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YKSIKÖNJOHTAJA, DI, PETRI PIIRALA
Rakentamistekniikan DI, Oulun Yliopisto 2011 (Rakentamistalous ja kiinteistöjohtaminen)

• opiskeluaikana rakennustyömailla aputöitä ja betonilattiatöitä (8v)
• 1998-2002 Sonell Rakennuttajat Oy, projekti-insinööri (+hankinnat, kustannusasiantuntija)
• 2002-2007 JP-Terasto Oy (Pöyry), projektipäällikkö (+ kustannusasiantuntija)
• 2007-2009 Pöyry CM Oy, aluejohtaja, Oulu (+projektipäällikkö, kustannusasiantuntija)

• 2009-2010 Pöyry CM Oy, aluejohtaja, Etelä-Suomi
• 2010-2012 Pöyry CM Oy, projektinjohto -liiketoimintayksikön johtaja, Suomi
• 2012-2013 Pöyry CM Oy, toimitusjohtaja (Suomi ja Venäjä)
• 2013-2016 Arinan Kiinteistöt Oy, rakennuttajapäällikkö
• 2016-

A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy, yksikönjohtaja (+projektinjohtaja)

• erikoisasiantuntemus:
•

rakennuttaminen/projektinjohto;
•

suuret ja monimutkaiset hankkeet

•

pienet ja hankalat ☺

•

allianssi, projektinjohtototeutusmuodot

•

suunnittelun ohjaus, kustannusasiantuntemus

•

hankesuunnittelun johtaminen

•

rakennusalan sopimusjuridiikka

KÄYNNISSÄ OLEVA PROJEKTI JOSSA MUKANA

OYS Tulsa 2030 –suunnittelu ja projektinjohtoallianssi
Projektinjohto- ja rakennuttamistehtävät, rakennesuunnittelu,
geosuunnittelu, akustiikka sekä tietomallinnus
Alueelle rakennetaan uusia rakennuksia ja puretaan epäkelpoja.
Rakentaminen tapahtuu 6-8 vaiheessa + Oulaskangas-Visala ja
Tahkokangas.
Sairaala toimii keskeytyksettä.

Laajuus: n. 250 000 brm², kasvua voi tulla enintään 5-10 %
Kustannukset: n. 500 M€

Asiakas: PPSHP Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Valmistusvuosi: 2030
Tiimissä mukana: Rakennuttaminen, rakenne- ja infrasuunnittelu
4

KAUPPAKESKUS VALKEA; Historia
• Sokos-tavaratalo loppui Oulussa 2002  paikalle rakennettiin Sokos Hotel Arina

• Siitä asti Sokos on hakenut uutta paikkaa
• Galleria kortteliin Sokosta alettiin luonnostelemaan vuonna 2006 ja vuosien 2006-2010 aikana
Sokoksen ympärille suunniteltiin isompaa kauppakeskusta
• Hanke keskeytettiin hetkeksi Kivisydämen pysäköintihankkeen keskeytyksen myötä 2010 lopulla

• Kun Kivisydämen toteutuspäätös tuli 2012 lähti Valkean suunnittelu vauhdilla myös eteenpäin
• Osuuskauppa Arina teki investointi- ja rakentamispäätöksen vuoden 2013 alussa ja työt
kännistyivät purkutöillä keväällä 2013
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KAUPPAKESKUS VALKEA -hanke
Kalliohuolto

Pinta-ala;
24.000
31.000
brm2
Pinta-ala;
Pinta-ala;
30.000
34.500
brm2
Pinta-ala;
39.000
brm2
Pinta-ala;32.000
44.000
45.000brm2
brm2

Hankkeen kustannukset; n. 120 M€
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KAUPPAKESKUS VALKEA; Turvallisuus
Rakennushankkeeseen ryhtyvän eli rakennuttajan
työturvallisuusvelvoitteet (Vna 205/2009)
• Hankkeen turvallisuussuunnittelu ja turvallisuusjohtaminen
(projektinjohtaja)

Päätoteuttajan (pääurakoitsija = Skanska) velvollisuudet
• Teki ennakkoilmoituksen työsuojelupiirille

 Huolehtimisvelvollisuus/myötävaikutusvelvollisuus

• Valitsi rakennuttajan suostumuksella pätevät ja asiansa hoitavat
urakoitsijat hankkeeseen (edullisin urakkahinta ei aina
valintakriteeri)

