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The purpose of the bachelor’s thesis was to clarify Skanska Talonrakennus Oy’s quality 

assurance and documentation so that larger quality defects on the construction site would 

be avoided.  The current problems are in archiving and documentation of quality defects 

along with a lack of standardized methods of measurement and inspection. The aim is to 

create a clear, common guideline to use on all residential construction sites in Southern 

Finland concerning quality assurance: measurements, inspections and hand-over docu-

mentation.  

 

The completed product is a clear set of guidelines for the most important measurements 

on site.  The guidelines include a definition of the timing and executor, as well as a de-

scription of the procedure and method of documentation. The guidelines were gathered 

into a summary table. Also some documentation concerning quality assurance was up-

dated. One of the updated documents was an inspection document.  

   

The guidelines for measurement and the updated documents will be introduced to the sites 

next. For this purpose an introductory program will be made. This introductory program 

will include directions for which methods to introduce and how. The inspection document 

will possibly be improved to include direct links to the document templates of the meas-

urements in question. 
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1 JOHDANTO 

 

 

1.1 Tausta 

 

Skanska on yksi maailman johtavista rakentamis- ja projektikehityspalveluita tarjoavista 

yrityksistä. Skanska on perustettu vuonna 1887 Ruotsissa, ja yritys on listattu Tukholman 

pörssiin vuonna 1965. Suomeen Skanska on perustanut ensimmäisen konttorinsa jo 

vuonna 1917. Nykyinen Suomen toiminnoista vastaava yhtiö Skanska Oy on perustettu 

vuonna 1994. (Skanska-konserni 2014.) 

 

Rakentamispalveluihin kuuluvat talotekniikkapalvelut, talonrakentaminen sekä maa- ja 

ympäristörakentaminen. Talonrakentamisesta ja talotekniikkapalveluista vastaa Suo-

messa Skanska Talonrakennus Oy. Maailmanlaajuisesti Skanskalla työskentelee 57 900 

työntekijää. Suomessa toimivan Skanska Oy:n henkilöstön määrä on noin 2 179. 

(Skanska-konserni 2014.) 

 

Skanska Talonrakennus Oy tarvitsee laadunvarmistuksen ja sen dokumentoinnin kehittä-

mistä, sillä ongelmana tällä hetkellä on laadunvarmistuksen arkistoinnin ja dokumentoin-

nin puutteet sekä mittauksien ja katselmuksien yhteisen menettelyn puuttuminen. Tarvit-

tavia mittauksia ja katselmuksia ei aina suoriteta työmailla tai niiden dokumentointi saat-

taa puuttua. 

 

 

1.2 Tavoite 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on saada yhteinen ja selkeä ohje kaikille Etelä-Suomen asun-

torakentamisyksikön työmaille laadunvarmistuksesta; mittauksista, katselmuksista sekä 

luovutusaineistosta. Ohje laaditaan dokumenttipohjalle. Ohjeen noudattamisesta varmis-

tutaan varmistusmenetelmällä, joka määritellään myös opinnäytetyössä. Ohjetta varten 

selvitetään mitä mittauksia ja katselmuksia pitää työmailla tehdä, millä tavalla ja kuinka 

laajasti mittaukset suoritetaan, kuka suorittaa mittaukset ja miten ne dokumentoidaan. Li-

säksi määritetään tilaajalle luovutettava aineisto. 
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1.3 Tutkimusmenetelmä 

 

Tutkimuksen lähtökohtana käytetään Kuisma Pulkkisen tekemää esitutkimusta. Esitutki-

muksessa selvitettiin Skanskan suurimmat yksittäiset takuutyöt sekä toimenpiteet niiden 

estämiseksi. Esitutkimuksen lisäksi tutkimusmenetelminä käytetään henkilökunnan haas-

tatteluja, aiheen kirjallisuutta ja osallistuvaa havainnointia, jonka tarkoituksena on tutus-

tua lähemmin ja tarkemmin Skanskan toimintatapoihin ja järjestelmiin. 

 

 

1.4 Rajaukset 

 

Opinnäytetyössä perehdytään aluksi laatuun, laadunvarmistukseen ja sen dokumentoin-

tiin yleisesti sekä Skanskan laadunvarmistusjärjestelmään. Tutkimusosuus koostuu 

Skanskan laadunvarmistuskäytänteiden nykytilanteen selvityksestä, ja sen kautta pääs-

tään sovellusosuudessa pohtimaan, miten laadunvarmistusta ja sen dokumentointia pa-

rannettaisiin. Tuloksena syntyy yksinkertainen ohje työmaille laadunvarmistuksesta. Yk-

sityiskohtaista mittausohjetta ei tehdä kaikista mittauksista ja katselmuksista. Vain tär-

keimmistä mittauksista, esimerkiksi viemäreiden tiiveyden varmistamisesta, tehdään oh-

jeet. 
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2 LAATU 

 

 

2.1 Laadun käsite 

 

Laatu käsitteenä on ymmärrettävissä monella eri tavalla, mutta sen määrittelyissä koros-

tuvat kaksi asiaa, jotka ovat asiakkaan tarpeiden tyydyttäminen ja asetettuihin tai asiak-

kaan olettamiin vaatimuksiin vertaaminen. Vaikka laatu käsitteenä on vaikea ymmärtää, 

ei siinä pohjimmiltaan ole mitään epäselvää. Organisaation kannalta tärkeintä on, että 

kaikilla organisaation jäsenillä on yhtenevä mielikuva laadusta sekä laadukkaasta tuot-

teesta ja toiminnasta. Yrityksessä laatua on tietoisesti johdettava, koska eri ihmisten ja 

organisaatioiden käsitys laadusta vaihtelee. Jotta saavutetaan haluttuja tuloksia, laatu 

määritellään sellaisena kuin asiakas sen kokee. (Kankainen & Junnonen 2001, 5-6.) 

 

Laatu voidaan jakaa tuotteen tai palvelun laatuun sekä toiminnan eli prosessin laatuun. 

Tuotteen laatu toimii usein kilpailutekijänä sekä asiakkaan huomion ja odotuksien herät-

täjänä. Toiminnan laatu puolestaan tarkoittaa yrityksen sisäistä tuottavuuden paranta-

mista ja kustannusten alentamista. Täytyy kuitenkin muistaa, että lopputuotteen laatu 

määräytyy pääasiassa toiminnan laadun kautta. (Kankainen & Junnonen 2001, 6.) 

