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1 Johdanto 

1.1 Yleistä 

Tämä insinöörityö tehdään LVI Tasacon Oy:lle. Työn ohessa syntyvät laadunvarmistus-

dokumentit ovat osa yrityksen laadunvarmistusjärjestelmää, minkä vuoksi kaikkia doku-

mentteja ei voida julkistaa yleiseen käyttöön.  

Insinöörityön tavoite on selkeyttää yrityksen laatuprosesseja, päivittää yrityksen laadun-

varmistusdokumentit ajan tasalle sekä luoda vielä puuttuvat asiakirjat yrityksen tulevia 

projekteja varten. Lisäksi pohditaan tarvetta asiakaspalautteen keräämiseksi projek-

teista. Työssä syntyviä ja päivitettäviä asiakirjoja ovat työmaan laatusuunnitelma, han-

kintasuunnitelma, takuuajan huoltodokumentit, tarkastuspöytäkirjapohjat, sekä laadun-

varmistusmatriisi. Kehitystyö tehdään tutkimalla laatuun ja projektityöhön liittyvää kirjal-

lisuutta sekä käyttämällä hyväksi yrityksen sisältä saatavaa kokemusperäistä tietoa ja 

itsenäistä havainnointia yrityksen toimintatavoista. 

Yrityksen tärkein syy tehdä laadun kehittämistä on asiakastyytyväisyyden saavuttami-

nen. Hyvin palveltu asiakas lisää jatkuvuuden mahdollisuutta ja suosii todennäköisem-

min myös jatkossa hyväksi todettua urakoitsijaa. Urakan toteuttajan valinnassa vaikuttaa 

moni muukin asia kuin laatu, mutta rakennusalalla se voi olla huomattavankin tärkeä 

osatekijä. Monet tilaajat ja rakennuttajat arvostavat luotettavaa urakoitsijaa, jonka 

kanssa asiat sujuvat jouhevasti ja ongelmitta. Urakoitsijalle taas on tärkeää luoda pidem-

piaikaisia asiakassuhteita muihin yrityksiin saadakseen tasaisesti tarjouskyselyitä ja ti-

lauksia. Laadun tuottaminen hyödyttää sekä urakoitsijaa että tilaajaa, ja siksi on erityisen 

tärkeää tehdä kehitystyötä sen eteen.  

Laadukkaassa rakentamisessa ja laadussa yleensä on ongelmana sen heilahtelu ja 

vaihtelu. LVI-urakointi on projektiluontoista työtä, eikä samanlaista kohdetta tule välttä-

mättä koskaan eteen. Asiakkaat, asiakkaiden vaatimukset, sopimukset, viranomaisvaa-

timukset, markkinatilanne ja jopa sää vaikuttavat tuotettuun laatuun. Laadun kehittämi-

sen lähtökohtana on laadun heilahtelun vähentyminen ja haluttuun päämäärään pääse-

minen entistä varmemmin ja helpommin. 



2 

  

1.2 LVI Tasacon Oy 

LVI Tasacon Oy on pääasiassa pääkaupunkiseudulla toimiva talotekniikkaurakoitsija, 

joka keskittyy LVI-urakointiin. Yrityksen perustivat vuonna 2014 toimitusjohtajana toimiva 

Toni Tarkiainen ja tuotantojohtaja Jussi Saari. Asiakkaille tarjottavia palveluita ovat LVI-

urakat, KVV- ja IV-valvonta, projektinjohtopalvelut, LVI-saneeraukset, LVI-eristykset, 

suunnittelunohjaus, KVR-urakointi, sekä mittaus- ja säätötyöt. Yrityksellä on sekä KVV- 

ja IV-pätevyydet että kaukolämpö- ja jäähdytysluvat A-oikeuksin. Yrityksen palveluk-

sessa on kahden perustajajäsenen lisäksi yksi projektinhoitaja, neljä omaa putkiasenta-

jaa sekä useita aliurakoitsijoita. Työntekijöillä on pitkä kokemus alalta ja ammattitaitoa 

löytyy haasteellisten kohteiden toteuttamiseen. [7.] 

LVI Tasacon Oy:n toiminta painottuu liike- ja toimitilarakentamiseen uudis- ja saneeraus-

kohteissa. Pääosa töistä ovat olleet ali- tai sivu-urakoita ja tuoreimpana aluevaltauksena 

KVR-urakointi. Yritys on saanut toimintaansa vauhdikkaan lähdön ja vakaan jalansijan 

alalla. Urakoita on tehty Suomen mittakaavassa suurille tilaajille ja referenssejä on ker-

tynyt mm. Ison Omenan metrokeskuslaajennuksesta, Otaniemen kampuskirjaston sa-

neerauksesta ja Helsingin kuntatalon saneerauksesta.  

Tällä hetkellä (2016) alalla vallitsee kova kilpailu urakoista ja erityisesti niiden hinnoitte-

lussa, pääosin pitkään jatkuneen huonon taloustilanteen vuoksi. Pysyäkseen kilpailussa 

mukana LVI Tasacon Oy:ssä panostetaan erityisesti laatuun, luotettavuuteen ja kestäviin 

asiakassuhteisiin. Molemminpuolinen luottamus tilaajan ja urakoitsijan välillä sekä kor-

kea asiakastyytyväisyys ovat yrityksen vahvuuksia epävarmassa markkinatilanteessa.  

2 Laatu  

Tässä luvussa avataan laadun käsitettä, laatuajattelua, laatua rakennus- ja LVI-alalla 

sekä pohditaan laadun merkitystä tulevaisuudessa. 
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2.1 Laatu käsitteenä 

Laatu on hyvin moniulotteista, ja se on aina subjektiivinen, eli kokemusperäinen käsite. 

