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Saaristomeren merenkulkupiin 	 Kisikiija  
Tekninen toimiala 
Rakentaja - yksikkö 

1  Johdanto  
Timä  kirja  on  Saaristomeren merenkulkupiirin Rakentaja - yksikön ktisikirja 
Kirja kuuluu osana Saaristomeren merenkulkupiirin laatujärjestelmän 
dokumentointiin.  Sen  tarkoitus  on  kuvata  ja selittaä  yksikön tarkoitusta, 
tehtäviä  ja henkilöjärjestelyjä.  

Kirjan tehtävanä  on  myös toimia apuna selostettaessa yksikön toimintaa 
sivulliselle henkilölle  tai perehdytettäessä  uutta henkilöä tehtäviinsä. 

Lisäksi  sen  tulee toimia hakuteoksena yksikön tehtäviin liittyvissä vastuu-  ja 
 asiakysymyksissä. 

Tätä kirjaa päivittää yksikön osalta yksikön työmaapäällikkö  ja sen 
 tarkastaa vuosittain  rakennusjaoksen päällikkö. 

• 	 Yksikön alusten osalta kirjaa päivittaä kunkin aluksen  merenkulullinen 
päällikkö. 

Lisäksi kirjan ylläpitoa valvoo pistokokein  merenkulkupiirin 
laatupäällikkö.  

S  
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2  Tehtävämääritelmä  

Merenkulun turvalaitteiden valmistus  ja satamarakennustyöt.  

3  Tehtävien kuvaus 

Rakentaja - yksikön päätehtäviin kuuluu  mm. 
•  Kiinteiden merenkulun turvalaitteiden rakentaminen. 
• Poijuviittojen, jäapoijujen, suurviittojen yms. kelluvien merimerkkien 

asennus. 
•  Vanhojen turvalaitteiden korjaus-  ja purkutyöt. 
• Yhteysaluslaiturien rakentamis-  ja  korjaustyöt. 
•  Pienimuotoiset ruoppaustyöt sipuli-  tai kahmurikauhalla.  

Yksikön muut työt: 
• Ankkuripainojen  valmistus. 
• Viittasijoittaj  len  rakentaminen. 
• Nostotyöt meriolosuhteissa,  max. 26 tn. 
• Kaapelirantautumat. 
•  Sukeltajien tukialuksena toimiminen. 

Yksikön tukialuksena toimii rakennusalus Rakentaja. Sitä käytetaan 
Merenkulkulaitoksen väylärakennus-  ja satamatöiden  tukikohta-aluksena, 
jossa  on rakennusmiesten  asunnot, tarvittavat keittiö-  ja huoltopalvelut, 
betoniasema  sekä nosturi. 

• 	 Alus toimittaa myös rakennustyömaan tarvitsemaa sähkövoimaa  ja 
paineilmaa. 

Työkohteissa  käytettävän betonin valmistus omalla betoniasemalla,  max. 30 
m3flastaus. 
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Kasikilja  Saaristomeren  merenkulkupiiri 	
Telcninen  toimiala 
Rakentaja  -  yksikkö  

4  Organisaatio  
R/A  Rakentaja yksikkö kuuluu teknisen toimialan  rakennusjaoksen 

 alaisuuteen.  Ryhmaän  kuuluu  7  -  9  henkilöä.  Tilapaisratkaisuissa  voi 
miehitys olla yhteensä jopa  15  henkilöä. 

Yksikön alukset: 
 • RJa  Rakentaja 

 • Kupeli  

Alusten käyttö-  ja  turvallisuusohjeet  ovat tämän kirjan  liitteinä.  

Yksikön vakituinen henkilöstö:  
•  Yksikön  päällikkö/työmaapäällikkö 
• Merenkulullinen  päällikkö  (Kupelin  päällikkö)  

• 	
•  Kirvesmies  
• Nosturinkuljettaja 
• Kokkistuertti 
•  2 YT  - kansimiestä 
•  YT-konemies 
•  YT-pursimies 
• matruusi 
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5  Henkilöstön toimenkuvat  

5.1  Työmaapääflikkö 

•  Hankkii yksikölle työohjelman  ja  työn vaatimat ennakkotiedot kuten 
työpiirustukset, kartat yms. 