 

Tuotteen tai palvelun laadun elementit voidaan jaotella valmistuksen, suunnittelun ja asi-

akkaan havaitsemaan suhteelliseen laatuun. Valmistuksen laatu tarkoittaa sitä, miten hy-

vin tuote tai palvelu täyttää suunnittelussa sille asetetut vaatimukset. Suunnittelun laatu 

kuvaa, kuinka hyvin tuote tai palvelu on suunniteltu täyttämään asiakkaan vaatimukset. 

Asiakkaan havaitsema suhteellinen laatu tarkoittaa asiakkaan saamansa tuotteen tai pal-

velun laadun suhde odotettuun laatuun. Tuotteen laatu on silloin hyvä, kun asiakkaan laa-

dulliset odotukset tuotteesta täyttyvät. (Kankainen & Junnonen 2001, 6.) 

 

Laatu syntyy aina toiminnan tuloksena. Toiminnan laatu lähtee ajatuksesta, että tuote tai 

palvelu tehdään kerralla oikein ilman virhesuorituksia ja korjauksia. Erityisesti huomiota 

pitää kiinnittää toimenpiteisiin, jotka varmistavat laadun. Jotta laadun tulos on halutun 

kaltainen, on tehtävä mittauksia ja katselmuksia virheiden estämiseksi. Laatujärjestel-

mässä tai laatusuunnitelmassa kuvataan, miten virheet voidaan välttää. (Kankainen & 

Junnonen 2001, 7.) 
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Jatkuva laadun parantaminen ei saisi rajoittua ainoastaan tuotteeseen tai tuotantoon vaan 

sen on katettava kaikki organisaation osa-alueet. Markkinoinnin tai tuotanto-osastojen 

kiinnostus laatuun ei ole laadun arviointikriteeri, vaan ainoa kriteeri on asiakkaan tarpeet. 

Koko organisaatiota koskeva laadun parantaminen voidaan saavuttaa vain silloin, kun jo-

kainen organisaation jäsen on mukana, ei vain muutamat laatuosaston henkilöt. (Kankai-

nen & Junnonen 2001, 7.) 

 

 

2.2 Laadun näkökulmat 

 

Laatu voidaan nähdä muutamasta eri näkökulmasta. Näkökulmat, valmistus-, tuote-, 

arvo-, kilpailu-, ympäristö- ja asiakaskeskeinen laatu, korostavat erilaisia suhtautumista-

poja laatuun. Kuviosta 1 nähdään laadun eri näkökulmat. Yritystoiminnassa tärkeimpiä 

ovat valmistus-, tuote-, ympäristö- sekä asiakaskeskeinen laatu. (Kankainen & Junnonen 

2001, 7.) 

 

 

KUVIO 1. Laadun näkökulmat (Kankainen & Junnonen 2001, 8) 

 

Valmistuskeskeisen laatuajattelun perustana ovat työn virheettömyys ja yhdenmukaisuus. 

Annetut työohjeet, toleranssit, piirustukset ja standardit määrittelevät mikä kelpaa ja mikä 

ei, joten valmistuskeskeinen laatu on yksiselitteistä. Valmistuskeskeisen laatuajattelun ta-

voite on nollavirhestandardi. Kehittämisedellytykset liittyvätkin virheiden löytämiseen, 

jotta virheet saadaan poistettua ja laatua parannettua. (Kankainen & Junnonen 2001, 8.) 
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Tuotekeskeinen laatu keskittyy tuotteen ominaisuuksiin. Laadun määrittelee suunnittelija 

tunnistamalla ominaisuuksiltaan hyvä ja huono tuote toisistaan. Tuotekeskeinen laatu on 

hyvä silloin, kun tuotteen ominaisuudet vastaavat ennalta määritettyjä ja sovittuja tuote-

ominaisuuksia. Tuotekeskeisessä laadussa voi ongelmaksi muodostua asiakaskeskeisyy-

den puute, mikä johtaa tuotteen hinnan kohoamiseen. Asiakkaalle tarpeettomia tuoteomi-

naisuuksia saatetaan kehittää liian paljon, jolloin asiakas ei ole enää valmis maksamaan 

tuotteesta täyttä hintaa. (Kankainen & Junnonen 2001, 8.) 

 

Arvokeskeinen laatu tarkoittaa hinta-laatusuhdetta. Tuote on oikeaa laatua silloin, kun 

tuotteen ominaisuudet ovat hyvät ja hinta on kohdillaan. Arvokeskeistä laatua tarkastele-

vat lähinnä henkilöt, jotka vastaavat myynnistä ja markkinoinnista. Kilpailukeskeinen 

laatu muodostuu arvokeskeisen laadun pohjalta. Kilpailukeskeisessä laadussa asiakas 

muodostaa käsityksensä tuotteen arvosta vertailemalla kilpailevia tuotteita keskenään. 

(Kankainen & Junnonen 2001, 8.)  

 

Ympäristökeskeisellä laadulla tarkoitetaan koko prosessin vaikutusta yhteiskuntaan ja 

luontoon. Ympäristökeskeinen laatu on ehdoton minimivaatimuksistaan. Ympäristövaa-

timukset koostuvat viranomaisten asettamista standardeista tuotteen valmistamista, käyt-

töä ja hävittämistä koskien. (Kankainen & Junnonen 2001, 8.) 

 

Asiakaskeskeinen laatu perustuu siihen, kuinka tuote täyttää ja tyydyttää asiakkaan tar-

peet. Asiakaskeskeinen laatu muodostuu muista laadun näkökulmista ja siten myös vai-

kuttaa laatunäkökulmista eniten asiakkaan ostopäätökseen, joka johtaa hyvässä tapauk-

sessa organisaation menestymiseen. Asiakaskeskeisen laadun ongelmat liittyvät eniten 

tuotteen valintaan ja maksamiseen. Vaikka tuotteen objektiiviset ominaisuudet ovat erin-

omaiset, asiakas ei välttämättä valitse kyseistä tuotetta. Ostopäätöksen toteutumiseen 

hinta muodostaa tärkeän rajoitteen, koska se rajaa asiakkaan tarkastelemaa tuotejoukkoa. 

