaalla

Projektista ei oltu tehty käänteistä vaiheaikataulua, eikä sitä tehty myöskään mistään
yksittäisestä rakennusvaiheesta. Vastaava mestari toteutti valmistelevaa suunnittelua
suunnittelemalla käytävällä olevalle piirtotaululle aikataulun aina neljäksi viikoksi
eteenpäin. Viikkoaikataulun suunnittelu oli käytännössä sitä, että jokainen mestari katsoi käytävällä olevaa aikataulua ja suunnitteli sen pohjalta omat työnsä seuraavaksi
viikoksi. Mestarit kävivät kahvipöydässä läpi omia ja toistensa tulevia suunnitelmia
suullisesti. Vastaava mestari päivitti yleisaikataulua vastaamaan todellisuutta yleensä
aliurakoitsijapalavereita varten. Niitä järjestettiin viikoittain ja niissä olivat paikalla työnjohtajat ja sähkö- ja LVI-urakoitsijoiden nokkamiehet.
Kustannuksia ei työmaalla seurattu oikeastaan ollenkaan. Ainoa, joka seurantaa teki oli
vastaava mestari, mutta hän ei tuntunut raportoivan tilanteesta tarpeeksi muille työnjohtajille. Työnjohtajat olivat ymmärtäneet, että kustannustavoitteet tulisivat työmaalla
ylittymään ja tavoitteena ja mentaliteettina oli vain vetää työmaa loppuun mahdollisimman nopeasti ja vähin kustannuksin.
Purkualue oli suunniteltu työmaalla järkevästi, sillä kuljetusautot pääsivät pääsääntöisesti purkamaan kuormansa suoraan parkkihallin oven eteen betoniluiskalle, josta ta-
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varat oli helppo siirtää pumppukärryillä sisälle parkkihalliin. Tavaratoimituksia ei kuitenkaan oltu suunniteltu millään tavalla, joten välillä saattoi olla piha tukossa tavarantoimitusajoneuvoista eikä tavaran purkuun riittänyt kalustoa.
Laadunhallintasuunnitelmaa ei ollut työmaalla tehty eikä LTT-lomakkeita täytetty. Tehtäväsuunnitelmia oli täytetty useammastakin työvaiheesta. Työmaalla oli nyrkkisääntönä, että tehtäväsuunnitelma tehdään kaikista isommista työvaiheista ja tehtäväsuunnitelman laati työvaiheesta vastuussa oleva työnjohtaja. Kalustosuunnitelma oli täytetty
sähköisesti Skanskan järjestelmässä ja tulostettu toimiston seinälle. Riskien hallintasuunnitelma oli tehty. Riskejä ja niiden vaikutuksia tarkasteltiin suunnitelmassa hyvin
eri näkökulmista. Kosteudenhallintasuunnitelma oli myös tehty monipuolisesti. Suunnitelmassa oli laskettu kuivumisajat kylpyhuoneiden kaatolattioille. Kosteusmittaus oli
järjestetty työmaalla toteutettavaksi omatoimisesti. Työturvallisuussuunnitelma oli laadittu. Lisäksi TR-mittauksia suoritettiin viikoittain ja ne tehtiin ajan kanssa huolella.
TTS-lomakkeita oli täytetty useista työvaiheista. 5 miksi -analyysiä ei oltu hyödynnetty
virheiden ja häiriöiden selvityksessä. Virheitä ei myös koskaan oltu avattu sen enempää eikä virheistä oppimista näin ollut päässyt täysin tapahtumaan. Perehdytys tilaisuuksia työmaalla järjestettiin päivittäin. Lisä- ja muutostöitä ei onnistuttu hyväksymään
tilaajalla, mutta niitä saatiin laskutettua muilta aliurakoitsijoilta taloudellisessa loppuselvityksessä. Itselleluovutus suoritettiin hieman kiireellä. Luovutus ei ollut täysin virheetön, mutta virheitä ei ollut paljon.

4.2.2

Työnjohtajien näkemys ennakkosuunnittelun toteutuksesta ja sen tärkeydestä

Tutkimuksessa haastateltiin kahta työmaalla toiminutta nuorempaa työmaamestaria
samanaikaisesti. Seuraavassa yhteenveto heidän mietteistään ennakkosuunnittelun
toteutuksesta ja sen tärkeydestä.
Skanskalla on huippuunsa hiottu kaikki käytössä olevat ennakkosuunnittelun työkalut ja
mahdollisuudet erittäin tarkan ennakkosuunnittelun toteutukseen on olemassa. Työkalujen käyttö on työmaittain erittäin vaihtelevaa. Osalla työmaista, kuten tällä työmaalla,
ennakkosuunnittelulomakkeita täytetään vain auditoinnin vuoksi. Joillain työmailla käytetään lomakkeita erittäin paljon hyödyksi. Käyttöaste riippuu täysin vastaavan mestarin
suhtautumisesta ennakkosuunnittelun toteuttamiseen ja sen tärkeyteen.
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Molempien työnjohtajien mielipide oli, että ennakkosuunnittelu on tärkeää ja ennakkosuunnittelulomakkeista on paljon hyötyä suunnittelua toteuttaessa. Toisen työnjohtajan
kohdalle on aina sattunut paniikkityömaa, jossa on jouduttu vain potkimaan työvaiheita
eteenpäin. Kaikki työkalut ovat omalla tavallaan tärkeitä. Hyödyllisimmäksi nähtiin tehtäväsuunnitelmapohja, joka on todella monikäyttöinen ja monipuolinen työkalu. Tehtäväsuunnitelmaa käytettäessä työvaihe tulee käytyä läpi joka näkökulmasta.