Laadulla voidaan tarkoittaa kaikkia palveluiden ja tuotteiden ominaisuuksia, joilla se täyt-

tää asiakkaan odotuksia, vaatimuksia ja tarpeita. Aina korkeaan laatuun panostaminen 

ei kuitenkaan ole mahdollista tai taloudellisesti kannattavaa. [3, s. 36–37.]  

Asiakkaan ensisijainen halu ei ole ostaa tuotetta tai palvelua, vaan saada ratkaisu tar-

peeseen tai ongelmaan. Asiakkaan kokemus laadusta on aina suhteessa siihen tehtyyn 

taloudelliseen panostukseen. Hinta on asiakkaan valinnoille rajoite. Se ei ole laadun omi-

naisuus, vaan se rajaa asiakkaan tarkastelemia mahdollisuuksia tarpeensa tyydyttämi-

seen. [1, s. 8–9.]  

Asiakkaan suurin mielenkiinnon kohde on hinnan ja laadun muodostama suhde. Hinta-

laatusuhde on asiakkaan kannalta paras, kun tuotteen odotukset täyttyvät pienimmällä 

mahdollisella panostuksella. Kaikista kallein tuote ei aina tarkoita, että se olisi asiakkaalle 

myös laadukkain. Tästä on hyvä esimerkki älypuhelimet. Puhelimissa on nykyään erittäin 

paljon ominaisuuksia, joita suurin osa asiakkaista ei tule ikinä tarvitsemaan. Tällöin kyse 

on ylilaadusta. Asiakkaat maksavat turhaan ominaisuuksista, joita he eivät tarvitse. 

Tuote ei tällöin vastaa asiakkaiden tarpeita. [1, s. 8–9.] 

Laadun- ja palvelunohjauksen professori Paul Lillrank jakaa laadun käsitteen kuuteen eri 

näkökulmaan: valmistuslaatuun, tuotelaatuun, arvolaatuun, kilpailulaatuun, asiakaslaa-

tuun ja ympäristölaatuun (kuva 1).  
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Kuva 1. Laadun eri näkökulmat P. Lillrankin mukaan [1, s. 8]. 

Käytännössä koskaan ei keskitytä vain yhteen laadun ulottuvuuteen, vaan kaikki sen 

näkökulmat ovat edustettuina [3, s. 20]. Liiketoiminnassa eri sidosryhmät haluavat tuot-

teilta eri asioita ja siksi arvostavat laatua eri tavoin. Asunnon hankkija arvostaa eniten 

arvo- ja tuotekeskeisiä ominaisuuksia hankkimalleen asunnolle. Näitä ovat esimerkiksi 

tilapintojen ja vesikalusteiden kestävyys, esteettisyys, huolella tehty viimeistely ja pitkä 

käyttöikä. Yritys puolestaan panostaa kilpailu- ja asiakaskeskeiseen lähestymistapaan. 

Yrityksen on tärkeää tehdä asiakkaat tyytyväisiksi ja pärjätä kilpailijoilleen hinnoittelussa. 

Viranomaiselle taas on tärkeää valmistuskeskeinen ja ympäristökeskeinen laatu, koska 

ovat vastuussa elinympäristön toimivuudesta ja puhtaudesta niin sanotusta yhteisestä 

hyvästä.  

Rakennusprojekteissa on paljon eri sidosryhmiä, joiden tavoitteet ja laatukriteerit poik-

keavat toisistaan. Esimerkiksi liikekeskuksen rakentamisessa osapuolia voivat olla ra-

kennuttaja, rakennuttajan edunvalvoja, vuokralaiset, tilaaja, urakoitsija, urakoitsijan sivu-

urakoitsija ja viranomainen. Jokainen näistä osapuolista haluaa liikerakennukselta itsel-

tään ja sen rakennusprosessilta erilaisia ominaisuuksia ja asioita. Sidosryhmien sisällä 

saattaa olla paljon erilaisia toiveita laadun suhteen, eikä yksinkertaista ratkaisua halut-

tuihin ominaisuuksin ole. Yleensä suurin osa sidosryhmien toiveista rakennusten omi-
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naisuuksille on yleistettävissä ja ne ovat samoja ominaisuuksia, joita yleisesti arvoste-

taan. Näitä ominaisuuksia ovat esimerkiksi kestävyys, toimivuus, käyttövarmuus ja es-

teettisyys. 

LVI-urakoitsija panostaa resurssiensa mukaan kaikkien edellä mainittujen laadun muo-

tojen toteuttamiseen. Laatu urakoitsijalle ei ole vain sitä, että putket eivät vuoda ja jär-

jestelmät toimivat. On tärkeää, että asiakas on tyytyväinen, sana hyvin tehdystä työstä 

leviää, viranomaiset ovat tyytyväisiä toimintaan ja yritys saa lisää resursseja jatkaakseen 

toimintaansa uusien tilausten kautta. On myös tärkeää huomioida, että laatu koskee 

myös yrityksen kaikkia toimintaprosesseja. Niillä tarkoitetaan yrityksen vakiintuneita ta-

poja tehdä asioita. LVI-urakoitsijan toimintaprosessi voi olla esimerkiksi tarjouksen las-

keminen, materiaalin kilpailuttaminen ja järjestelmän tai komponentin asennus. 

2.2 Laatuajattelu 

Laatuajattelun lähtökohtana ovat eri sidosryhmät ja niistä erityisesti asiakkaat. Laatua 

ohjaavat asiakkaiden tarpeet, vaatimukset ja odotukset. Yrityksen toiminta on silloin laa-

dukasta kun asiakas on tyytyväinen siltä saamiinsa tuotteisiin. Yrityksen sisäisten pro-

sessien tehokkuus tai virheettömät lopputuotteet eivät määrittele laatua, vaan ulkopuoli-

nen arvioija eli asiakas määrittelee aina laadun. [3, s. 18.]  