 Aktiivinen ja kannustava rooli turvallisuusasioissa

• Perehdyttäminen työmaan työturvallisuusasioihin

 Turvallisuus on huomioitu suunnittelussa ja rakentamisessa

• Valitsi turvalliset työmenetelmät

 Voi käyttää asiantuntijoita mutta ei vapaudu juridisista vastuista

• Nimitti vastuuhenkilön

 Laadittiin turvallisuusjohtamisen ohjeet ja asetettiin tavoitteet

• Huolehti työmaan turvallisuussuunnittelusta ja eri osapuolten
toimintojen yhteensovittamisesta

 Turvallisuusasiakirja

• Turvallisuuskoordinaattori (valvoja)
 Huolehti rakennuttajalle kuuluvista työturvallisuusvelvoitteista ja –
tehtävistä osana projektinjohtotehtävää
 Riittävän pätevä
 Ennalta ehkäisevä toimintamalli ja huolehti että tieto välittyi
osapuolten välillä

• Huolehti yhteistoiminnan ja tiedotustoiminnan järjestämisestä
urakoitsijoiden kesken (mm. vaaratekijöiden tiedottamisesta)
• Huolehti olosuhteista ja työvaiheiden ajoituksesta siten, että työtä
voitiin tehdä turvallisesti
• Ihmisistä ja ympäristöstä välittämistä

 Aktiivista turvallisuusriskien arviointia
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KAUPPAKESKUS VALKEA; Turvallisuus
Käytännössä/rakennuttaja:

Käytännössä/urakoitsijat:

• Suunnittelijoille kerrottiin turvallisuusvelvoitteet jo
suunnitteluohjelmassa

• Turvallisuusriskien aktiivista kartoittamista 
turvallisuussuunnittelua

• turvallisuusasiakirja laadittiin, kun suunnittelu alkoi ja täydentyi
rinnan suunnitellun edetessä sekä hanketietojen karttuessa

• Ennaltaehkäisevä asenne

• turvallisen rakentamisen huomioiminen suunnitelmissa 
suunnittelukokouskäytännössä asian aktiivinen käsittely
• Urakkakilpailutusvaiheessa tilaajan turvallisuustavoitteet osana
laskenta-asiakirjoja sekä neuvotteluja
• Valitun urakoitsijan/päätoteuttajan kanssa sovittiin
työturvallisuusasioiden hoitamisesta  Skanskan tapa toimia
esimerkillinen
• Aktiivinen ote turvallisuusasioissa osana työmaan valvontaa

• Esimiehille ja työntekijöille aktiivista koulutusta
• Riittävästi resursseja
• Työmaan työturvallisuushavainnot TR-mittauksella viikoittain

• Työntekijöiden päivittäiset havainnot
• ”Työkaluja” (turvallisuuspakka, turvallisuusriihet, työmaatreenit,
oppimisympäristöt verkossa)
• Kattava työterveyshuolto (ennaltaehkäisy)

• Aktiivinen yhteistyö viranomaisten kanssa
• Vuorovaikutteinen asenne
• Ylläpidettiin positiivista henkeä koko hankkeen aikana
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KAUPPAKESKUS VALKEA; Turvallisuushaasteet
• Rakentaminen tiiviissä kaupunkirakenteessa
• Katualueiden ja työmaan rajat sekä kunnossapitovastuut
• Haasteelliset maanrakennustyöt/naapurikiinteistöt
• Melu (purku, louhinta, ponttaus, paalutus, logistiikka)
• Kivisydän -työmaa alapuolella
• Pysty-yhteyksien rakentaminen/louhiminen Valkean ja
Kivisydämen välille
• Asuntorakentaminen kauppakeskuksen ”katolla”
• Kivisydämen väliaikainen henkilöliikenneyhteys rakennustyömaan
keskellä (n. 6kk ennen Valkean valmistumista Kivisydän avattiin)
• Uudisrakentamista ja peruskorjaamista sekä kalliotiloja

• Työnjohdon käsityserot turvallisuuden toteuttamisesta
•

n. 30 vuokralaista ja heidän asentajat loppuvaiheessa osana
työmaata

• Luovutus- ja käyttöönottovaihe

• Asiakasturvallisuus
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Huippuasiantuntijamme
palveluksessasi
Yhdessä rakennettu menestys.
Visiosta totta.

Kiitos!
Petri Piirala
p. 040 5252864