4.2.3

Työntekijöiden näkemys ennakkosuunnittelun toteutuksesta ja sen tärkeydestä

Tutkimuksessa haastateltiin kahta kohteen työntekijää. Toinen heistä oli ammatiltaan
kirvesmies ja toinen alaa opiskeleva harjoittelija. Molemmat pitivät ennakkosuunnittelua
tärkeänä, mutta olivat pettyneitä ennakkosuunnittelun toteutukseen tällä työmaalla.
Jatkuvasti oli kiire ja se toi mukanaan kaiken tyyppistä turhautumista. Isolla työmaalla
olisi tarvittu selkeämmät säännöt ja työntekijöiden viikkopalaverissa ei käyty tarpeeksi
työmaan yhteisiä asioita läpi vaan enemmänkin keskityttiin TR-mittauksen tuloksiin ja
niiden mitättömän pieniin puutteisiin. Tavaraa jouduttiin kantamaan normaalia enemmän kerroksiin, joten siinä olisi ollut varaa parantaa. Opiskelija olisi toivonut enemmän
työnjohtajilta opastusta työtehtäviin ja ylipäätään enemmän keskustelua työmaa asioista. Mutta hän kyllä, ymmärsi, että kiireen vuoksi työntekijöiden kouluttaminen ja opastaminen jää helposti tekemättä.

4.3

Työmaa 2

Kohteeseen toteutettiin 66 omistusasuntoa, parkkihalli ja autokatos. Haastatteluvaiheessa työmaa oli loppusuoralla. Asukkaat olivat muuttamassa sisään kahden viikon
päästä.
Työmaa oli aikataulullisesti jäänyt heti perustusvaiheessa kaksi kuukautta jälkeen.
Runkovaiheessa viivettä onnistuttiin hieman kirimään kiinni tekemällä runkoa kaksivaiheisesti. Aikataulu viivästyi kuitenkin vielä hieman, jolloin itselleluovutukseen ei pystytty
varaamaan tarpeeksi aikaa ja se jäi osittain tekemättä. Virheettömään luovutustavoitteeseen ei näin päästy. Kohteen virheiden ja puutteiden korjaus tulee todennäköisesti
valmiiksi kuukausi luovutuksen jälkeen. Asunnot ovat kuitenkin lähes virheettömiä. Katetavoitteesta ei ole enää paljoa jäljellä. Työmaa ei näillä näkymin mene miinukselle,
mutta tulos painuu aika lähelle nollaa. Työtapaturmia työmaalla ei ollut sattunut.
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Työmaaorganisaatio koostui vastaavasta työnjohtajasta, kuudesta työmaamestarista ja
yhdestä työmaainsinööristä. Kokoonpano eli hieman hankkeen aikana. Tämä oli vastaavan mestarin ensimmäinen työmaa, jolla hän oli vastaavana. Työmaamestareista
yksi oli vasta valmistunut, kaksi vielä opiskelivat, yksi kokeneempi yrittäjätaustainen
työnjohtaja, joka oli ensimmäistä kertaa Skanskan työmaalla, yksi muuntokoulutettava,
ja yksi kokenut pitkäaikainen Skanskan työnjohtaja. Työmaainsinöörillä oli hyvä työkokemus vastaavista tehtävistä.
Työ toteutettiin pääosin aliurakoitsijoilla ja osaksi omilla työntekijöillä. Lisäksi työmaalla
oli ollut vuokratyöntekijöistä koostunut kuuden hengen etuputsi-ryhmä. Ryhmä oli kuitenkin jouduttu pistämään ulos, sillä verojen ja palkkojen maksun kanssa oli ollut ongelmia.

4.3.1

Ennakkosuunnittelun toteutuminen työmaalla

Työmaasta ei alun perin tehty käännettyä vaiheaikataulua, mutta se otettiin käyttöön
vesikatto-työvaihetta suunnitellessa. Vastaava mestari seurasi työmaan etenemistä 4-5
viikkoa etupainotteisesti ja teki viikkosuunnitelman sen mukaan kaikkien nähtäväksi.
Osa mestareista on työmaan alussa ylläpitänyt työmaalla viikkoaikataulua, jonka he
ovat suunnitelleet aina kolmeksi viikoksi eteenpäin. Viikkoaikataulun pitäminen on jäänyt vähemmälle työmaan edetessä. Syyksi he kertoivat, että viikkoaikataulun suunnitteluun ei kannattanut tuhlata aikaa, sillä urakoitsijat olivat niin surkeita, etteivät he pysyneet niissä kuitenkaan. Esimerkiksi julkisivu-urakalle oli aikataulussa varattu 3 kuukautta, mutta urakkaan kului aikaa lähes 9 kuukautta aikaa. Ainoastaan ensimmäinen julkisivu saatiin menemään aikataulun mukaisesti. Tämän jälkeen urakoitsijan sopimus
irtisanottiin ja omat työntekijät vielä viimeistelivät työn loppuun. Urakoitsija oli ollut aikaisemmin Skanskalla töissä vaihtelevalla menestyksellä. Urakoitsijan kanssa oli pidetty aloituspalaveri ja aikataulu oli käyty läpi tehtäväsuunnitelmapohjan mukaan. Perimmäiseksi epäonnistumisen syyksi oli todettu aliurakoitsijan työntekijöiden ammattitaidottomuus ja työnjohtajan katteettomat lupaukset. Loppuvaiheessa oli jouduttu vuokraamaan työmaalle kolme mastolavaa suunnitellun yhden sijasta ja aliurakoitsija oli
pakotettu tekemään pidempää päivää urakan loppuun saattamiseksi. Kohteesta tehty
kalustosuunnitelma ei toteutunut moneltakaan osalta, vaan kustannukset ylittyivät osittain selvästi.
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Ennakkosuunnittelun kanssa työmaalla oli ollut suuria ongelmia alusta asti. LTTlomakkeita oli täytetty muutamia. Yksi mestareista ilmoitti, että hänellä oli ollut työmaan
aikana kolme vastuualuetta, mutta yhtäkään hän ei kerinnyt millään tavalla ennakkosuunnittelemaan. Joten hän pyrki tavallaan käyttämään LTT-runkoa päässään työvaihetta suunnitellessaan. Vesikattotyövaiheen mestarille oli ilmoitettu, että olet nyt tämän
viikon tuotantoinsinöörin kaverina ja ensi viikon jälkeen alkaa vesikattotyöt, joita alat
johtamaan. Työnjohtaja kuvaili hypänneensä liikkuvaan junaan ilman suunnittelua.
Plaanon ennakkosuunnittelu aloitettiin noin 2-3 viikkoa ennen plaanon toteutusta. Ja
itse valmistelevat työvaiheet pari päivää ennen plaanoa. 5 miksi -analyysi on ollut käytössä vain muutaman kerran. 3D-mallia ei ole ollut kohteesta käytössä. Riskien hallintasuunnitelmaan oli panostettu, mutta siinäkään ei oltu osattu varautua suurimpiin aikataulua viivästyttäneisiin tekijöihin.
Aliurakoitsijapalaveri oli työmaalla aina perjantaisin, jossa käytiin läpi työmaan epäkohtia ja yleisiä asioita. Aliurakoitsijapalaverissa oli paikalla, LVI-urakoitsijan työnjohto, ei
koskaan nokkamiestä. Sähköpuolelta kokouksessa oli aina nokkamiehet mukana. Muilta kulloinkin paikalla olleilta urakoitsijoilta, kokoukseen osallistuivat vain työnjohtajat,
jotka kävivät vain kokouksessa kääntymässä ja vain harvoin kävivät itse työmaalla.
Maanantaisin oli viikkopalaveri, jossa käytiin läpi tulevan viikon ohjelma omien työntekijöiden kanssa ja muita työmaan yleisiä asioita.