Tärkeä osa asiakkaiden tarpeisiin vastaamista on huomioida myös piilevät tarpeet. Pii-

levillä tarpeilla tarkoitetaan niitä ominaisuuksia, joita asiakas ei ole huomannut, osannut 

tai halunnut ilmaista tai joita se pitää itsestäänselvyyksiä. Esimerkiksi urakkasopimuksen 

velvoitteiden täyttäminen sanatarkasti ei yleensä riitä asiakkaan tarpeiden täyttämiseen, 

vaan yleensä tarvitaan jotain enemmän. Kaikkia asiakkaan toiveita ja haluja ei voi eikä 

pysty kirjaamaan sopimuksiin. Tällöin ammattilaisen on tiedettävä asiakkaan puolesta, 

mitä hän haluaa. Ammattimainen urakoitsija voi tuottaa asiantuntemuksellaan asiak-

kaalle järkevämpiä ratkaisuja ja tehdä samalla kustannussäästöjä, joista usein myös ura-

koitsija itse pääsee hyötymään. [2, s. 36–37.] 

Asiakkaiden ja markkinoiden ymmärtäminen on olennaista yrityksen laatuajattelussa 

(kuva 2). Ymmärtämällä ulkopuolelta tulevia impulsseja, eli viestejä voidaan omaa toi-

mintaa kehittää siten, että asiakkaiden tarpeisiin osataan vastata paremmin. Asiakas- ja 

muun sidosryhmäpalautteen perusteella arvioidaan omaa toimintaa ja voidaan kehittää 
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sitä. Ulkopuolisia impulsseja voivat olla asiakkaan palaute, kilpailijoiden toiminta, yhteis-

kunnalliset muutokset tai innovaatiot, joiden seurauksena laadulle syntyy uusia vaati-

muksia. Oppimalla impulsseista ja kehittämällä omia prosesseja pystytään todennäköi-

semmin tuottamaan korkea- ja tasalaatuisempaa toimintaa, mikä johtaa asiakkaiden tar-

peiden parempaan täyttämiseen ja ymmärtämiseen. [3, s. 22–24.]  

 

Kuva 2. Kokonaisvaltainen laadunhallinta (2, s. 2).  

 

2.3 Laatu yrityksen menestystekijänä 

2.3.1 Menestystekijät 

Menestystekijöillä tarkoitetaan asioita, jotka vaikuttavat yrityksen kykyyn tehdä tulosta. 

Kriittiset menestystekijät ovat joukko asioita, jotka ovat linjassa yrityksen vision kanssa 

ja joiden toteutumisesta koko liiketoiminnan onnistuminen tai epäonnistuminen riippuu. 

Kriittisiä menestystekijöitä LVI-urakointiyrityksessä voivat olla esimerkiksi ammattitaitoi-

set ja sitoutuneet työntekijät, toimitusvarmat alihankkijat, hinta- ja laatukilpailukyky ja va-

kaa tilauskanta. Kriittiset menestystekijät toimivat usein osana yrityksen strategiaa ja pit-

käntähtäimen tavoitteita. Menestystekijät ovat olennaisia yrityksen liiketoimintasuunni-

telman laadinnassa ja laadun johtamisessa [3. s. 23–26.]  
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2.3.2 Miksi laatuun kannattaa panostaa? 

Analysoitaessa yrityksen toimintaa, voimavaroja ja kilpailukykyä voidaan huomata, että 

tuotetun laadun taso ja asiakkaissa herätetty luottamus ovat lähtökohtia eloonjäämiselle. 

(kuva 3).  

 

Kuva 3. Laadun merkitys yritykselle [3, s. 25]. 

Hyvä laatu vaikuttaa yrityksen katteeseen positiivisesti alentamalla virheiden määrää ja 

alentamalla tuotannon kustannuksia. Hyvä laatu merkitsee asiakkaiden tyytyväisyyttä, 

mikä lisää asiakkaiden uskollisuutta yritykselle ja tilausten määrää. Samalla markkinoi-

daan yritystä muille potentiaalisille asiakkaille. Tyytyväiset asiakkaat ja vakaa tilauskanta 

antavat yritykselle enemmän vapautta hinnoittelussa, ja tuotteet voidaan tällöin myydä 

paremmalla kannattavuudella. Kannattavuus yhdistettynä laatuun antaa yritykselle mah-

dollisuuden pitkäjänteiseen toimintaan ja auttaa saavuttamaan seuraavia tavoitteita:  

• kilpailuetu valituilla markkinoilla 
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• nopeampi reagointi toimintaympäristön muutoksiin 

• joustavuus tarpeellisten muutosten läpiviemisessä 

• osallistuva ja motivoitunut henkilökunta 

• tunnettavuus hyvänä työnantajana ja yhteiskunnan jäsenenä 

• yrityksen eloonjääminen ja työpaikkojen säilyminen. [3, s. 24–26.] 

2.4 Laatu rakennusalalla 

Vielä 2000-luvun alussa rakentamisen laadun julkisuuskuva oli perinteisesti huono. Laa-

dun parantamiseksi on kuitenkin tehty paljon työtä, ja se on alkanut tuottamaan tulosta. 

Laadun kehittämiseksi on tehty paljon yhteistyötä rakentajien, koulutuslaitosten ja viran-

omaisten välillä ja keskimääräinen laatu on noussut jo kohtuullisen hyvälle tasolle. [1, s. 

3.]  

