
Dipolin peruskorjaus

Pvm NCC-yhtiöt 1

Arkkitehtuurin tärkeimmät materiaalit ovat kupari, betoni, 

puu ja luonnonkivilohkareet

Rakennuksen pinnat palautetaan 

alkuperäiseen loistoonsa

Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020



Perustiedot

Projektinjohtourakka tavoitebudjetilla

Aikataulu 10/2015 – 03/2017 (sisäpuoli), 06/2017 

(ulkopuoli)

Laajuus ~14 000 bm2,  ~50 000 m3

Suojeltu rakennus (SR1)

Valmistunut 1966

Arkkitehdit Raili (os. Paatelainen) & Reima Pietilä
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Rakennuttaja: Aalto-yliopistokiinteistöt Oy

Käyttäjä: Aalto-yliopisto

Rakennuttajakonsultti: ISS Proko Oy

Pääurakoitsija: NCC Suomi Oy

Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto ALA Oy

Rakennesuunnittelu: Vahanen Oy

LVIA-suunnittelu: Ramboll Oy

Sähkösuunnittelu: Ramboll Oy

Sprinklerisuunnittelu: FP-Ins Oy

AV Suunnittelu: Pro Sonic Oy

Palosuunnittelu: Palotekninen Insinööritoimisto 
Markku Kauriala Oy

Akustinen suunnittelu: Insinööritoimisto Heikki 
Helimäki Oy

Keittiölaitesuunnittelu: Suurkeittiö-
Insinööritoimisto Rita Pulli Oy

Koy Jämeränjälki
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• Purkutyöt (sis. asbesti purut)

• Talotekniikan uusiminen

• Vanhojen mosaiikkibetoni- ja 

graniittilattioiden hionnat, uudet 

granidur- & tekstiililattiat

• Alakattojen uusiminen, joissain tiloissa 

vanhojen paneeleiden takaisin asennus

• Ikkunoiden ja ovien kunnostus ja 

eristyksen parantaminen

• Uusi suurkeittiö tarjoilulinjastoineen

Sisäpuoliset työt
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Neljän salin kunnostus

Suuret salit sijaitsevat veistoksellisessa, vapaamuotoisessa osassa - ominaista ovat 

kaarevat pinnat sekä myös suoralinjaiset kulmat

Salissa 1 parkettilattian kunnostus & salien siirtoseinien kunnostukset
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Auditorion kunnostus

• Talotekniikan ja erilaisten järjestelmien 

& näyttämön tekniikan uusiminen

Istuimet verhoiltiin uudestaan 

alkuperäisen värimaailman mukaisiksi

Valaisimien kunnostus



Pääosa ikkunoista on kiinteitä 

puuikkunoita, joista osa on uusittu 

jo aiemmin

Alkuperäiset puuikkunat 

kunnostetaan vastaamaan 

alkuperäistä sävyä

Rakennuksen kaikki 

julkisivuikkunat ovat erikokoisia ja 

monimuotoisia

Keittiön ja tarjoilutilan kattoikkunat 

uusittiin

Ikkunakunnostus
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Vesikatto kunnostettiin sääsuojan alla

Paikallisia avauksia ja vahvistuksia TATE 
tarpeiden mukaan

Pellitykset ja räystäät kunnostettiin, 
pintakate uusittiin ja lahovauriot korjattiin

Uusi konehuone rakennettiin katon 
välitilaan

Savunpoistojärjestelmä päivitettiin 
nykyvaatimusten mukaisiksi, 
savunpoistoluukut uusittiin/ kunnostettiin
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Ulkopuolen työt

Maalämpö

Kokonaisenergian kulutusta pyrittiin 

pienentämään 40%. Suurin osa tästä 

saavutetaan maalämpökaivojen avulla

Jäteilmakanaali

Uudet kaukokylmä-, vesijohto- ja 

viemäriliittymät

Julkisivukunnostus

Pihojen kunnostus ja asfaltointi

Sähköautojen latauspisteet
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Olosuhdehallinta