4.3.2

Työnjohtajien näkemys ennakkosuunnittelun toteutuksesta ja sen tärkeydestä

Kohteessa haastateltiin kahta nuorempaa ja yhtä kokeneempaa työnjohtajaa. Seuraavassa yhteenveto keskusteluissa esille nousseista asioista ennakkosuunnitteluun liittyen.
Aikaa ei yleensä ennakkosuunnittelulle jää tarpeeksi. Yleensä työvaiheiden ennakkosuunnittelulle varataan aikaa yksi viikko. Haastattelussa kävi ilmi, että esimerkiksi perustusvaiheen ennakkosuunnitteluun yksi mestareista haluaisi varata vähintään kuukauden. Silloin ehti rauhassa tutustua korkomaailmaan, eikä tulisi sellaisia yllätyksiä
kuin täällä, että elementit ovat puolimetriä lattiasta irti. Perustusvaiheessa työmaalla
kaikki on vielä uutta ja piirustuksiin tutustumiseen menee aikaa.
LTT- lomakkeen täyttöä kohtaan suhtautuminen kaikilla kolmella haastateltavalla työnjohtajalla oli sama. Niiden täyttämistä pidettiin jopa taakkana. Ne ovat olleet työmaalla
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enemmänkin vain pakollisia juttuja, jotka pitää hoitaa. Asenne oli, ettei niistä kuitenkaan käy ilmi mitään ihmeellisiä asioita ja niiden täyttäminen koetaan turhaksi. Lomakkeissa on kuulemma jonkun verran päällekkäisyyksiä ja moni asia on niin yksinkertainen, ettei se vaadi lomakkeiden täyttämistä. Moni suunnitelma tällä työmaalla täytettiin
vain sen takia, että niitä konttorilla vaaditaan niitä täytettäväksi. Tehtäväsuunnitelmalomaketta ei ole koettu kovin hyödylliseksi. Yksi mestareista sanoi mieluummin lukevansa Ratu-kortteja aiheeseen liittyen kuin täyttävänsä lippulappuja. TTS-työn turvallisuussuunnitelman tekeminen nähtiin positiivisena asiana, jos vain aikaa sille riittää.
Häiriöistä ei tule täytettyä 5 miksi -analyysejä. Usein työmaalla tulee tilanne, ettei itse
kerkeä tai jaksa käydä paikan päällä tarkastamassa tilannetta ja luottaa liikaa muiden
kertomuksiin. Se aiheuttaa myös häiriöitä.
Eniten häiriöitä aiheuttavat työkalujen ja materiaalien katoaminen. Joko ne siirretään
toiseen paikkaan, käytetään toiseen työtehtävään tai varastetaan työmaalta. Pelkkiä
työkaluja, koneita ja varusteita on työmaan aikana hävinnyt 15 000-20000:lla eurolla.
Tämä taas johtanut siihen siihen, että mestarit hamstraavat tavaraa pieneen työhuoneeseensa niiden katoamisen pelossa ja lopputuloksena huone ja työpöytä ovat niin
sotkuisia, ettei siltä enää löydä mitään ja töiden tekeminen on hankalaa.
Seuraavaksi eniten odottelua työmaalla aiheuttaa, se että mesta ei ole valmis. Tätä
ongelmaa kohdataan niin aliurakoitsijoiden kuin omien ammattityöntekijöiden kanssa.
Aliurakoitsijoiden kanssa se konkretisoituu heti, sillä he rupeavat kirjoittamaan välittömästi tuntilappuja venttatunneista ja urakkaan kuulumattomista lisätöistä. Tämä on
seurausta siitä, että mestan luovutus/vastaanotto on jäänyt kokonaan tekemättä. Harvoin on tilannetta, että ehtii mitata RYL:n vaatimuksien täyttymistä työmaalla mestan
luovutuksen yhteydessä.
Kaikesta huolimatta suurimmaksi tekijäksi työmaan katetavoitteen toteutumattomuudelle, työnjohtajat ilmoittivat puutteellisen ennakkosuunnittelun ja sen, että kustannuksia ei
hankkeen aikana seurattu läheskään tarpeeksi. Toteutettiin vain työvaiheita miettimättä
sen kummemmin, paljonko rahaa on käytössä. Lisäksi vastuualueissa tuli kiireen vuoksi pieniä päällekkäisyyksiä, eikä kukaan pysynyt kärryillä, mitä tilattiin ja kuinka paljon
ja lopputuloksena, jotain tilattiin kahteen kertaan. Kun ylimääräisiä tilauksia lähdettiin
palauttamaan, ei niistä saatu kuin 80% ostohinnasta takaisin.
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Palaverien pitämistä pidettiin erittäin tärkeänä. Mestareilla oli yhteinen mielipide, että
ensiarvoisen tärkeää olisi, että AU-palavereissa olisi nokkamiehet paikalla.