Suomen rakennusteollisuuden mukaan suomalainen rakentamisen laatu on keskimäärin 

hyvää. Yleisimmiksi laatupoikkeamien syiksi ovat tunnistettu puutteet ja virheet suunnit-

telussa, liian kireät aikataulut sekä kova hintakilpailu. Laatuvirheitä syntyy pääasiassa 

rakennushankkeen tilaajan vaatimusten seurauksena, suunnitteluvirheistä, vääristä ma-

teriaalivalinnoista, työvirheistä sekä huollon, ylläpidon ja käytön laiminlyönneistä [4]. Mo-

nesti rakennusvaiheen ongelmana on rakennusprojektien pilkkominen pieniksi osiksi ja 

sitä kautta kustannusten optimointi. Se taas voi johtaa valittujen materiaalien laadun 

heikkenemiseen ja töiden tekemiseen huolimattomasti alimiehityksellä tai laittomin kei-

noin.   

Kokonaisvaltaisen laadunhallinnan merkitys yrityksen menestystekijänä ei tule menettä-

mään arvoaan tulevaisuudessa. Laatu on tullut ja tulee vielä lisääntyvissä määrin ole-

maan osa kaikkea yrityksen toimintaa. Kehitykseen liittyy työntekijöiden monipuolisen 

osaamisen korostuminen sekä yksilön valtuuksien ja vastuiden lisääntyminen omassa 

toiminnassaan. Todennäköisesti erilaisten laatu- ja toimintasertifikaattien määrä alalla 

tulee lisääntymään. Hintakilpailun kasvaessa otetaan myös enemmän muita kilpailuvalt-

teja käyttöön yritysten välisessä kilpailussa. [3, s. 21.] 
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Prosessiajattelun merkitys tulee korostumaan entistä enemmän. Vaikka työt tehdään 

LVI-alalla pääasiassa projekteina, ne koostuvat silti erilaisista ja erikokoisista proses-

seista, jotka tehdään vaihtelevissa olosuhteissa. Rakennuskohteen osakokonaisuuksia 

tehdään yhä tiiviimmässä yhteistyössä laitetoimittajien ja tilaajien kanssa. Tekemällä va-

kiintuneista työvaiheista prosessimaisia, voidaan kokonaisuus hahmottaa paremmin ja 

osataan kiinnittää huomiota oikeisiin asioihin. 

Prosessien hallinnassa ja laadun valvonnassa tullaan entistä enemmän hyödyntämään 

uusinta teknologiaa, kuten tietomalleja, laadun raportointiohjelmia ja sähköisiä laatukan-

sioita. Virheet tuodaan esille yksityiskohtaisesti valokuvilla ja ne merkataan sähköisesti 

valvontaohjelmiin ladattuihin pohjakuviin (kuvat 4 ja 5). Virhelistoja tarkastetaan, täyden-

netään ja korjataan työmaalla puhelin kädessä ja tuloksia voi esittää kuvien avulla. Mo-

biililaitteet tulevat olemaan myös tärkeä osa työmaan johtamista nopeuttaen tiedonkul-

kua ja vähentämällä tarvetta kokouksille ja katselmuksille. Puutteet ja tarvittavat työvai-

heet voidaan kirjata puhelimella oikeille henkilöille ja tuoda esille valokuvin, jolloin niitä 

ei tarvitse käydä niin perusteellisesti läpi kokouksissa ja kierroksilla.  
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Kuva 4. Puutteesta voidaan liittää kuva puuteilmoitukseen 
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Kuva 5. Dalux- työmaan ohjaus- ja laadunvarmistusjärjestelmä, jolla puutteet ilmoitetaan urakoitsijalle 

2.5 Laadunohjaus 

Laatujärjestelmällä tehdään laadunohjausta. Tämän insinöörityön tarkoituksena ei kui-

tenkaan ole tehdä kirjallista laatujärjestelmää, vaan kehittää urakoitsijan laadun hallintaa 

parantamalla ja luomalla puuttuvat asiakirjat. Tässä kappaleessa käsitellään laatujärjes-

telmää, sillä laatujärjestelmissä on asioita, joihin LVI Tasacon Oy:ssä halutaan tulevai-

suudessa panostaa.  

2.5.1 Laatujärjestelmä käsitteenä 

Kaikissa organisaatioissa on jonkinlainen laatujärjestelmä, vaikka sitä ei olisi tarkoituk-

sella suunniteltu. Laatujärjestelmä on joko suullisesti tai kirjallisesti sovittu tapa laadun 
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hallitsemiseksi. Laatujärjestelmällä on paljon eri nimityksiä, mutta yleensä niillä tarkoite-

taan samaa asiaa eli järjestelmää yrityksen laadun varmistamiseksi ja kehittämiseksi. Ei 

ole yhtä oikeaa tapaa tehdä laatujärjestelmää. Yleensä laatujärjestelmä sisältää kuvauk-

sen tärkeimpien prosessien toimintatavoista, ongelmatilanteiden hoitamisesta ja toimin-

nan kehittämisestä. [2, s. 51–53.] 

Laatujärjestelmä on aina organisaationsa näköinen, eli sen laajuus ja koko riippuu yri-

tyksen koosta. Laatujärjestelmä ei saa olla liian raskasrakenteinen. Isoissa yrityksissä 

voi olla valtavia laatujärjestelmiä, joissa kuvataan koko yrityksen prosessit toimipaikka-

kohtaisesti. Liian tarkka järjestelmä voi pahimmillaan laskea henkilöstön motivaatiota ja 

jäädä täysin turhaksi. Pienen yrityksen laatujärjestelmä ei tarvitse välttämättä olla edes 

kirjallinen, vaan pääasia on, että se on tarkoituksenmukainen ja kevyt. Olennaisinta on, 

että järjestelmä on niin kevyt, että koko henkilöstö saadaan osallistumaan siihen käytän-

nössä. [1, s. 15–20.] 