Tavoitteena asiakaskeskeisellä laadulla on saada aikaan tuote, joka tekee asiakkaan niin 

tyytyväiseksi, että hän myös jatkossa valitsee kyseisen tuotteen. (Kankainen & Junnonen 

2001, 8-9.) 

 

Organisaation arvot, kulttuuri ja toimintatavat vaikuttavat siihen, minkälaiseksi laatukä-

sitys organisaatiossa muodostuu. Yrityksen imago vaikuttaa myös paljon asiakkaan ko-

kemaan ja odottamaan laatuun. Mahdolliset laatuvirheet vaikuttavat suuresti asiakkaan 

kokemaan laatuun, jos asiakkaalla on jo etukäteen negatiivinen mielikuva yrityksestä. 
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Toisaalta positiivinen mielikuva mahdollistaa pienien laatuvirheiden mitätöitymisen. 

(Kankainen & Junnonen 2001, 9.) 

 

 

2.3 Laatujohtaminen 

 

Laatujohtaminen on johtamistapa, joka tähtää pitkäaikaiseen menestymiseen. Laatujoh-

tamisen tavoitteena on kehittää johtamisen laatua. Laatujohtamiseen sisältyy monia jär-

jestelmiä ja tapoja, joiden avulla pyritään kartoittamaan asiakkaiden tarpeita tai ongelmia 

sekä näkemään asiakas yrityksen tärkeimpänä osana (kuvio 2). Keskeisimpiä teemoja laa-

tujohtamisessa ovat asiakaskeskeisyys, prosessien kehittäminen ja kokonaisvaltainen 

osallistuminen ja systeemiajattelu. (Kankainen & Junnonen 2001, 10–11.) 

 

 

KUVIO 2. Laatujohtamisen keinot (Kankainen & Junnonen 2001, 11) 

 

Laatujohtaminen perustuu ajatukseen, että virheiden korjaaminen maksaa, mutta laatu on 

ilmaista. Lisäksi oletetaan, että pitkäaikaisen menestyksen salaisuus on laadukkaiden 

tuotteiden tuottaminen. Organisaation sisäiset ja ulkoiset laatuasiat yhdistetään laatujoh-

tamisessa sekä luodaan toimintatavat kustannusten alentamiseksi, tuotteiden paranta-

miseksi, asiakkaiden ja työntekijöiden tyytyväisyyden lisäämiseksi sekä yrityksen talou-

dellisen tilanteen parantamiseksi. Laatua on siis johdettava, koska se on yksi yrityksen 

menestystekijöistä. Johtamisen lisäksi tarvitaan laatutekniikkaa ja laatutyökaluja, joiden 
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avulla yrityksen jäsenet voivat varmistaa työnsä laadukkuuden, tunnistaa laatuongelmat 

ja niiden syyt. (Kankainen & Junnonen 2001, 11.) 

 

Laatujohtaminen on suunnitelmallinen tapa taata, että järjestelmään kuuluvat toimet teh-

dään suunnitellusti ja varmistaa, että menettelytapoja noudatetaan ja kehitetään jatku-

vasti. Laatujärjestelmä eli toimintajärjestelmä tukee laatujohtamista. Laatujärjestelmässä 

kuvataan yrityksen arvot ja suhtautuminen laatuun sekä yrityksen toimintatavat. (Kankai-

nen & Junnonen 2001, 11–12.) 

 

Lähtökohtana laatujohtamisessa on palvelun tai tuotteen taustalla pyörivä prosessi. Pro-

sessi muodostuu toimintojen ketjuista. Prosessin lopputuotteena syntyy jokin palvelu tai 

tuote, jolla on prosessin ulkopuolinen käyttäjä tai asiakas. Toimintaprosessit voidaan luo-

kitella ydinprosesseihin ja tukiprosesseihin. Ydinprosessit muodostuvat yritystä ja sen si-

dosryhmiä läpileikkaavista toimintoketjuista. Toimintoketjut alkavat asiakkaan tarpeista 

ja päättyvät asiakkaan tarpeiden tyydyttämiseen. Laajasti ajateltuna ydinprosessi voidaan 

ajatella alkavan toimeksiannosta ja päättyvän tuotteen luovuttamiseen. Tukiprosessien 

toiminta puolestaan vaikuttaa yrityksen toimintaan välillisesti. Yrityksen toiminta vähi-

tellen kuihtuu, jos tukiprosessi poistetaan. (Kankainen & Junnonen 2001, 12–13.) 
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3 TOIMINTAJÄRJESTELMÄ 

 

 

Toimintajärjestelmä on johtamisjärjestelmä, joka sisältää yhteisesti noudatettavat peli-

säännöt ja menettelytavat sekä toimintatavat ongelmatilanteissa. Toimintajärjestelmän ta-

voitteena on varmistaa, että tuotannossa toimitaan hyväksi havaitulla tavalla.  Hyvä toi-

mintajärjestelmä kattaa kokonaisvaltaisesti yrityksen toiminnot ja pystyy tuottamaan tie-

toa laadun kehittämistä varten. (Kankainen & Junnonen 2001, 15-16.) 

 

 

3.1 Toimintajärjestelmän tarkoitus 

 

Toimintajärjestelmän tavoitteena on lisätä asiakkaiden luottamusta yritykseen ja varmis-

taa tuotteiden vaatimusten mukaisten ominaisuuksien jatkuva toistettavuus. Toimintajär-

jestelmä on suunniteltu pääasiassa yrityksen sisäistä johtamista varten. Sen avulla mal-

linnetaan organisaation toimintaa, määritellään tapahtumien kulku organisaatiossa ja vaa-

timukset tapahtumille, toimittajille, edellisille vaiheille, informaatiolle ja tuloksille. Toi-

mintajärjestelmän avulla otetaan myös yrityksen toimintaprosessit valvontaan ja ohjauk-

seen sekä määritellään toimintaprosesseille suorituskyvystä ja niiden kehittämisestä vas-

tuussa oleva. Toimintajärjestelmästä saadaan tietoa toimintaprosesseista, saatuja tuloksia 

voidaan vertailla asetettuihin tavoitteisiin. (Kankainen & Junnonen 2001, 15.) 