4.3.3

Työntekijöiden näkemys ennakkosuunnittelun toteutuksesta ja sen tärkeydestä

Työmaalla haastateltiin lyhyesti kahta Skanskan omaa työntekijää ja he jakoivat käytännössä samat mielipiteet ennakkosuunnittelusta. Haastatteluista nousi esille, että
työntekijöitä revitään usein paikasta toiseen, eivätkä he saa tehdä rauhassa tehdä työtä loppuun. Ennakkosuunnittelupalalavereissa he eivät olleet ollut mukana, mutta heidän mielipidettään oli joissain tilanteissa kysytty ja mielestään heidän kehitysehdotuksia oli kuunneltu. Itse ennakkosuunnittelusta he tuntuivat ymmärtävän hyvin vähän ja
sen kulku ja lomakkeiden täyttäminen oli heille vierasta. Työn turvallisuussuunnitelmia
toinen heistä ilmoitti täyttäneensä useampia. Turvallisuushavaintoja he kertoivat kirjanneensa melko ahkerasti. Maanantaisin he kävivät mestarinsa kanssa tulevan viikon
työtehtäviä läpi, mutta yllätyksellisiä työtehtäviä mukaan mahtui viikoittain. Häiriöitä
työmaalla ilmaantui usein työkalujen ja materiaalien katoamisen johdosta. Tavaran
siirtoa ja kantamista paikasta toiseen tuntui olevan jatkuvasti. Tästä he syyttivät ennakkosuunnittelun puutetta. Kierrätystä ja työmaan turvallisuutta he pitivät tärkeänä asiana.

4.4

Työmaa 3

Kohteeseen rakennettiin kaksiportainen 6-kerroksinen asuinkerrostalo, jossa oli yhteensä 38 asuntoa. Asunnot olivat omistusasuntoja. Työmaalla oli haastatteluvaiheessa meneillään sisätyövaihe. Lisäksi Skanska rakensi naapuriin samaan aikaan toista
noin samankokoista kohdetta, joka oli runkotyövaiheessa. Työmaa oli aikataulullisesti
jopa hieman edellä suunniteltua. Kustannukset olivat pysyneet aisoissa ja työtapaturmia ei ollut sattunut.
Työmaa organisaatioon kuului vastaava mestari, tuotantoinsinööri, kaksi nuorempaa
työnjohtajaa ja kaksi vanhempaa työnjohtajaa.
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4.4.1

Ennakkosuunnittelun toteutuminen työmaalla

Käännettyä vaiheaikataulua ei työmaalla oltu tehty, mutta oikeastaan kaikki muut ennakkosuunnittelun työkalut ovat olleet viikoittaisessa käytössä. Työkaluja ja lomakkeita
ei ole käytetty vain auditointia varten, vaan niitä käytettiin siksi, että niistä on todettu
olevan hyötyä. Yksi työnjohtajista oli kuitenkin lomakkeiden täyttöä vastaan, mutta toteutti ennakkosuunnittelua omalla hyväksi toteamallaan tavalla. Vastaava mestari oli
erittäin avoin uusille ideoille ja omasi muutenkin innovatiivisen asenteen työmaakäytäntöjä kohtaan. Palaverit ja aikataulusuunnittelu oli toteutettu ennakkosuunnittelun ohjeiden mukaisesti. AU-palaverissa oli usein nokkamiehet mukana.

4.4.2

Työnjohtajien näkemys ennakkosuunnittelun toteutuksesta ja sen tärkeydestä

Työmaalla haastateltiin kahta työnjohtajaa. Toinen työnjohtajista oli vuosi sitten valmistunut nuorempi työnjohtaja ja toinen vanhempi työmaamestari, joka kertoi olevansa
itsekouluttautunut työnjohtaja. Oppinsa ja koulutuksensa hän oli itse kerännyt työmaalta vuosien varrella.
Vanhempi työnjohtaja kertoi, ettei käytä työssään ollenkaan hyödyksi Skanskan ennakkosuunnitteluun tarkoitettuja työkaluja. Hän ei pitänyt lomakkeiden täyttämistä lainkaan
hyödyllisenä asiana. Hän oli selvästikin ammattitaitoinen työnjohtaja, joka tiesi rakentamisesta paljon. Hän mietti työvaiheita enemmänkin päässään ja laittoi joitain tärkeitä
asioita ylös paperille ja kalenteriin. Hän käytti enemmän aikaansa työmaalla valvomiseen ja opastamiseen kuin toimistossa istumiseen ja papereiden pyörittelyyn. 3D-mallia
hän ei juurikaan hyödyntänyt. Hän keskusteli paljon työmaa-asioista suullisesti muiden
työnjohtajien ja työntekijöiden kanssa.
Nuorempi työnjohtaja toteutti ennakkosuunnittelua monipuolisesti. Hänellä oli käytössään oikeastaan kaikki Skanskan ennakkosuunnittelutyökalut. Hän oli niiden olemassa
olosta erittäin tietoinen ja piti niiden käyttöä hyödyllisenä. Kaikkia lomakkeita hän ei
kohtakohdalta täyttänyt, vaan sovelsi niitä poimien niistä olennaisen. Hänellä oli myös
käytössään 3D-malli ja sähköiset piirustukset kohteesta, joista hän sai paljon informaatiota työhönsä. Eniten hän käytti aikaansa runkotyöryhmän kanssa työn suunnitteluun
ja valvontaan. Kohteen vastaava mestari oli sisäistänyt lomakkeiden tärkeyden ja käytti
niitä työkaluina suunnittelussaan. Hän myös huolehti, että työnjohtajat olivat ajan tasalla työssään ja ymmärsivät missä mennään.
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4.4.3