2.5.2 Sisältö ja rakenne 

Tärkeinä pitämiäni asioita urakoitsijan laadunhallintaa ajatellen on jatkuva palautteen ke-

rääminen ja sen avulla toiminnan kehittäminen. Laatujärjestelmä tulisi aina tehdä itseään 

kehittäväksi, eli siihen tehdään ns. ”silmukka” (kuva 6). Urakoinnissa silmukalla voidaan 

tarkoittaa sitä, että päättyneiden projektien tulokset ja ongelmakohdat analysoidaan ja 

niille mietitään syyt ja seuraukset.  

Virheistä opitaan pohtimalla toimintaohjeet, kuinka samat ongelmat voidaan välttää jat-

kossa ja tuodaan ne käytäntöön. Projekteista olisi tärkeää saada palautetta eri sidosryh-

miltä ja erityisesti loppukäyttäjältä, jonka kokemus tuotteesta määrää lopullisen laadun 

tason. Palautetta saadaan myös projektien tuloksista, henkilökunnalta ja viranomaisilta. 

Olennaista on ulkopuolisten impulssien kerääminen ja dokumentointi. Impulssit analy-

soidaan ja toimet toiminnan parantamiseksi toteutetaan suunnitellusti. [2, s. 50–53.]  
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Kuva 6. Laatujärjestelmän silmukointi [4, s. 52]. 

2.6 LVI-alan laatuohjeistus 

Maankäyttö- ja rakennuslaki määrittää rakentamista koskevat yleiset vaatimukset, lupa-

menettelyn ja viranomaisvalvonnan. Rakentamista koskevat säännökset on koottu Suo-

men rakentamismääräyskokoelmaan, joka on jaettu aihealueesta riippuen eri osiin. Ra-

kentamismääräyskokoelman talotekniikalle merkityksellisimmissä C- ja D-osissa käsitel-

lään eristystä, lämpö-, vesi- ja viemärilaitteistoja sekä energiataloutta. Rakentamismää-

räyskokoelma jakautuu asiakirjoissa lainvelvoittamiin määräyksiin ja ohjeisiin ja asetta-

vat talotekniikalle vähimmäislaatutason. [5.] 

Toinen tärkeä LVI-alaa ohjaava ja RakMK:n perustuva ohjeistus sisältyy Talotekniikan 

rakentamisen yleiset laatuvaatimukset 2002 -kirjoihin. RYL on Rakennustieto Oy:n te-

kemä talotekniikan laatuohjeistus, ja sitä on ollut tekemässä 22 asiantuntijaryhmää. 

Kaksi kirjaa käsittävän kokonaisuuden ensimmäinen osa käsittelee LVI-järjestelmiä ja 

siihen liittyvää automaatiota. Toinen osa sisältää keittiön tuotanto- ja jakelujärjestelmät 

ja rakennusten sähköjärjestelmien ohjeistuksen. Suurta osaa RYL:n ohjeistuksesta ei 

ole pakko noudattaa, mutta ohjeistus on vakiinnuttanut paikkansa urakkasopimusten viit-

teenä ja siten laatuvaatimusten vähimmäistasona. [6.] 
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3 LVI-urakoitsijan laadunhallinta 

Urakoitsijan laadunhallinnan ja laatusuunnittelun perustana on yrityksen laatujärjes-

telmä. Laatujärjestelmään sisältyvät urakoitsijan tavat johtaa, hallita, suunnitella ja to-

teuttaa laatua organisaatiossaan. LVI Tasacon Oy:n laadunhallintaan ei ole tarkoitus 

tehdä suuria muutoksia vaan tehdä siitä järjestelmällisempää ja koordinoidumpaa kuin 

aiemmin. Laadunhallinnan on tarkoitus koostua jatkossa urakoiden paremmasta laatu-

suunnittelusta, työmaan laadun valvonnan paremmasta dokumentoinnista, sekä projek-

tien jälkeen hankittavan palautteen analysoimisesta. Tässä luvussa käsitellään, mitä asi-

oita tulee ottaa huomioon valitussa kehityssuunnassa ja millä tavoin.  

3.1 Tarkoituksen ja tarpeenmukainen laadunhallinta 

Laadunhallinta on aina projektikohtaista. Tilaajalla on aina tietyt laatu- ja laadunvarmis-

tusvaatimukset urakoihinsa, jotka urakoitsijan täytyy ottaa huomioon. Vaatimuksia voivat 

olla tietynlaisten lomakepohjien käyttäminen projektissa, mallikatselmukset, hyväksyttä-

miskäytännöt tai valvojan tarkastamat painekokeet. Hyvä tapa olisi suunnitella etukä-

teen, mitä tarkastuksia, malliasennuksia, viranomaistarkastuksia ja painekokeita tulee 

tehtäviksi urakan aikana. Hyvin suunniteltua laadunvarmistusta on helpompi seurata ja 

siten varmistaa, että kaikki tarvittavat tarkastukset tulee tehdyiksi. 

Urakoitsijan laadunhallinnan on tarkoitus olla mahdollisimman kevyttä, ettei se turhaan 

tuota organisaatiolle liikaa rasitteita. Toisaalta laadunhallintaan panostetut resurssit 

maksavat itsensä takaisin koska ongelmien ehkäiseminen on aina halvempaa kuin nii-

den korjaaminen jälkikäteen. Tärkeää on löytää tasapaino laadunhallintaan panostettu-

jen resurssien ja laaturiskien mahdollisuuksien välillä.  