Tilakohtainen olosuhdehallinta

• Purkutyöt osastoitiin alueittain, joissa 
alipaineistus

Työkoneissa pyrittiin käyttämään 
imuria

Laastikamu & laastinsekoitusasema

Vesipisteet suojattiin väliaikaisella 
altaalla

Pölyn- ja kosteudenhallinta oli koko 
työmaalla erityishuomion alla

Vesikaton sääsuoja ja pieniä paikallisia 
sääsuojia

Väliaikainen lämmitys 
kaukolämpöpuhaltimilla
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Kestävä kehitys
Jätemäärien viikoittainen seuranta ja vertaaminen edellisiin kohteisiin, jätteet lajiteltiin jo 
syntysijoillaan

• Tavoitteena oli sekajätteen määrä alle 30 %, lopullinen sekajätteen määrä oli 25,2 %

Valaistus toteutettiin pääosin led-valaisimilla. Suuri osa valoista ajastettiin sammumaan työajan 
ulkopuolella

• Valaistuksen ohjauksella ja led-valoilla säästettiin energiaa ~7 000kWh/vko 

Ratkaisuissa pyrittiin säilyttämään mahdollisimman paljon vanhaa, purettiin mahdollisimman vähän

Rakennusaikainen olosuhdehallinta – kosteus, pöly, melu, haitalliset aineet

Rakennuksen energiatehokkuuden parantaminen



Siisteys, järjestys ja opastus
Työmaan kulunvalvonta järjestettiin Rami-
Smart järjestelmän ja pyöröportin avulla

Perehdytyksiä pidettiin päivittäin uusille 
työntekijöille, perehdytysvideo monelle eri 
kielelle

Työmaalla oli info-tauluja, joissa 
pohjakuvat, sammuttimet ja ensi-apupisteet

Roskapisteiden avulla jätteet lajiteltiin jo 
syntypaikalla, lisäksi urakoitsijoilla omat 
jäteastiat käytössä.
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Digitaalisuus
Congrid

• Mobiilityökalu mittauksiin ja tarkastuksiin

• Virhe, laatutarkastus, TR-mittaus, 
suunnitelmapoikkeamat

VDC, Solibri – TATE-yhdistelmämalli arkkitehdin 2D 
pohjalle

Sketch Up - aluesuunnitelma

Sähköinen viikkotiedote Aaltoyliopistolle, lähiasukkaille 
& Täffalle (viereinen ravintola)

WhatsApp ryhmä toimihenkilöiden väliseen 
viestittämiseen

Synergi – työturvallisuushavainnot mobiilisti

Sosiaalitilojen infonäyttö



Talotekniikan sovittaminen vanhaan 
rakennukseen
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Vanha IV-järjestelmä on ollut niin moderni, että vanhoja kuiluja on päästiin 
hyödyntämään laajasti

Monimuotoiset rakenteet aiheuttivat haasteita vaakasuuntaisten reittien valinnoille, 
lukuisia palkkeja

Sähköjohtojen reitit suojeltavissa pinnoissa

Osa ilmastoinnista jouduttiin ohjaamaan rakennuksen ulkopuolelle, 
poistoilmakanaali

Salien tekniikka vesikaton välitilassa

Osa vanhoista LVV-järjestelmistä sukitettiin purkutöiden minimoimisen vuoksi

• Ennen sukitusta vanhat viemärit kuvattiin



Palaverikäytännöt & mallikatselmukset

Yhteiset urakoitsija-, suunnittelu-, risteily- sekä 
yhteensovittamispalaverit viikoittain, sekä 
pääurakoitsijan oma viikkopalaveri

Katselmoitiin mm. malleja, rakenneavauksia ja 
suunnitelmia sekä seurattiin työn turvallista etenemistä, 
aikataulua, kustannuksia ja toteutunutta laatua

Palavereista sekä malliasennuskatselmuksista 
päätöksineen tehtiin muistiot

Malliasennukset otettiin jo suunnitteluvaiheessa 
huomioon (mallihuone)

Kaikissa työmaan palavereissa oli safety first käytäntö, 
eli työturvallisuusasiat käsiteltiin ensimmäisenä.
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Hankevaiheen aikataulusuunnittelu

Hankesuunnitteluvaiheen aikataulutuksen lähtökohdaksi otettiin se että hankkeessa 

panostettiin erityisesti laatuun ja työturvallisuuteen, jonka takia aikataulua ei saneltu 

tarjouspyynnössä vaan jätettiin urakoitsijoiden arvioitavaksi. 