 

Toimintajärjestelmästandardit, esimerkiksi ISO 9000 -standardit, ovat malleja laatujär-

jestelmien dokumentoinnille. Standardeissa asetetaan järjestelmille vaatimuksia hyväk-

syttävän toimintajärjestelmän ominaisuuksista. Toimintajärjestelmä on keino tarkastella 

ja kehittää organisaation toimintaa systemaattisesti, mutta se ei automaattisesti paranna 

tuotannon tai tuotteiden laatua. Standardit edellyttävät toimintajärjestelmän kirjallista ku-

vaamista, koska se edesauttaa laatutason ylläpitämistä ja muodostaa pohjan laadun jatku-

valle kehittämiselle. (Kankainen & Junnonen 2001, 16.) 

 

Hyvään toimintajärjestelmään ja sen käyttöön liittyen 

- dokumentoidaan ne prosessit, joissa asiakkaiden tarpeiden tyydyttämisen kan-

nalta todetaan vähimmäisvaatimukset 

- ihmiset valmennetaan soveltamaan laatujärjestelmää 

- varmistetaan toimintajärjestelmän toiminta ja sen oikea käyttö 
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- kehitetään toimintajärjestelmän kehitystavat. (Kankainen & Junnonen 2001, 17.) 

 

  

3.2 Toimintajärjestelmän rakenne 

 

Organisaation toimintajärjestelmä muodostuu osista, jotka ovat perinteisessä mallissa laa-

tukäsikirja, menettely- ja toimintaohjeet sekä viitetiedostot (kuvio 3). Laatusuunnitelma 

muodostuu yksittäisille rakennushankkeille toimintajärjestelmän pohjalta. Organisaation 

laatutiedostoihin arkistoidaan koko organisaation toimintajärjestelmän sekä hankekoh-

taisten laatusuunnitelmien tuottamat dokumentit. (Kankainen & Junnonen 2001, 17.) 

 

 

KUVIO 3. Toimintajärjestelmän rakenne ja ympäristö (Kankainen & Junnonen 2001, 17) 

 

Laatukäsikirjan sisältö ja laajuus vaihtelevat organisaatiokohtaisesti, kuten myös koko 

toimintajärjestelmän rakenne. Perinteisesti laatukäsikirja sisältää laatupolitiikan, laatujär-

jestelmän menettelyt ja kuvauksen kaikkien organisaatiossa laatuun vaikuttavien henki-

löiden vastuualueista, valtuuksista ja keskinäisistä suhteista. Laatukäsikirja osoittaa asi-

akkaille ja omalle organisaatiolle johdon näkemyksen laadusta sekä ne laadun elementit, 

joilla organisaatio aikoo menestyä markkinoilla. Hyvä laatukäsikirja vakuuttaa asiakkaat 

organisaation hyvästä laaduntuottokyvystä ja lisää organisaation palveluksessa olevien 

henkilöiden ymmärrystä omaa työtään kohtaan. (Kankainen & Junnonen 2001, 17.) 

 

Menettelyohjeet tarkentavat toimintaprosesseja kertomalla kuka tekee, mitä ja milloin. 

Menettelyohjeet ovat tarkoitettu hankkeen vetäjää ja osallistujia varten. Toimintaohjeet 
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tarkentavat menettelyohjeita. Toimintaohjeissa kuvataan organisaation toimintaan liit-

tyvä viiteaineisto ja miten toiminta suoritetaan käytännössä. Organisaation toimintaan 

liittyvä viiteaineisto pitää sisällään toimintaan vaikuttavia lakeja, asetuksia, standardeja 

ja yrityksen sisäisiä ohjeita. (Kankainen & Junnonen 2001, 18.) 

 

Laatujärjestelmän pääosa muodostuu toimintaohjeista. Ohjeiden tarkoitus on ylläpitää ja 

kehittää organisaation suunniteltua laatua. Toimintaohjeissa kuvataan miten virheet väl-

tetään tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa tai palvelujen tuottamisessa. Toiminta-

ohjeissa määritellään työvaiheet, vaiheen virheettömyydestä vastuussa olevat henkilöt ja 

viittaukset työohjeisiin sekä muuhun viiteaineistoon. Toimintaohjeen liitteenä voi olla 

tarkistuslista, lomake tai asiakirjamalli, joka tukee työn oikeanlaista suorittamista kriitti-

sissä vaiheissa. (Kankainen & Junnonen 2001, 18.) 

 

Viiteaineisto muodostuu sisäisestä ja ulkoisesta viiteaineistosta. Sisäiseen aineistoon kuu-

luvat mm. tekniset työohjeet, laadunvarmistuksessa ja valvonnassa käytettävien lomak-

keiden mallit, yrityskohtaiset rekisterit ja laatutiedostot. Puolestaan ulkoista viiteaineistoa 

ovat lait, määräykset ja ammattikirjallisuus. (Kankainen & Junnonen 2001, 18.) 

 

 

3.3 Toimintajärjestelmän kehittäminen 

 

Toimintajärjestelmän kehittäminen on osa laadun parantamista ja se on koko organisaa-

tion vastuulla. Kehittämistyö ei pääty koskaan ja se edellyttää kolmenlaista toimintaa, 

jotka ovat saavutetun tason säilyttäminen, havaittujen ongelmien korjaaminen ja uusien 

mahdollisuuksien etsiminen sekä hyödyntäminen. Toimintajärjestelmän saavutetun tason 

ylläpitäminen edellyttää järjestelmän sisäistä auditointia eli järjestelmällistä ja suunnitel-

tua tarkastamista, että tuotteet ja palvelut tehdään toimintaohjeissa kuvatuilla tavoilla. 

(Kankainen & Junnonen 2001, 15–19.) 

 

Auditoinnin yhteydessä havaittuihin ongelmiin toimintaohjeiden ja käytännön välillä lä-

hestytään tarkistamalla ensin toimintaohjeiden tarkoituksenmukaisuus ja järkevyys. Jos 

toimintaohje on tarkoituksenmukainen ja järkevä, mutta sitä ei noudateta, on selvitettävä 

työntekijöiden ymmärrys ohjeen sisällöstä ja merkityksestä. Tarvittaessa työntekijöille on 
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järjestettävä koulutusta. Ongelmien korjaamisen edellytyksenä on niiden havaitsemis-

herkkyys ja havaittujen laatupoikkeamien syiden selvittäminen. (Kankainen & Junnonen 

2001, 19.)  