Työntekijöiden näkemys ennakkosuunnittelun toteutuksesta ja sen tärkeydestä

Kohteessa haastateltiin kahta työntekijää. Toinen heistä oli runkoryhmän jäsen ja toinen kuvaili rooliaan yleismieheksi.
Runkoryhmään kuulunut työntekijä kertoi suunnittelevansa työtään jatkuvasti ja keskusteli työnjohtajansa kanssa useaan kertaan päivittäin. Hän korosti ennakkosuunnittelun
tärkeyttä runkotyövaiheen alussa, sillä usein ensimmäisen ja toisen kerroksen elementit ovat keskenään erilaisia. Usein toisesta kerroksesta ylimpään kerrokseen päästään
elementtejä asentamaan lähes identtisillä piirustuksilla, jolloin suunnittelua tarvitaan
vähemmän resursseja. Ylin kerros taas vaatii usein tarkempaa suunnittelua, sillä elementtien sijoittelu taas muuttuu. Hän ei itse ollut työvaiheesta täyttänyt mitään ennakkosuunnittelulomakkeita, mutta hänen mukaansa työnjohtajat olivat käyttäneet niitä
pohjana aloituspalaverissa ja laatua valvoessaan. Hän kertoi täyttäneensä kohteesta
TTS-lomakkeita ja turvallisuushavaintolappuja, joita piti myös erittäin tärkeänä. Hän
sanoi olevansa hyvin perillä työmaan tapahtumista yleisesti. Lisäksi heillä oli käytössään viikkoaikataulu, johon he suunnittelivat elementtiasennuksensa siten, että nosturi
on tasaisin väliajoin muidenkin työntekijöiden käytössä. Heillä oli siis selkeät elementtiasennustavoitteet päivittäin ja hän kertoi, että hyvällä ennakkosuunnittelulla he ovat
onnistuneet pääsemään pari viikkoa aikataulun edelle. Häiriöitä ei työryhmälle satu
usein. Yleensä häiriön sattuessa kyseessä on virheellinen elementti, jolloin ratkaisu
suunnitellaan tapauskohtaisesti. Häiriön aiheuttamat odotusajat saattavat olla pitkiäkin.
Pienemmän häiriöt yleensä johtuvat työkaluista, mutta ammattityöntekijälle niitä kuulemma sattuu harvoin, sillä työkaluista huolehditaan hyvin ja niitä varten heillä on käytössään oma lukollinen varasto.
Toinen työntekijöistä kertoi käyvänsä mestarinsa kanssa työtehtäviä läpi päivittäin. Alkuviikosta he käyvät usein läpi tulevan viikon työtehtävät. Näin ollen hänellä on viikon
aikana niin sanottua varamestaa olemassa mahdollisten häiriöiden varalle. Usein hänellä onkin 5-6 työtehtävää odottamassa edellisen valmistumista. Hänen työtehtävänsä
olivat pääsääntöisesti sellaisia, joissa ennakkosuunnittelua ei tarvittu tai joissa mestari
huolehti suunnittelusta hänen puolestaan. Ennen työntehtävän aloitusta hän kuitenkin
halusi käydä tehtävän yksityiskohtaisesti mestarin kanssa läpi virheiden välttämiseksi.
Hän kantoi jatkuvasti mukanaan yleensä työssään käyttämiänsä työkaluja ja tarvikkeita, jolla hän vältti jatkuvaa juoksentelua. Lisäksi hän täydensi taskujaan jatkuvasti varastokontissa vieraillessaan. Mestareilta hän toivoi tarkempaa miettimistä materiaalien
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sijoitteluun työmaalla, sillä usein tavaraa siirrellään turhaan paikasta toiseen. Tätä asiaa hän piti työssään myös turhauttavimpana. Työntekijä arvosti paljon työturvallisuutta,
mutta ei ollut täyttänyt TTS-lomaketta tämän työmaan aikana.
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5