Urakoitsijat esittivät tarjouksissaan rakentamisvaihe aikataulun.

Urakoitsijavalintaan vaikutti osaltaan myös tarjouksessa ollut aikataulu ja sen 

toteutuskelpoisuus.

Urakoitsijoiden alustavan toteutusaikataulun perusteella laadittiin suunnitteluaikataulu. 

Hanke aloitettiin asbestipuruilla jotka tehtiin erillisurakkana.



Alustava yleisaikataulusuunnittelu
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Alustava yleisaikataulu laadittiin hankesuunnitelmien ja niistä laskettujen määrien 

perusteella. 

Aikataulu määriteltiin määrien ja menekkien mukaan resurssipohjaisesti

Aluksi aikataulu lohkottiin 8 eri lohkoon, mutta seurannan helpottamiseksi siirryttiin 

lopuksi 2 lohkon aikatauluun, jossa lohkot jaettiin kerroksittain.  

Toimistovyöhyke, tapahtumavyöhyke sekä suuri keittiö olivat määräävät 

aikataululliset tekijät
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Tarkentava ja lopullinen yleisaikataulu laadittiin toteutussuunnitelmien ja niistä laskettujen määrien 
perusteella. (rakentaminen oli tässä vaiheessa jo hyvässä vauhdissa)

Aikatauluun varattiin riittävästi häiriöpelivaroja. Esim. kesäkausille määriteltiin lomaviikkoja.

Rakennuttaja painotti aikataulun laadinnassa työn turvallista toteutusta. 

Aikataulu hyväksyttiin ja allekirjoitettiin keskeisten urakoitsijoiden kanssa, jonka jälkeen tuo 
esitettiin tilaajalle hyväksytettäväksi. 

Aikataulua täsmennettiin muutaman kerran matkan varrella, vastaamaan muuttuneita suunnitelmia. 
Jokaisen päivityksen jälkeen aikataulu on hyväksyttiin työmaakokouksissa. 

Yleisaikataulu laadittiin rakentamisvaihetasolle, jolloin tuosta saatiin tarvittaessa erilaisia näkymiä 
otettua esim. työnjohtaja- tai urakoitsijakohtaisesti. 

Aikataulusta saatiin ulos myös resurssisuunnitelma joka helpotti esim. oikean sos.tilan
määrittämisessä, työturvallisuuden suunnittelussa sekä työmaan ennustamisessa.  

Tarkentava yleisaikataulusuunnittelu



Tarkentava aikataulusuunnittelu

Kohteesta laadittiin rakentamisvaihetasoisen yleisaikataulun lisäksi myös useita tarkentavia 

aikatauluja esim. konehuoneista, auditoriosta, keittiöstä, alakatoista, ikkunakunnostuksista, 

purkutöistä jne. 

Edellä mainittujen lisäksi työnjohtajat laativat omia viikkoaikatauluja. 
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Alakattojen seuranta
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Työturvallisuus

• Rakennuttaja painotti ja asetti tiukkoja 
vaatimuksia työturvallisuuden suunnittelulle 
sekä toteutukselle. Muun muassa tilaajan 
laatimassa toimihenkilöiden kannustin-
palkkiosopimuksessa työturvallisuus oli 
keskeisimmässä roolissa. 

• Rakennuttaja oli laatinut kattavan 
työturvallisuusriskien kartoituksen ja vaati 
PJU:ta tekemään tarkan riskianalyysin näistä.

• Rakennuttajalla oli ehdoton vaatimus työmaa-
alueen rajaamisesta sekä työmaaliikenteen 
suunnittelusta. Näitä varten tehtiin mm. 
liikennejärjestelyitä otakaarelle sekä lisättiin 
väliaikainen suojatie. 