17 

 

4 VIRHEET RAKENTAMISESSA 

 

 

Rakennuksen virheet voidaan jaotella kolmeen eri ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään kuu-

luvat rakennuksen yleissuunnittelussa tehdyt virheet, jolloin rakennus on visuaalisesti 

epämiellyttävä, huonosti ympäristöön sopeutuva, tilankäyttö on epäonnistunut tai tilat 

ovat väärin suunniteltu. Toiseen ryhmään kuuluvat toteutuksen yhteydessä tehdyt virheet, 

jolloin rakenteet ovat virheellisesti mitoitettuja, kosteus- tai lämpöteknisesti väärin suun-

niteltuja tai materiaalien ja järjestelmien valinnoissa on epäonnistuttu tai rakennustyö 

poikkeaa suunnitellusta tai on huonosti tehty. Viimeiseen ryhmään kuuluvat puolestaan 

käytöstä ja huollosta johtuvat virheet, jolloin huoltotoimenpiteet on laiminlyöty, virheel-

lisesti tehty tai käyttäjä on menetellyt ohjeiden vastaisesti. (Kankainen & Junnonen 2001, 

30.) 

 

Yleissuunnittelussa tapahtuvia virheitä pidetään pääsääntöisesti epäonnistumisina tai 

huonona suunnitteluna. Asiakkaalle näistä virheistä saattaa syntyä taloudellisia menetyk-

siä rakennuksen arvon laskuna, vuokralaisten vaihtuvuutena tai tilassa tapahtuvan toimin-

nan kustannusten kasvuna. Toteutuksessa tapahtuneet virheet joko poistetaan tai työ teh-

dään uudelleen, jolloin rakennuskustannukset kasvavat. Käytössä, hoidossa ja ylläpidossa 

tehdyt virheet johtavat rakennuksen kunnon heikkenemiseen ja siten korjauskustannukset 

lisääntyvät tai rakennuksen käyttökulut kasvavat. (Kankainen & Junnonen 2001, 30.) 

 

Toteutuksen aikana tapahtuneet laatuvirheet ovat poikkeamia vaatimuksista, ohjeista tai 

yleisestä käytännöstä. Poikkeama voi muodostua suunnittelussa, rakennuttamisessa, ra-

kennustuotannossa, rakennusmateriaalien ja -tarvikkeiden tuotannossa tai rakennuksen 

käytössä ja ylläpidossa. Laatuvirheet valmistuvissa rakennuksissa voidaan luokitella 

puutteiksi, virheiksi tai vaurioiksi. Jotkut laatuvirheet saattavat aiheuttaa rakenteen vioit-

tumista ja ennenaikaista ikääntymistä. Osa virheistä saattaa aiheuttaa myös rakennuksen 

käyttäjille terveydellistä haittaa. Kuitenkin useimmat laatuvirheet ovat pääosin rakentei-

den pintavaurioita. (Kankainen & Junnonen 2001, 30-31.) 

 

Virheet voivat syntyä myös rakennuksen käytöstä, esimerkiksi ilmanvaihtoventtiilien sul-

keminen tai rakennuksen puutteellinen huolto- ja korjaustoiminta voivat aiheuttaa raken-

nuksen tai rakenteiden vaurioitumisen. Laatuvirheet ovat suoraan yhteydessä rakennus-

hankkeen taloudelliseen tulokseen sekä ajalliseen hallintaan. Virheiden korjaaminen 
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myös heikentää hankkeen taloudellista tulosta. Virheiden välttämiseksi tulee koko raken-

nushankkeen sisältää laadunohjauksen toimenpiteitä. (Kankainen & Junnonen 2001, 31.) 

 

 

4.1 Rakentamisen laatuvirheiden aiheutumissyyt 

 

Rakentamisen laatuvirheet jaotellaan usein aiheutuviksi rakennuttamisen virheistä sekä 

suunnittelu- ja tuotantovirheistä. Rakennuttamisen virheet aiheutuvat usein puutteelli-

sesta rakentamisprosessin johtamisesta, koordinoinnista ja valvonnasta. Tällöin rakennus 

ei vastaa käyttäjien vaatimuksia tai rakentamisprosessissa esiintyy häiriöitä. Rakennutta-

misessa tapahtuvat virheet konkretisoituvat rakentamisen aikana lisätöinä ja suunnitelma-

muutoksina.  

 

Suunnittelun aikaiset virheet ovat lähinnä virheellisiä suunnitteluratkaisuja, joko puut-

teellisia tekniseltä toimivuudeltaan tai puutteellisia rakennettavuudeltaan. Tuotantovir-

heet puolestaan ovat sopimuksesta poikkeavia rakennusosia tai työsuorituksia. Tuotanto-

virheet voidaan jakaa materiaalitoimittajista, työntekijöistä ja aliurakoitsijoista, työnjoh-

dosta, koneista ja laitteista ja muista, esimerkiksi säästä tai onnettomuuksista, aiheutuviin 

tekijöihin. 

 

 

4.2 Rakentamisen kymmenen yleisintä virhettä 

 

Rakentaminen on ollut lähi vuosina erittäin paljon mediassa laatuongelmien vuoksi. Syitä 

on ollut monia ja yksi yleisin syy on ollut kosteusongelmat. Skanskan kohde myös pääsi 

Iltalehden etusivulle kosteusongelmien takia (kuva 1). Laatuvirheet ovat ongelma tällä 

hetkellä koko alalla ja vähitellen niihin aletaan yhä enemmän puuttua.  
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KUVA 1. Vesivahinko (Iltalehti 2015) 

 

Pohjola Rakennus listasi Rakennuslehden artikkelissa oman tuotantonsa kymmenen ylei-

sintä laatuvirhettä. Listan tarkoituksena on, että virheitä käydään läpi yrityksen sisällä ja 

pohditaan keinoja virheiden poistamiseksi. Listaa ei ole järjestetty virheiden toistuvuuden 

tai kustannusten mukaan. (Rakennuslehti 2015.) 