•  Vastaa töiden suoritustavasta. 
• Selvittaä työmaatukikohdan  perustamisen yksityiskohdat kuten 

satamapaikan sähkönsaantimandollisuudet  ja kullaiyhteydet. 
•  Tekee yksikön menopäätökset  ja  tilaukset rakennustöiden osalta (<  

5000). 
•  Valvoo, että yksikössä tapahtuva betonin valmistus, betonointityö, 

laadunvalvonta (koekuutiot) sekä valun jälkihoito täyttaä betoninormin 
kriteerit. 

•  Vastaa yksikön työ-  ja toimintaolosuhteista  ohjeiden  ja mänräysten 
 mukaisesti. 

•  Toimii yhteyshenkilönä yksikön  ja  muiden yksiköiden sekä piirikonttorin 
välillä. 

•  Tarkastaa yksikön henkilöstön työaikapäiväkirjat. 
•  Toimii yksikön työturvallisuuspäällikkönä omalla vastuualueellaan 

(rakennustyöt).  

5.2  Merenkulullinen  päällikkö  

•  Vastaa yksikön alusten kuljetuksesta, katsastuksistaja kunnossapidosta 
sekä meriturvallisuudesta merilain  3.  luvun mukaisesti. 

•  Toimii merihenkilöstön henkilöstövastaavana. 
•  Vastaa aluksen hankinnoista hankintaohjeen mukaisesti  

fl 
5.3  Kirvesmies  

•  Suorittaa yksikön kirvesmiehen työt. 
•  Toimii rakennusryhmän "vanhimpana". 
•  Huolehtii ns. rakennuskoneiden varastoinnista  ja huoltotarpeen 

 ilmoituksista.  

5.4  Nosturinkuljettaja 

•  Toimii yksikössä olevan nosturin kuijettajana. 
•  Suorittaa kunnossapitotarkastuksen vähintaan kerran viikossa 

työmaapäällikön toimesta. 
•  Kokeilee ennen työn alkua laitteen toiminnat  ja varmistautuu  varsinkin 

kylmänä  ja  sateisena aikana koekäytöin jarrujen  ja varolaitteiden 
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toiminnasta. 
•  Osallistuu muihin rakennustöihin esimiehen maaräyksestä. 

. 

. 
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5.5  Kokki-stuertti 

•  Huolehtii  ruoanvalmistamisesta sovittuina ajankohtina. 
•  Vastaa yksikön yleisten tilojen  siisteydestä. 
•  Hoitaa ruoka-  ja  pentteritavaran hankinnoista. 
•  Vastaa  liinavaatteiden  huollosta.  

5.6 YT  - pursim  les  
•  Toimii 	merihenkilöstön 	työnjohtajana 	muissa 	kuin 

rakennustöissä.  
• Toteutusvastuu  aluksen  kunnossapidossa. 

.  5.7 VT  - koneenhoitaja 	
•  Rakentajan koneiden käyttö-  ja  huoltovastuu  (ei  nosturi).  

5.8 VT  - kansim  les ja  hinaajan matruusi 

•  Yleiset  laivatyöt; 
•  maalaus  ja  kunnossapito  
•  kiinnitys  ja  irrotus. 

• Työmaapaallikön  osoittamat rakennustyöt.  
• Vandinpito  aluksella;  

•  Konehuoneen turvallisuus  ja  silmälläpito.  

I  

Vanhalas/Laatuasiatlrakyksik.doc  

Sirpa  Vanhala 	 Sivu  lO 	 23.03.99  



Saaristomeren merenkulkupiiri  

6 Tiedotuskäytäntö  ja raportointivastuu  

6.1  Tiedotuskäytäntö  

Yksikön 	tiedottamisesta 
meriturvallisuustapauksissa).  

Alusten osalta tiedotus-  ja 
käyttökasikirjoista.  

Kasikiija  
Tekninen toimiala 
Rakentaja - yksikkö 

vastaa 	työmaapaällikkö 	(paitsi 

raportointimenettelyt  löytyvät alusten 

6.2  Poikkeamaraportit 

Jokainen  on  velvollinen ilmoittamaan esimiehelleen vioista  ja poikkeamista, 

• 	
joita esiintyy heidän yksikössään. 