Useilla isoilla talotekniikkaurakoitsijoilla voi olla paljon erilaisia suunnitelmia hankintoja, 

asennussuunnitelmia ja tarkastuksia varten. Pienessä yrityksessä ei ole tarkoituksenmu-

kaista luoda isoa määrää spesifisiä dokumentteja projekteja varten, vaan kehittää jo ole-

massa olevia asiakirjoja ja luoda niihin uusia ominaisuuksia. Koska pienen urakoitsijan 

ei ole ainakaan toistaiseksi kannattavaa luoda kattavaa kirjallista laatujärjestelmää, hoi-

detaan järjestelmällinen laadunhallinta erilaisilla koontitaulukoilla. Niihin suunnitellaan eri 

järjestelmille pidettäviä tarkastuksia, tulevia hankintoja ja niiden toteutumista seurataan 
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projektin aikana. Jokaiselle projektille määritetään vastuutyönjohtaja, joka vastaa doku-

menttien käyttämisestä. Hyvin tehdyt asiakirjat auttavat töiden johtamisessa ja toimivat 

varmistuksena, että tieto kulkee vaikka vastuussa oleva työnjohtaja jäisi syystä tai toi-

sesta pois projektista. Tällöin ei pääse syntymään tilannetta, jossa vain yksi henkilö tie-

tää asioista.  

3.2 Urakoitsijan menetelmät laadun hallitsemiseen 

Urakoitsijan laadunvarmistus koostuu pääosin työmaalla tapahtuvasta asennustoimin-

nasta ja sen laadun osoittamisesta asiakkaalle. LVI Tasacon Oy:n lähtökohtana on, että 

jokainen asentaja ja työnjohtaja vastaavat viime kädessä itse työnsä laadusta. 

 Henkilöstön motivointi hyvän työtuloksen ja asiakaspalvelun takaamiseksi on olennai-

nen osa laadun tuottamista. Tehokkaiksi todettuja keinoja henkilöstön motivoimiseksi 

ovat 

- yhteishengen luominen, viihtyvyyteen panostaminen ja selkeiden tavoitteiden 

asettaminen yrityksessä 

- tavoitteellinen palkkaus ja urakkatyöskentely, jossa oman työn nopeus ja laatu-

taso ovat suoraan suhteessa ansaittuun palkkaan 

- henkilöstön kuunteleminen, yksilöllisistä tarpeista huolehtiminen ja tasapuolinen 

kohtelu 

- selkeiden puitteiden luominen työmaalla, eli hyvät suunnitelmat, materiaalin riit-

tävyys ja oikea ajoitus, yleisesti ”työnteon helppous” 

Motivoituneen henkilöstön työpanos voi riittää laadukkaaseen toimintaan ja rakentami-

seen, mutta sen lisäksi asennusten laatua ja suunnitelmien mukaisuutta täytyy todistaa 

asiakkaalle, jotta luottamus urakoitsijan ja asiakkaan välillä säilyy. Luottamusta asennus-

ten asianmukaisuuteen tehdään dokumentoimalla tehtyä työtä. Kaikkia asennuksia ei 

ole kannattavaa tarkastaa, ja yleensä tarkastukset tehdään pistokokein merkittävimmistä 

ja sovituista työvaiheista. Kun laadunvalvonta dokumentoidaan hyvin, se toimii samalla 

todisteena sopimuksen mukaisesti tehdystä työstä. Tällöin ei pääse syntymään tilanteita, 
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joissa joudutaan kiistelemään, onko asiat tehty sovitusti vai ei. Hyvä esimerkki voisi olla 

piiloon jäävät asennukset. Jos asennukset on tarkastettu, valokuvattu ja dokumentoitu 

hyvin sekä asianomaiset ovat ne kirjallisesti vahvistaneet, ei jää epäselvyyttä siitä, että 

jotain olisi tehty huonosti tai jätetty tekemättä.  

Materiaalien valinnassa urakoitsija voi myös vaikuttaa asennusten laatuun. Ennakko-

luulo, että urakoitsija valitsee aina halvimmat materiaalit, on väärä. Urakoitsija voi mo-

nesti vaikuttaa omien asennuksien viemään aikaan valitsemalla laadukkaampia ja hel-

pommin asennettavia materiaaleja. Tällöin hankintoja ohjaa asennusten kokonaisedulli-

suus. Esimerkiksi vesijohtojen tekeminen puristamalla voi olla osien puolesta hieman 

kalliimpaa kuin pusertamalla, mutta työn jälki on siistimpää ja asennusten tekeminen 

nopeampaa. Materiaalien valinnassa kannattaa ottaa myös huomioon asennusten jäl-

keinen aika. Esimerkiksi huonolaatuisia laippoja voi joutua kiristämään useaan kertaan 

vuotojen takia. Materiaalissa säästäminen voi kostautua myöhemmin suurempina 

huolto- ja korjauskustannuksina. Siisteyteen panostaminen on osa laadunvarmistusta. 

Epäsiisteys työmaalla voi aiheuttaa rikkoutuneita asennuksia ja työtapaturmia (kuva 7)  

 

Kuva 7. Siisteys ja järjestys on osa työmaan laadunvarmistusta 
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4 Työmaan laatusuunnitelma ja laatudokumentointi 

Työmaan laatusuunnitelma on osa yrityksen laatutoimintaa, ja yhä useammin tilaaja vaa-

tii urakoitsijaa laatimaan suunnitelman ennen töiden aloitusta. Työmaan laatusuunnitel-

man tarkoitus on vakuuttaa asiakas siitä, että urakoitsija on kykenevä suorittamaan ura-

kan ja täyttämään sille asetetut laatu-, aikataulu- ja kustannustavoitteet, sekä toimia työ-

kaluna yrityksen omalle henkilöstölle. Laatusuunnitelmassa esitetään kaikki urakoitsijan 

käyttämät keinot laatutavoitteiden täyttämiseksi projektissa.  Näitä keinoja ovat tuotan-

nonohjaus, riskien kartoittaminen ja ennaltaehkäisy, laadunvarmistustoimet ja vastuu-

alueet.  