Johtopäätökset

Skanskalla on käytössään erittäin monipuolinen valikoima ennakkosuunnittelun työkaluja. Työkalut ovat laadukkaita ja huippuunsa hiottuja. Mahdollisuudet erittäin laadukkaan ennakkosuunnittelun toteuttamiseen on olemassa yrityksessä.
Vastaavalla mestarilla ja työpäälliköllä on keskeinen rooli ennakkosuunnittelun toteutuksessa. Työpäällikön tulisi tehdä selväksi vastaaville mestareille ennakkosuunnittelun
käytännöt. Työpäällikön pitäisi myös varmistua alaisinaan toimivien vastaavien mestareiden osaamistasosta ennakkosuunnittelutyökalujen hyödyntämiseen liittyen. Jos vastaavat kokevat, että heille itselleen ei lomakkeista ole mitään hyötyä, ei se tarkoita etteikö työnjohtajille niiden käyttö voisi olla eduksi. Etenkin nuoremmille työnjohtajille ennakkosuunnittelutyökalut toimivat tietynlaisena työmaan läpiviennin runkona, jota kautta he omaksuvat oikeanlaisen työmaan läpivientimallin. Vastaavan mestarin tulisi siis
vähintään osata innostavasti kouluttaa, opettaa ja Skanskan ennakkosuunnittelukäytännöistä. Vastaavalla mestarin on myös tehtävä päätös, millä tasolla hän vaatii ennakkosuunnittelulomakkeiden täytön. Tämä päätös on taas tehtävä työmaakohtaisesti ja
päätöksessä on otettava huomioon työnjohtajien ammattitaito sekä asenne ennakkosuunnittelua kohtaan. Lomakkeiden täyttämisessä pelkästään auditoinnin vuoksi, ei ole
mitään järkeä. Se vain tuhlaa työnjohtajien aikaa. Aiheesta tulisi myös keskustella työmaalla enemmän. Ennakkosuunnittelun toteutus tulisi ottaa mukaan työnjohtajien kehityskeskusteluihin ja niissä työnjohtajien tulisi tuoda julki mahdollinen halukkuutensa
oppia enemmän aiheesta. Vastaavan mestarin tulee työmaan alussa antaa työnjohtajille tarpeeksi aikaa työmaahan perehtymiseen. Lisäksi vastuualuista tulee informoida
työnjohtajia hyvissä ajoin. Tämä tarkoittaa suurempien työvaiheiden osalta vähintään
kuutta viikkoa. Monessa haastattelussa kävi ilmi, että työnjohtajat olivat joutuneet hyppäämään niin sanotusti liikkuvaan junaan ilman minkään näköistä ennakkosuunnitteluaikaa. Kukaan ei myöskään voi hoitaa ennakkosuunnittelua toisen puolesta. Jokaisen
lomakkeen täyttämisellä on oma tarkoituksensa ja työvaihetta ennakkosuunniteltaessa
jää aina käteen jotain tärkeää aiheeseen liittyvää. Hankintainsinöörin vastuu ja ammattitaidon merkitys korostuu ennakkosuunnittelua toteutettaessa. Tilausten suunnittelussa
on paljon parannettavaa. Tämä kulminoituu etenkin, jos rakennuksessa ei ole parkkihallia tai jos irtaimistovarastot sijaitsevat ylemmissä kerroksissa. Täsmäkuormien
suunnittelulla on mahdollista poistaa useita turhia työvaiheita ja tavaran siirtely paikasta
toiseen vähenee. Laattojen ja kahitiilien nostaminen kerroksiin täsmien mukana nousi
esille haastatteluissa.
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Rakentamisessa on muuttuvia tekijöitä, muita teollisuuden aloja huomattavasti enemmän. Rakentaminen on usein kertaluontoista ja prototyyppimäistä. Työmaakokoonpano
harvoin säilyy täysin muuttumattomana työmaalta toiselle, vaikka toteutus olisi hyvinkin
samanlainen. Rakentamisaikaiset säätekijät vaikuttavat usein lopputulokseen ja kustannuksiin. Mitä enemmän näitä muuttujia saadaan poissuljettua ennen työmaan aloitusta, sitä riskittömämpi työmaasta automaattisesti tulee. Työpäällikön tulee pyrkiä pitämään työntekijät mahdollisimman pitkälti työmaalta toiselle samana. Pientä vaihtelua
kannattaa tehdä, sillä se mahdollistaa hyvien käytäntöjen siirtymisen työmaalta toiselle.
Mestareilla tuntuu selvästi olevan ajatuksena, että omia hyviä ideoita ei mielellään jaeta
muille työmaille. Myös aliurakoitsijoiden ja heidän työntekijöidensä vaihtuvuus on ongelma, joka lisää riskejä. Toyotan toimintamallin mukaisesti tulee suosia samoja hyväksi todettuja yhteistyökumppaneita ja aliurakoitsijoita. Lisäksi heidän perehdyttämiseensä Skanskan toimintatapoihin on kiinnitettävä huomiota. Projektien jatkuva kansainvälistyminen tuo omat kulttuurilliset ja kielelliset haasteensa, johon Skanskallakin
on vain mukauduttava. Skanskalla jo käytössä olevia maahanmuuttajien oppisopimuskoulutus on hyvä esimerkki, siitä että oikeaan suuntaan ollaan menossa.
Hukan esiintymiseen eli häiriöihin on Skanskalla kiinnitettävä enemmän huomiota. Hukan ja häiriöiden tunnistamisessa on työnjohtotasollakin vielä parannettavaa. Miten
voidaan kitkeä tuotannosta pois jotain, mitä ei osata tunnistaa? Työmaalla ei tarvitse
olla viittä minuuttia pidempään havaitakseen jo useita häiriöitä tai hukkaa aiheuttavia
tekijöitä. Tällaisia ovat muuan muassa kulkureittien, varastojen ja taukotilojen sijoittelu
työmaalla. Tämä toistui jokaisella työmaakierroksella kaikilla kolmella työmaalla. Tehokkuudessa on siis vielä paljon parannettavaa. Toisaalta työntekijät haluavat työhönsä jatkuvasti vaihtelua, eivätkä halua päivärutiineihinsa robottimaisuutta. Työ on myös
ajoittain fyysisesti erittäin raskasta, joten on ymmärrettävää, että tilaisuuden tullen he
mielellään lepäävät. Tämä taas aiheuttaa suunnittelematonta ajankäyttöä, jota ei taas
täysin saada kitkettyä pois työmaalta niin kauan kuin ollaan ihmisten kanssa tekemisissä. Suunnittelematonta ajankäyttöä saadaan vähennettyä työntekijöiden motivoinnilla
ja valvonnan lisäämisellä. Myös työtehtävien myyminen eteenpäin urakoina työntekijöille parantaa aikatauluja ja tehokkuutta ja näin ollen vähentää suunnittelematonta ajankäyttöä.
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Aikataulusuunnittelun toteutus oli työmailla pääsääntöisesti hyvällä mallilla. Käänteistä
vaiheaikataulua ei yhdelläkään työmaalla tosin ollut alusta asti käytössä. Aikataulun
seuraamista 3-6 viikkoa etupainotteisesti tulisi myös kehittää. Tällä hetkellä mestarit
seuraavat kalenteriaan ja yleisaikataulua pääsääntöisesti noin 2-3 viikon päähän.
Yleisaikataulua on vaikea suunnitella etukäteen kerralla täysin paikkaansa pitäväksi,
joten sen jatkuva päivittäminen on tärkeää. Viikkopalavereissa on myös varmistuttava,
että eri projektiosapuolet ovat huomanneet muutokset aikatauluissa.
Aliurakoitsijapalaverit olivat hyvin organisoitua ja keskittyivät olennaiseen. Palavereihin
tulee vaatia osallisiksi myös työryhmien ja aliurakoitsijoiden nokkamiehet. Näin varmistutaan, siitä että informaatio välittyy sitä tarvitsevalle taholle. Usein palavereissa on
aistittavissa vastakkainasettelutunnelma, joten kokousten ilmapiiriä tulee ohjata suuntaan, jossa yhdessä rakennetaan toivottua lopputulosta. Työmaaorganisaation tulee
olla enemmänkin yhtenäinen joukkue, jolla on yhteinen päämäärä. Joukkue taas on
tunnetusti niin vahva kuin sen on heikoin lenkki. Työntekijöille järjestetyt viikkopalaverit
noudattivat usein liian pitkälle samaa rutiinia ja kaavaa. Enemmän tulisi keskittyä informoimaan työntekijöitä työmaan ajantasaisista asioista. Viikkopalavereja tulee myös
kehittää vuorovaikutuksellisempaan suuntaan, sillä usein palaverissa yksin vastaava
työnjohtaja ja mestarit luennoivat asioita. Toyotan toimintatavassa yksi hukan muodoista on työntekijän ammattitaidon hyödyntämättä jättäminen. Tätä hukkaa jokaisella työmaalla esiintyy varmasti.
Kustannushallinnassa ja resurssisuunnittelussa on selvästi joko kouluttamisen paikka
tai sitten työntekijöitä täytyy vaatia kiinnittämään siihen enemmän huomiota. Monella
mestarilla nämä asiat olivat jääneet hoitamatta. Tämä taas on täysin järjen vastaista,
sillä eihän kukaan työnjohtajista mene autokauppaankaan ostamaan autoa ilman, että
tietää paljonko rahaa on käytettävissä. Riskien hallintasuunnitelma oli jokaisella työmaalla täytettynä. Silti kahdella työmaalla kolmesta oli ilmennyt suuria kustannuksellisia tappioita aiheuttaneita ongelmia, joita ei oltu osattu ottaa huomioon riskien hallintasuunnitelmassa. Suunnitelman laadintaan on siis panostettava enemmän.
5 miksi -analyysin käyttö ei herättänyt työnjohtajissa kiinnostusta. Lomake pitäisikin olla
enemmän vastaavan mestarin työkalu työmaan ongelmien selvittämiseksi ja yleisesti
työmaan virheistä oppimiseksi. Työnjohtajat voivat hyödyntää 5 miksi -analyysiä
työntekijöiden ja aliurakoitsijoiden haastattelussa. Pääsääntönä siis, että ei tyydytä
ensimmäiseen saatuun vastaukseen, vaan halutaan päästä syvemmälle ongelmaan.
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Kosteudenhallintasuunnitelma on myös loistava työkalu laadun varmistamiseksi. Tämä
suunnitelma onkin työmailla hyvin käytössä ja sen laatimista pidetään tärkeänä.
Haastatteluissa ei ilmennyt soraääniä tämän suunnitelman tärkeydestä.
Työturvallisuussuunnitteluun on Skanskalla panostettu todella paljon ja se näkyy
työmaiden