Jotta vältyttäisiin pikkuasioiden raportoimisesta  tai  kokonaan raportoimatta 
jätthmiseltä, havaitut poikkeamat  on  ensin  arvioitava. 

Havaittu poikkeama  on raportoitava  ja sen  suhteen  on  ryhdyttävä 
toimenpiteisiin,  jos poikkeaman  seurauksena aiheutuu jokin seuraavista laatuun 
vaikuttavista seikoista:  
1. Huomattava viivästyminen aikataulusta.  
2. Merkittävä lisäkustannusvaikutus.  
3. Teknillistä erittelytIvaatimuksia ei voida täyttää.  
4. Poikkeama voi vaikuttaa turvallisuuteen  tai  ympäristön saastumiseen. 

Poikkeamaraportin  laatu  jaoksen/yksikön päällikkö/esimies  tai  aluksen 
päällikkö. Tapauksesta riippuen, korjaavia toimenpiteitä voivat esittaä yksikön 

. esimies/päällikkö,  aluksen päällikkö  tai toimialalla  asiasta vastuullinen henkilö. 
Raportti käsitellään työsuojelukokouksessa mikäli poikkeama  on  aiheuttanut  tai 

 olisi voinut aiheuttaa turvallisuusriskin. 

Poikkeamaraportti  lähetetään  raportointiohjeiden  mukaisesti  laatupäällikölle. 
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7  Asiakirjat  ja  kirjanpito  

7.1  Työmaa-asiakirjat  
Työmaapäälliköllä.  

7.2  Alusten asiakirjat 
Katso kyseisen aluksen  käyttökiisikirja. 

S  
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8  Työsuojelu  ja  työterveyshuolto  

Työsuojelun  ja  työterveyshuollon osalta noudatetaan lakia, asetuksia  ja 
merenkulkulaitoksen  työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa  (lute 6.10.1), 
merenkulkupiirin työsuojeluohjetta (lute 6.10.2), ongelmajateohjeita (lute 
6.10.3)  ja  ohjeita päihdeongelmissa  (lille  6.10.4). 

. 

. 
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9  Liitteet  
Muut  käsikirjat:  

2  Rakentaja  -  aluksen käyttökäsikiija  

3 Kupeli -  aluksen käyttökäsikirja 

Organisaatiokaavio:  

6.8.10 Rakennusjaos  

6.8.18  Piirin työsuojeluorganisaatiokaavio  

6.8.20  Piirin johtoryhmä 

Pvsvväismäärävkset:  

6.9.11 Rakennusjaoksen  päällikkö 

TyösuojeIu- tvötervevs-  ja ongelmaj äteohjeet:  

6.10.1 Merenkulkulaitoksen työterveysohje  

6.10.2 Merenkulkupiirin työsuojeluohje  

	

6.10.3 	Ongelmajäteohjeet 

	

6.10.4 	Ohjeet päihdeongelmissa 

Laadunhallinta:  

	

6.11.1 	Raportointiohjeet 

	

6.11.2 	Raportointikaavake 

	

6.11.3 	Raportoinnin prosessikaavake 

	

6.11.4 	Laatukaavakkeiden  tarkoitus  

	

6.11.6 	Laatukaavakkeiden  teko-ohjeet (asiakas-  ja esimiespalaute)  

	

6.11.7 	Laatukokonaisuus 

	

6.11.9 	Henkilöstön toimintaedellytykset  

6.11.12  Yksikön asiakaspalaute  

	

6.11.13 	Esimiespalaute 
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Tekninen toimiala 
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Yksikkökohtaiset  ohjeet:  

6.12.6 	Kevytsukeltajan  ohjeet  

6.12.15 	Satamaluettelo 

Hälytvs-  ja  tiedonanto:  

6.13.1 	Piirin hälytyskaavio  

6.13.2 	Piirin tiedonantokaavio  

6.13.3 	Merivaroitusohjeet 

Materiaalihallinto:  

6.15.1 	Hankintaohjeet 

6.9.17 	Varastotoiminnan  säännöt 

ATK  -  hallinta:  

6.16.1 	Piirin ATK - ohjelmat  

6.16.3 	Piirin intranet - päivittäjät 

r  
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