• Työturvallisuus asiat otettiin myös kohteen 
suunnittelussa huomioon. Viikoittaisessa 
suunnittelupalaverissa tarkasteltiin 
käynnistyvien töiden riskejä sekä näihin 
varautumista. 

• Työturvallisuuden riskejä arvioitiin myös 
viikoittain työmaan viikkopalavereissa. 
Viikkopalavereissa käytiin läpi alkavat 
työvaiheet ja kartoitettiin näihin liittyvät riskit, 
sekä sovittiin mistä työvaiheista tehdään 
tarkempi vaarojen arviointi.
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Työturvallisuus

• Työmaalla oli ns. Safety First- käytäntö, 

jossa työturvallisuus otettiin esille aina 

asialistan ensimmäisenä

• Työnturvallisuussuunnitelmat laadittiin 

jokaisesta työvaiheesta ja ne tehtiin 

yhdessä työntekijöiden kanssa. Jokainen 

työntekijä allekirjoitti laaditun suunnitelman.

• Turvallisuushavaintoja tehtiin aktiivisesti 

hankkeen kaikkien osapuolten toimesta ja 

ne käsiteltiin työmaan viikkopalaverissa, 

tuotantopalaverissa, työturvallisuus-

toimikunnassa sekä työmaakokouksissa.

• Työturvallisuus havaintoja koko työmaan 

aikana tehtiin n. 260kpl. 

Plan
Observe
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RT:n työturvallisuuden teemaviikko
Työmaalla järjestettiin 
Rakennusteollisuuden työturvallisuuden 
teemaviikko vuonna 2016 ja 2017. Tällöin 
työmaalla järjestettiin koulutuksia viikon 
jokaiselle päivälle.

Vuoden 2016 ohjelma oli:

Teemaviikko aloitettiin aloituspalaverilla, jossa 
käytiin teemaohjelmisto läpi ja jaettiin viikon 
lukujärjestys työntekijöille.

Maanantaina pidettiin sääsuojapurun 
aloituspalaveri jonka jälkeen infotilaisuus 
työntekijöille

Tiistaina pidettiin EA-koulutus, joka käsitti avun 
hälyttämisen, hätätilanteessa toimimisen sekä 
elvytyksen.

Keskiviikkona oli henkilökohtaisten 
suojavälineiden- ja laitteiden esittely, tarkastus ja 
kunnossapito

Torstaina palotilanne- ja sammutusharjoitus

Perjantaina keskusteltiin työturvallisuuden 
nykytilanteesta sekä työturvallisuus asenteista. 
Lopuksi tehtiin yhteenveto teemaviikosta ja 
pyydettiin palautetta.
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Työturvallisuus
NCC-konsernin vuosittainen Awareness

Day- aamupäivä jolloin koko konserni 

pysähtyy miettimään työturvallisuus asioita. 

Työturvallisuustoimikunta kokoontui joka 

toinen viikko. 

Viikkopalaverissa ennakoitiin tulevia 

työturvallisuusriskejä

TR-mittaukset viikoittain, 

työturvallisuushavaintoja päivittäin

• TR-mittauksien ka 98,1 %

Aamutreenit kaksi kertaa viikossa

Time Out- menettely  video 

Kivasti-Pahasti-Hyvästi- menettely

Työmaa osallistui valtakunnalliseen 

työturvallisuuskilpailuun, Työturvallisuus 

alkaa minusta 2016

• Uudenmaan sarjassa työmaa sijoittui toiseksi.

file:///C:/Users/fitynkto/Documents/Tavoitteena nolla tapaturmaa/Ari Finland Grahics E1401 2016 0616 ncc timeout 02m SWESUB.wmv


Onnistumisen edellytykset

Ammattitaitoinen työmaahenkilökunta

Avoin rehellinen ilmapiiri (osittain sopimustekninen asia)

Ajanhallinta 

Palaverikäytännöt, suunnitelmallisuus  rutiinit

Ennakointi, häiriöpelivarat ja toiminta häiriötilanteissa

Asenne  

Pvm NCC-yhtiöt 24