 

Virheet ovat: 

- paikalla tehtyjen kylpyhuoneiden kaatovalujen ongelmat 

- putkivuodot 

- autokansien vuodot 

- halkeamat seinä- ja kattorakenteissa 

- pintojen sotkut, kolhut ja naarmut 

- parveke- ja porrasovien säädöt 

- parvekelasitusten toimivuus 

- ikkunoiden säädöt ja huurtuminen 

- ilmanvaihdon säädöt 

- laatoitussaumausten virheet. (Rakennuslehti 2015.) 
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5 RAKENNUSTYÖMAAN LAADUNVARMISTUS 

 

 

Laadunvarmistus kulkee läpi koko rakennushankkeen. Laadunvarmistus rakennushank-

keessa pitää huomioida jo heti tarjous- ja sopimusvaiheessa, koska silloin on mahdolli-

suus vaikuttaa rakentamisen laatuun mm. urakoitsijoiden valinnalla. Rakentamisen val-

misteluvaiheessa on mahdollista tehdä laatuun vaikuttavia päätöksiä ja tekoja esim. tar-

kastusasiakirjan laatimisella ja hankkeen riskien analysoinnilla. Laadunvarmistustoimien 

toteutus ja dokumentointi sisältyy rakentamisvaiheeseen. Tarkastusasiakirjaan ja työmaa-

kokousten pöytäkirjoihin dokumentoidaan rakentamisvaiheessa tehdyt toimenpiteet ja 

päätökset. Viimeistely- ja luovutusvaiheessa tavoitteena on luovuttaa kohde aikataulussa 

tilaajalle niin, että kaikki kokeet, tarkastukset, säädöt ja korjaustyöt ehditään tehdä ennen 

luovutusta. (Rakennustöiden laatu 2014, 14.) 

 

 

5.1 Laadunvarmistuksen tavoitteet ja keinot 

 

Rakennustyömaan laatunäkökulmana on valmistuskeskeinen laatu. Rakennuksen on ol-

tava yhteneväinen suunnitelmissa esitettyjen vaatimusten suhteen, jotta valmistuskeskei-

sen laadun kriteerit täyttyvät. Laadunvarmistuksen avulla varmistetaan, että laatuvaati-

mukset täyttyvät. Laadunvarmistaminen ei voi olla pelkkää tarkastamista, vaan varmista-

minen edellyttää myös osapuolten yhteistoiminnan kehittämistä, laatuvaatimusten selvit-

tämistä ja niiden kertomista edelleen työntekijöille. Laadunvarmistus voidaan jakaa kah-

tia sisäiseen ja ulkoiseen laadunvarmistukseen. Sisäinen laadunvarmistus tarkoittaa var-

muuden antamista laatujärjestelmän mukaisesta toiminnasta yrityksen omalle johdolle. 

Ulkoisella laadunvarmistuksella puolestaan annetaan varmuus toiminnoista asiakkaille. 

(Kankainen & Junnonen 2001, 36.) 

 

Tavoitteena laadunvarmistuksessa on myös varmistaa, että hankkeen laatuvaatimukset 

sekä muu informaatio kulkevat moitteettomasti ja systemaattisesti niin rakennuttajan, 

suunnittelijoiden, urakoitsijan, aliurakoitsijoiden kuin työntekijöiden välillä. Tavoitteisiin 

kuuluu myös mahdollisten ongelmien ja virheiden poistaminen. Laatuvaatimukset täytyy 

ymmärtää, jotta laatua syntyisi. Tämän vuoksi laatuvaatimuksen on selvitettävä ja pereh-

dytettävä ne työntekijöille. Laatuvaatimuksen tunnistamisen jälkeen on määritettävä, 
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minkä muotoisena kriteeri on riittävän selkeä ohjaamaan toimintaa työmaalla. Lisäksi ha-

lutun laatuominaisuuden toteutuminen vaatii suunnittelua ja toteutustavan valintaa. Eri-

tyistä huomiota on kiinnitettävä niihin rakennusosiin tai tehtäviin, joissa esiintyy useim-

miten laatuvirheitä. (Kankainen & Junnonen 2001, 37–38.) 

 

Raportointi on yksi tärkeä osa laadunvarmistusta. Raportoinnin avulla dokumentoidaan 

hyvät menettelytavat, tunnistetaan laaturiskit ja käynnistetään virheiden aiheuttamissyi-

den selvittäminen. Laatuvaatimusten toteutuminen edellyttää urakoitsijalta ja tilaajalta 

erilaisia laadunhallintatoimenpiteitä, joihin kuuluu muun muassa valvontasuunnitelma ja 

laadunvarmistusmatriisi. Rakennuttajan ja tilaajan lisäksi myös viranomaiset edellyttävät 

tiettyjä laadunvarmistustoimenpiteitä, esimerkiksi rakennustyön tarkastusasiakirjaa. Ra-

kennusurakan yleisten sopimusehtojen edellyttämät yhteistyömenettelyt ovat myös laa-

dunvarmistusta. Yhteistyömenettelyihin kuuluvat suunnitelmakatselmukset, katselmuk-

set, tarkastukset, mittaukset ja urakan vastaanotto. (Kankainen & Junnonen 2001, 38–39.)  

 

 

5.2 Tarkastusasiakirja 

 

Asianmukainen rakentaminen varmistetaan tarkastusasiakirjan avulla. Siinä todennetaan, 

että työmaalla on pidetty vaadittavat tarkastukset, mittaukset, kokeet, katselmukset ja 

mallityöt. Vastaavan työnjohtajan vastuulla on, että työmaalla käytetään ajan tasalla ole-

vaa rakennustyön tarkastusasiakirjaa. Tarkastusasiakirja laaditaan ennen rakennustyön 

aloittamista ja siinä keskitytään riskillisiin työvaiheisiin. Tarkastusasiakirja esitetään ra-

kennusvalvontaviranomaiselle viimeistään aloituskokouksessa. Rakennusvaiheiden tar-

kastusten vastuuhenkilöt ja työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt varmentavat 

suorittamansa tarkastuksen tarkastusasiakirjaan. Tarkastusasiakirjasta laaditaan yhteen-

veto, joka luovutetaan loppukatselmuksessa rakennusvalvontaviranomaiselle arkistoita-

vaksi. (Helsingin kaupunki: Rakennustyön tarkastusasiakirja 2015.) 