4.1 Työmaan laatusuunnitelman rakenne 

Yhtenä tämän insinöörityön tavoitteena oli luoda LVI Tasacon Oy:n käyttöön työmaan 

laatusuunnitelmapohja, jota voidaan muokata ja täydentää projektikohtaisesti. Laatu-

suunnitelman tekeminen alkoi selvittämällä kirjallisuuslähteistä mitä yleisiä vaatimuksia 

laatusuunnitelmalle on yleisesti asetettu. Tärkeimpinä lähteinä laatusuunnitelman teke-

miselle olivat työmaan laatusuunnitelman suunnitteluohje RT-kortti 1180-S [9], sekä 

Jouko Kankaisen ja Juha-Matti Junnosen kirja Laatuajattelu ja rakennustyömaan laatu-

toiminnot [1].  

Oikeaa tapaa tai rakennetta työmaan laatusuunnitelmalle ei ole, mutta siinä tulisi esittää 

ainakin seuraavat asiat:  

- projektin organisaatio ja vastuut 

- tuotannon ja taloudenpidon suunnittelu ja ohjaus 

- projektin riskien- ja potentiaalisten ongelmien analysointi 

- laadunvarmistuksen toimenpiteet 

- lisä- ja muutostöiden hallinta 

- maksuliikenteen hallinta 

- yhteistyö ja yhteydenpito tilaajan kanssa. 
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Olennaista on, että tilaaja saa laatusuunnitelmasta haluamansa tiedot ja vakuuttuu ura-

koitsijan kyvystä suorittaa urakka. Laatusuunnitelmassa on useita kohtia jotka täytetään 

työmaakohtaisilla tiedoilla ja tilaajan vaatimuksilla. Näitä kohtia, ovat esimerkiksi urakoit-

sijan organisaatio ja vastuut, potentiaalisten ongelmien analyysi ja työmaan jätehuolto. 

Pääosin runko pysyy kuitenkin projektista riippumatta samana, sillä suurin osa kirjatuista 

asioista on LVI Tasacon Oy:n totuttuja käytäntöjä ja tapoja tehdä asioita.  

Kun laatusuunnitelman runko (kuva 8) ja siinä kerrottavat asiat olivat selvillä, oli helppo 

alkaa keräämään sisältöä suunnitelmaan. LVI Tasacon Oy:n sisäisissä palavereissa kä-

vimme läpi työnjohdon kesken yrityksen tapoja tehdä asioita ja mitä kirjauksia suunnitel-

maan kannattaisi laittaa.  
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Kuva 8. LVI Tasacon Oy:n työmaan laatusuunnitelman sisällysluettelo 
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Keräsin ensin laatusuunnitelmaan tärkeiksi kokemiani asioita ja kirjauksia, minkä jälkeen 

tein niihin korjauksia palavereissa esiin tulleiden parannusehdotusten mukaisesti. Näin 

suunnitelma hioutui hiljalleen nykyiseen muotoonsa. Lopulliseen muotoonsa suunni-

telma hioutuu, kun alamme käyttämään sitä tulevissa projekteissa ja saamme asiakkailta 

palautetta suunnitelman toimivuudesta.  

4.2 Laadun dokumentointi 

Laadun dokumentointi on tärkeää, jotta sen todentamisesta jää jotain niin sanotusti 

”mustaa valkoiselle”. Samalla työn jälkeä ja tuloksia on hyvä esittää tilaajalle, ja se toimii 

myös osana asiakaspalvelua. Hyvin tehty dokumentointi on selvää, helppotulkintaista ja 

ulkopuolinen tai asiaan tutustumatonkin ymmärtää mistä siinä on kyse. Insinöörityön tu-

loksena syntyneitä ja kehitettyjä laadunvarmistusdokumentteja ovat hyväksyttämissuun-

nitelma, käytönopastus- ja omantyöntarkastuspöytäkirjat, takuuhuoltosuunnitelma sekä 

laadunvarmistusmatriisi.  

Hyväksyttämissuunnitelmaan kerätään projektin alussa materiaalien aiheet ja sitä täy-

dennetään sitä mukaa kun tuotteita kilpailutetaan ja valitaan hyväksytettäviksi. Suunni-

telmaan kirjataan suunnittelijan ja tilaajan hyväksynnät tuotteille sekä arvioidaan toden-

näköistä hankinta ajankohtaa. Hankinta-ajankohdan lisäyksellä yritetään välttää tilan-

netta, jossa jokin hankinta tehdään liian myöhään ja aiheuttaa ongelmia asennuksissa.  

Käytönopastuspöytäkirja on yksinkertainen asiakirja, jossa todetaan kenelle käytön-

opastus on annettu, milloin, kenen toimesta ja mitä asioita opastuksessa on käyty lävitse.  

Oman työn tarkastuspöytäkirjoja tehdään tiloista ja kokonaisuuksista, kun ne alkavat ole-

maan siinä vaiheessa, että suurin osa töistä on jo tehty. Pöytäkirja toimii samalla puute-

listana ja itselleluovutuspöytäkirjana, kun kaikki siihen kirjatut puutteet on korjattu. Itsel-

leluovutus on olennaista, koska YSE98:n mukaan urakoitsijan on aina luovutettava 

kohde ensin itselleen, ennen sen luovuttamista tilaajalle [10]. Pöytäkirjaan täsmennetään 

tarkastuksen alainen tila tai järjestelmä ja kustakin järjestelmästä tarkastettavat asiat. 