suunnittelusssa

siisteydeltään

ja

työntekijöiden

asenteissa.

Työmaat

ovat

myös

huippuluokkaa. TTS-lomakkeen olemassa olo on työntekijöillä hyvin

tiedossa ja sen täyttämistä arvostetaan.
Perehdytys hoidettiin kaikilla työmailla hyvin, mutta senkin toteuttamisessa on paljon
parannettavaa. Etenkin työntekijöiden, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta Skanskan
työmaista, perehdytykseen on kiinnitettävä suurta huomiota. Perehdytyksen täytyy olla
selkeä ja jämäkkä, jolloin työntekijälle syntyy kuva työmaan tiukasta valvonnasta. Pelkkä valvonta ei tietenkään yksin riitä, vaan ihmisten kohtaamisella ja keskustelulla on iso
rooli häiriöiden rakentamisen kenttäjohtamiseen ja ennakkosuunnittelun toteuttamiseen. Koulutuksia järjestetään Skanskalla monipuolisesti ja henkilöstön kehittäminen
onkin pitkällä tähtäimellä erittäin tärkeää. Tämä mahdollisuus lisää työntekijöiden
viihtymistä yrityksessä.
Itselleluovutus on loistava työkalu laadun parantamiseksi ja sen toteuttamiseen on
aikataulussa varattava aikaa. Työvaiheen luovutuksessa on vielä parannettavaa. Mestan luovutukseen on hyvä ottaa mukaan edellisen työvaiheen toteuttaja ja taho, joka
jatkaa siitä. Eli kyseessä on mestan samanaikainen luovutus ja vastaanotto. Tärkeätä
olisi, että esimerkiksi kahimuurari ja laattamies luovuttaisivat ja vastaanottaisivat mestat allekirjoituksellaan samanaikaisesti. Näin laattamiehet eivät pääsisi jatkuvasti reklamoimaan muuraustöistä. Lisäksi työvaiheet pitäisi sisällyttää samaan urakkaan niin
pitkälle kuin mahdollista. Näin ollen urakoitsijoiden vastuuntunto työvaihetta kohtaan
kohenisi, eikä työvaiheiden välille syntyisi tehtäviä, jotka eivät tunnu kuuluvan kenellekään. Aliurakoitsijat heittävät helposti hanskat tiskiin ja ilmoittavat, että laittakaa mesta
kuntoon, me tulemme kahden viikon päästä uudestaan katsomaan tilannetta. Omien
työntekijöiden kanssa asiat ovat usein neuvoteltavissa.
Tehtäväsuunnitelma oli haastattelujen pohjalta yksi käytetyimpiä ennakkosuunnittelun
työkaluja.
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Otanta tutkimuksessa on pieni, joten se ei anna täydellistä kuvaa ennakkosuunnittelun
toteuttamisesta Skanskassa organisaatiotasolla. Tutkimuksesta voi kuitenkin päätellä,
ettei ennakkosuunnittelua toteuteta riittävässä mittakaavassa tai ainakaan sillä tasolla,
millä Skanska yrityksenä sitä haluaisi toteutettavan. Kehitettävää on siis vielä paljon ja
suunta ennakkosuunnittelun parantamiseksi on oikea. Uudet tekniikat ja teknologiat
tulevat hyväksytyiksi ja todella käyttöönotetuiksi vasta, kun niistä todetaan olevan hyötyä.
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5 miksi- analyysilomake
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Työn turvallisuussuunnitelma (TTS)

Projekti / urakka
0

Työnumero
0

Työryhmän työntekijät

Työn vaaroille altistuvat

Työ, jota TTS koskee

Työn kesto

Muut työntekijät, kolmas osapuoli
Harjoittelijat, kesätyöntekijät, tms.

Tarkennettua suunnittelua vaativa työ? (ks. Skanskan ohje, Skanskan verkkokoulu)
Korkealla työskentely

Kaivannot

Suljetut tilat (esim. alapohjan alla, säiliö, kuilu)

Nostotyöt (erikoisnostot)

Sähköilmajohdot ja sähkömaakaapelit

Väliaikaisten rakenteiden käyttö (sortumavaara)

Mitä työssä tehdään?

Vaiheen vaarat

Kirjaa työn vaiheet järjestyksessä. Esim. aloita materiaalien
tuomisesta ja päätä alueen siivoukseen.