 

 

5.3 Urakoitsijoiden roolit laadunvarmistuksessa 

 

Rakennusvaiheen alussa pääurakoitsija perustaa hankkeelle laatukansion, johon doku-

mentoidaan kaikki hankkeen laadunvarmistusta koskevat dokumentit. Jokaisen urakoit-
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sijan vastuulla on huolehtia omista laadunvarmistustoimista ja työturvallisuustarkastuk-

sista. Mikäli laadussa ilmenee poikkeamia suunnitellusta, niistä tiedotetaan rakennuttajaa, 

valvojaa ja asianosaisia osapuolia. Urakoitsijoiden täytyy hyväksyttää tuotemallit, toimit-

tajat ja aliurakoitsijat rakennuttajalla. Työmaakokouksissa urakoitsijat esittelevät hank-

keen aikataulu- ja turvallisuustilanteen. Kokouksissa työmaan tilanne ja sitä koskevat toi-

met kirjataan pöytäkirjaan. (Rakennustöiden laatu 2014, 19.) 

 

 

5.4 Projektisuunnitelma 

 

Projektisuunnitelmasta puhutaan useilla eri nimikkeillä. Skanskalla projektisuunnitel-

mana toimii työmaan toimintasuunnitelma. Rakennushankkeen projektisuunnitelman tar-

koituksena on varmistaa työmaatoiminnan tasokkuus kohdekohtaisesti sekä määrittää or-

ganisaation menettelytapojen soveltaminen yksittäisissä projekteissa (Ratu S-1229).  

 

Työmaan päätoteuttajayritys laatii projektisuunnitelman dokumentoimaan ja kuvaamaan 

työmaan johtamista. Projektisuunnitelmassa kuvataan kuinka kyseistä työmaata johde-

taan erilaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Projektisuunnitelman tarkoituksena on myös 

selventää organisaation toimintamallit työmaakohtaisiksi menettelytavoiksi. (Ratu S-

1229.) 

 

Työmaan organisaation vastuunjako, toimenkuvat ja kokouskäytänteet kuvataan projek-

tisuunnitelmassa. Projektin yleisten valvottavien ja varmistettavien asioiden dokumen-

tointiin käytetään projektisuunnitelmaa. Keskeisenä osana projektisuunnitelmaan kuuluu 

riskien hallinta ja laadunohjaus. Laadittu työmaan projektisuunnitelma kuvaa noudatetta-

vat hankintojen, kustannusten, turvallisuuden sekä aikataulun suunnittelu- ja valvontape-

riaatteet. Tärkeintä suunnittelulle ja työskentelylle on, että asiat tulee dokumentoitua. 

(Ratu S-1229.) 

 

Projektisuunnitelman noudattamisesta ja sen sisältämien toimenpiteiden johtamisesta 

vastaa työmaajohto. Projektisuunnitelma tulee työmaajohdon lisäksi jakaa asiakkaalle 

sekä rakennuttajan edustajalle. Projektisuunnitelmaa hyödynnetään myös yhteisissä pala-

vereissa. (Ratu S-1229.) 
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6 SKANSKAN LAADUNVARMISTUSKÄYTÄNTEIDEN NYKYTILANNE 

 

 

6.1 Laadunvarmistuksen toteutuminen Skanskan työmailla 

 

Skanskalla laadukkaan tuotannon toteuttamiseen on tarjolla paljon koulutusta sekä oh-

jeita. Ohjeet ja koulutus liittyvät muun muassa tuotannonsuunnitteluun ja -ohjaukseen 

sekä ympäristö-, logistiikka ja turvallisuusasioihin. Tuotteen laatu on puolestaan huomi-

oitu CE-merkintöjen asianmukaisuudella, kosteudenhallinnan toimivuudella ja materiaa-

lien varastoinnin oikeanmukaisuudella. (Laadunvarmistus 2016.) 

 

Laadunvarmistus on Skanskalla jatkuva prosessi ja se on tärkeä osa tehtäväsuunnittelua. 

Laatuvaatimukset tulee olla selvillä, kun työvaihetta lähdetään toteuttamaan ja näiden 

vaatimusten täyttyminen varmistetaan mallikatselmusten, erillisten mittausten ja tarkas-

tuksien avulla. Laatua vaaditaan niin omilta työntekijöiltä kuin aliurakoitsijoiltakin, jotta 

laatuongelmilta vältyttäisiin. (Laadunvarmistus 2016.) 

 

Skanskan työmailla laadunvarmistuksen tukena käytetään mm. toimintajärjestelmää, työ-

maan toimintasuunnitelmaa, tarkastusasiakirjaa ja tehtäväsuunnitelmaa. Toimintajärjes-

telmässä on kuvattu Skanskan tapa toimia ja järjestelmä tarjoaa yritykselle työkalut sen 

mukaiseen toimintaan. Skanskan toimintajärjestelmä koostuu prosessikuvauksista 

(ydinprosessit, tukiprosessit ja asiantuntijaryhmät), viiteaineistosta ja työkaluista, jotka 

ohjaavat yhteiseen toimintatapaan. (Toimintajärjestelmä 2015.) 

 

Toimintajärjestelmä Skanskalla pitää sisällään myös laatujärjestelmän. Laatujärjestelmä 

on standardien (ISO 9001:2008) mukaista ja se on sovellettu Skanskan toimintatapoihin. 

Skanskan tavoitteena on rakentaa laadukkaasti ja kerralla oikein asiakastyytyväisyyden 

varmistamiseksi. Tavoitteen saavuttamiseksi asiakkaille kerrotaan avoimesti sattuneista 

virheistä sekä toteutuneista riskeistä. Lisäksi kaikkien työntekijöiden hyödynnettäväksi 

jaetaan ohjeita hyvistä käytänteistä. (Puustinen, A. 2016; Laatu 2016.) 