Esimerkiksi vesikalustuksesta tarkastetaan asennustavan siisteys, laitteiden vastaavuus 

suunnitelmiin, kannakointi, juoksuputken rajoitus, yms. Kaikki tarkastettavat kohdat käy-

dään läpi ja huomautukset kirjataan pöytäkirjaan. Tarkastuspöytäkirjan kehittämisen tar-

koitus oli tehdä siitä mahdollisimman helppo ja yksiselitteinen käyttää ja ymmärtää. 
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Takuuhuoltosuunnitelma tehdään ennen kohteen luovutusta. Suunnitelmaan kirjataan 

huollettava kohde, huolloista vastaava työnjohtaja, huoltojen suunnitellut ajankohdat ja 

huoltojen toteutuneet ajankohdat. Lisäksi suunnitelmaan kuuluu ilmanvaihdon ja lämmi-

tyksen takuuhuoltokortit. Kortteihin on kerätty yleisimmät toimenpiteet ilmanvaihtoko-

neille ja lämpöpaketeille. Takuuajan toimenpiteet ovat kuitenkin projektikohtaisia ja ne 

on yleensä määritetty kohteen työselityksessä. Tämän vuoksi tarkastuskortteja joudu-

taan aina muuttamaan projektikohtaiseksi. Ohjeita ja apuja suunnitelman tekemiseen sai 

RT-kortistosta ja LVI Tasacon Oy:n henkilöstön aiemmasta kokemuksesta.  

Laadunvarmistusmatriisi on täysin uusi dokumentti projektien laadunvarmistustoimenpi-

teiden seuraamiseksi. Ajatus dokumentista syntyi luettuani alan kirjallisuutta ja huoma-

sin, että tällaista dokumenttia ei ole aiemmin käytetty talotekniikkapuolella. Dokumenttiin 

kerätään laatusuunnitelman laadintavaiheessa kaikki oleelliset ja merkittävät työvaiheet, 

joista on tehtävä pöytäkirjoja ja tarkastuksia. Dokumentti on taulukkomuotoinen, ja siihen 

merkataan päivämäärät kaikista kullekin järjestelmälle tehtävistä ja tehdyistä laadunvar-

mistustoimenpiteistä, kuten koepaineista, omantyöntarkastuksista, malliasennuksista ja 

viranomaistarkastuksista. Dokumentti toimii samalla myös tarkastusten yhteenvetotau-

lukkona, ja sen avulla on helppo seurata mitä kaikkia toimenpiteitä millekin järjestelmälle 

on tehty, sen sijaan, että joutuisi aina kahlaamaan läpi kaikki pöytäkirjat erikseen. Laa-

dunvarmistusmatriisi sai hyvin positiivisen vastaanoton LVI Tasacon Oy:n työnjohdossa, 

ja sen käyttöä tullaan kokeilemaan kuin sopiva projekti alkaa.  

5 Loppupäätelmät 

Tämän insinöörityön tarkoitus oli kehittää talotekniikka urakoitsija LVI Tasacon Oy:n laa-

dunvarmistusdokumentointia, luoda oma työmaan laatusuunnitelma ja tuoda uusia nä-

kökulmia yrityksen laatuajatteluun. Laadunvarmistusdokumenteista päivitettiin pöytäkir-

joja, kehitettiin hankintasuunnitelmaa ja uusiksi työkaluiksi luotiin laadunvarmistusmat-

riisi ja työmaan laatusuunnitelma. Kirjallisuusselvityksen ja sisäisten palaverien avulla 

sain laajan käsityksen laadusta ja havaitsin paljon asioita, joihin LVI Tasacon Oy:n kan-

nattaa tulevaisuudessa panostaa enemmän resursseja. Tämän insinöörityön vaikutuk-

sesta alamme tulevaisuudessa keräämään entistä enemmän palautetta asiakkailtamme, 

jotta voimme kehittyä tehokkaammin ja vastata muuttuviin markkinoihin. Todennäköi-

sesti tulevan kesän aikana tulemme tekemään jonkinlaisen asiakaspalautejärjestelmän; 

vielä ei kuitenkaan ole päätetty, millainen siitä tehdään.  
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Työmaan laatusuunnitelma saatiin heti käyttöön juuri alkaneeseen projektiin ja tällä het-

kellä sille odotetaan asiakkaan kommentteja ja hyväksyntää. Laatusuunnitelma sai LVI 

Tasacon Oy:ssä positiivisen vastaanoton ja sitä aletaan käyttämään kaikissa isommissa 

projekteissa. Laatusuunnitelma antaa asiakkaalle tietoa kuinka LVI Tasacon Oy toimii 

projekteissa, selventää yhteisiä pelisääntöjä ja kasvattaa luottamusta urakoitsijan ja ti-

laajan välillä. Insinöörityön tuloksena syntynyt työmaan laatusuunnitelma on runkopohja, 

ja sen kehittäminen ja muokkaaminen tulee jatkumaan.  

Päivitetyt pöytäkirjat, hankintasuunnitelman ja laadunvarmistusmatriisin aion ottaa ensin 

itse käyttöön juuri alkaneessa projektissani. Näin huomataan parhaiten, onko kehitys 

vaikuttanut niiden käytettävyyteen, ja voin jatkaa niiden päivittämistä kun huomaan niille 

uusia tarpeita. Kun dokumenttien kokeilujakso on ohi ja ne on saatu hiottua lopulliseen 

muotoonsa, ne otetaan käyttöön kaikissa uusissa projekteissa.  

Insinöörityön myötä LVI Tasacon Oy:ssä keskitytään entistä enemmän laatuajatteluun ja 

sitä pyritään viemään enemmän myös asentajatasolle. Tärkeintä on, että koko yrityksellä 

on samat tavoitteet laadukkaasta toiminnasta ja sen merkityksen töiden jatkuvuuden 

kannalta. Työtä laadukkaamman toiminnan edistämiseksi tullaan jatkamaan kehittämällä 

palautejärjestelmää ja tarkastelemalla omaa toimintaa uusista näkökulmista ja pyrki-

mällä jatkuvasti kehittymään ajan hermolla. 
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