(ks. alla)

Työn vaarat (poimi vaaraa vastaava numero yllä olevaan taulukkoon)

Miten vaarat hallitaan?
1. Poistetaan, 2. Korvataan vaarattomammalla, 3. Rajataan altistumista, 4.
Yleinen/tekninen suojaus, 5. Henkilönsuojaus

Muut vaaratekijät

1. Melu

10. Putoaminen

19. Toiset urakoitsijat / yhteensovitus

2. Tärinä

11. Esineen putoaminen

20. Viestintä (esim. kielimuuri)

3. Sähköisku

12. Kompastuminen

21. Liikkuvat ajoneuvot, nosturit

4. Puutteellinen valaistus

13. Liukastuminen

22. Hankala sääolosuhde / lämpöolot

5. Lentävät hiukkaset, kipinät

14. Vaara-alueella työskentely

23. Ilman epäpuhtaudet; pöly, kaasu

6. Puristuminen

15. Käsin tehtävät siirrot

24. Home, bakteerit, asbesti, kreosootti

7. Viilto, leikkaantuminen, hiertymä

16. Kemikaalit

25. Työ tiellä tai tien penkalla

8. Takertuminen

17. Polttoaineet, palavat kaasut

26. Työ veden äärellä

9. Isku

18. Vuodot

27. Muu, mikä

Liite 2

OK

OK

1.

Työhön liittyvät suunnitelmat valmiit ja riittävät

8. Sovittu, miten päivän työsuunnitelma
keskustellaan (muutosten hallinta)

2.

Työntekijöiden osaaminen / työn opastus

9. Kulkutiet ja siirtoreitit työalueelle
esteettömiä ja erotettu ajoneuvoliikenteestä

3.

Työhön soveltuvat, ehjät työvälineet ja kalusto

10. Työalue siisti ja järjestyksessä, vaaraalueet rajattu

4.

Materiaalikuormien purku ja siirto suunniteltu ja opastettu

11. Viereisten, ylä- ja alapuolisten
työvaiheiden vaarat hallinnassa

5. Tarvittavat luvat kunnossa: esim. tulityölupa, suojakaiteen
tai turvalaitteen poistaminen työn aikana, purkulupa, suljettu
tila

12. Työn vaarojen mukaiset, kunnossa
olevat henkilönsuojaimet

6. Yksintyöskentelyn turvallisuus, pelastautuminen (esim.
valjaista)

13. Työajat / Normaalin työajan
ulkopuolinen työskentely

7. Käyttöönottotarkastukset:
- teline, nostin, kone, betonipumppu

14. Muu, mikä?

Ei sovellu

Ennen työn aloittamista

Ei sovellu

2 (2)

Sitoutuminen turvalliseen työhön

Työn turvallisuussuunnitelman osapuolet ovat vastuussa tämän työtehtävän turvallisesta toteuttamisesta. Työn turvallisuussuunnitelman osapuolet ovat
vastuussa tämän työtehtävän turvallisesta toteuttamisesta.
Työnjohtaja vastaa, että tässä sovitut asiat käydään läpi uusien työntekijöiden kanssa.
Aliurakoitsijan tekemän suunnitelman tarkastaa ja hyväksyy Skanskan työnjohtaja, jolle jää kopio suunnitelmasta.
Työnjohtajan allekirjoitus ja puhelinnumero

Skanskan työnjohtajan allekirjoitus ja puhelinnumero

Nimenselvennys (ja yritys, jos muu kuin Skanska)

Nimenselvennys

Työntekijä

Työntekijä

Työntekijä

Työntekijä

Työntekijä

Työntekijä

Työntekijä

Työntekijä

Työntekijä

Työntekijä

Työntekijä

Työntekijä

Työvaiheen väliaikaisten rakenteiden käytön turvallisuus (täytetään, jos rakenteita on käytössä)
- Työvaiheesta vastuullinen Skanskan työnjohtaja tarkastaa ja kuittaa kohdat 1.-4. työn kuluessa.
1. Väliaikaiseen rakenteeseen käytettävät materiaalit kunnossa.

pvm. allekirjoitus

2. Rakenteen käyttöönottotarkastus / kuormituslupa (tarvittaessa
kuormituskoe)

pvm. allekirjoitus

3. Rakenteen turvallisuus työn aikana
- Jos tarkastusta ei tehdä työmaan viikkotarkastuksen yhteydessä, niin tarkastus
merkitään tähän.

pvm. allekirjoitus

4. Väliaikainen rakenne turvallisesti purettavissa

pvm. allekirjoitus
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Tehtäväsuunnitelmalomake

Tehtäväsuunnitelma.
TYÖMAAN NIMI

TYÖNUMERO

VASTUUHENKILÖT
Nimi ja puhelinnumero
Vastaava työnjohtaja
Työnjohtaja
AU-työnjohto
Työryhmä

1.#Tehtävän#sisältö

2.#Tehtävän#aloitusedellytykset

3.#Työturvallisuus

Työn Turvallisuussuunnitelma

Liite 3
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4.#Aikataulu#ja#budjetti

HUOM!!
Aikataulu täytyy suunnitella erikseen.
Yhteenvetosivulle on kuitenkin varattu
suunnittelulle lohko aikataulua varten

Tavoitekustannus:

/tv

Yleisaikatauluun varattu aika:

5.#Työmenekki#ja#työn#kesto
Työnlaajuus

kg
Muistiinpanokenttä:

6.3. Työryhmä ja kokonaistyömenekki

Kokonaistyömenekki:

tth

Työsaavutuskerroin

Työryhmä

1

+

1 RAM
Työtunnit

Työvuorot

#DIV/0! h

#DIV/0! tv

Työsaavutus
#DIV/0! kg/tv

6.#Työ?#ja#materiaalikustannukset
Työryhmä

1 RAM

€/h

7.1. Työkustannukset
TL3
Työtunnit
h x TL3
#DIV/0!
#DIV/0!

Yhteensä:
7.2. Materiaalikustannukset
HUOM!! Kaikki hinnat alv. 0%

Sos.kulut

Summa

72 %

#DIV/0!

#DIV/0!

Liite 3
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Materiaali

Määrä

Hukka
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Määrä x hukka

Yhteensä:

€/yks.

Summa

0€

7.#Laatuvaatimukset

8.#Potentiaalisten#ongelmien#analyysi
Ongelma

9.#Työnaikainen#laadunvarmistus
Aloituspalaverilomake
Mallitarkastuslomake

Ongelmaan varautuminen

Rahallinen riski

Yhteensä:

0€