 

Työmaan toimintasuunnitelma laaditaan Skanskalla kohdekohtaisesti jokaiselle työ-

maalle toimintajärjestelmän mukaisesti. Toimintasuunnitelma pitää sisällään myös työ-

maan laatusuunnitelman. Toimintasuunnitelmaa täydennetään urakkasopimuksen edel-

lyttämillä tavoilla tarvittaessa. Toimintasuunnitelma varmistaa laadun, turvallisuuden ja 
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ympäristötehokkuuden toteutumisen järjestelmällisen ohjauksen ja valvonnan kautta. 

Toimintasuunnitelma ja Skanskan dokumentinhallinta ovat yhteydessä toisiinsa ja näin 

ollen täydentävät toisiaan. (Puustinen, A. 2016; Toimintasuunnitelma.) 

 

Skanskan toimintasuunnitelma sisältää seuraavat asiat:  

- työmaapäiväkirja ja tarkastusasiakirjat 

- riskien hallinta 

- aloituspalaveri 

- yhteistoiminta työmaalla 

- luvat, ilmoitukset ja sopimukset 

- aikataulusuunnittelu ja tuotannonohjaus 

- laadunvarmistus 

- hankinnat 

- työturvallisuus ja ympäristö 

- luovutus 

- takuutyöt. (Toimintasuunnitelma.) 

 

Tarkastusasiakirja sisältyy Skanskan toimintasuunnitelmaan (ks. Liite 1). Tarkastusasia-

kirja muokataan jokaiselle työmaalle sopivaksi ennen rakennustyön aloittamista. Työ-

maan vastaava työnjohtaja huolehtii, että tarkastusasiakirja on ajan tasalla ja tarvittavat 

mittaukset, katselmukset, kokeet, tarkastukset ja mallityöt suoritetaan. Töiden suorituk-

sen jälkeen työn hyväksyjä kuittaa tarkastusasiakirjaan työn tehdyksi.  

 

Laadunvarmistusmatriisissa käydään läpi työvaiheittain mitä laadunvarmistustoimenpi-

teitä eri työvaiheille tehdään (kuvio 4). Laadunvarmistusmatriisi on käytössä muutamilla 

rakennusalan yrityksillä. Laadunvarmistusmatriisia ei kuitenkaan Skanskan järjestelmistä 

löydy. Skanskalla laadunvarmistusmatriisin korvaavat tarkastusasiakirja sekä tehtä-

väsuunnitelmat. 
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KUVIO 4. Laadunvarmistusmatriisi (Anttonen, 2015) 

 

 

6.2 Dokumentoinnin toteutuminen Skanskan työmailla 

 

Dokumentit laadunvarmistuksesta dokumentoidaan tällä hetkellä milloin minnekin. Ei 

ole yhtä selkeää paikkaa minne kaikki dokumentit tallennetaan ja näin ollen dokumentit 

saattavat olla aika ajoin kadoksissa. Sharepoint eli Skanskan projektiportaali korjaa asian 

sillä jatkossa kaikki dokumentit tulee tallentaa sinne. 

 

Sharepoint on ohjelma, joka on tällä hetkellä koekäytössä kymmenellä eri Skanskan työ-

maalla. Se tulee käyttöön kaikille Skanskan työmaille vuoden 2016 alussa. Sharepointtiin 

tallennetaan jatkossa kaikki työmaan dokumentit ja se tulee korvaamaan nykyisen Ainon 

dokumenttien hallinnan ja T-aseman. Sharepointista pääsee käsiksi myös mm. työnteki-

järekisteriin ja Sokoprohon. (Talo, A. 2012.) 

 

Ohjelman etusivu on selkeä ja ohjelmaa on helppo käyttää sen muokattavuuden takia.  

Kansioita pystyy itse luomaan ja muokkaamaan. Sharepointista ladattavat tai Sharepoint-

tiin vietävät tiedostot ja mallipohjat latautuvat suoraan projektille, joten omalle tietoko-

neelle ei tarvitse erikseen ladata tiedostoja turhaan. Tiedostoja päivitettäessä uusinta ver-

siota ei tarvitse nimetä erikseen uudelleen ja tallentaa, koska ohjelmassa on käytössä ver-
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siokansio, johon automaattisesti jää talteen tiedostojen edelliset versiot. Sharepoint tal-

lentaa sinne ladatut tiedostot Microsoftin palvelimelle, missä tiedostot pysyvät tallessa 

vähintään 10 vuotta. Sharepointtiin on myös helppo ladata työmaan valokuvia. Valokuvat 

on hyvä muistaa nimetä, jotta niitä on helpompi etsiä hakusanalla. (Talo, A. 2012.) 

 

Sharepointin etusivulta pääsee yhdellä klikkauksella tarkastelemaan projektin toiminta-

suunnitelmaa, mallipohjia ja ohjeita, valokuvia, tiedostoja, työmaan kalenteria, muistikir-

jaa, työntekijärekisteriä ja Ainoa (kuva 2). Sharepointin oikeassa yläkulmassa on haku-

kenttä, josta pystyy helposti hakemaan kaikkia projektiin liittyviä tiedostoja hakusanalla. 

Ohjelma on saanut tähän mennessä hyvää palautetta sen helppouden ja käytettävyyden 

takia. (Talo, A. 2012.) 

 

Sharepointtiin on jatkossa tulossa myös sähköinen tarkastusasiakirja ja työmaapäiväkirja. 

Sähköistä tarkastusasiakirjaa aletaan kehittää ensi vuoden puolella, mutta sen tarkempaa 

aikataulua ei ole määritelty. Sähköiseen asiakirjaan on tarkoitus kirjata työvaihekohtai-

sesti kaikki kohteeseen suoritettavat/suoritetut tarkastukset, katselmukset, malliasennuk-

set, mittaukset ja kokeet. Sähköinen tarkastusasiakirja myös mahdollistaa kuvien liittä-

misen asiakirjaan suoraan kentältä. Sähköinen tarkastusasiakirja ja työmaapäiväkirja hel-

pottavat työmaan arkea, joten ne ovat tärkeä saada käyttöön mahdollisimman pian. (Talo, 

A. 2012.) 

 

 

KUVA 2. Sharepointin etusivu 
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Työmaan dokumenttien arkistointi luovutuksen jälkeen perustuu tällä hetkellä kolmeen 

kansioon, jotka lähetetään työmaalle. Jokaisessa kansiossa on valmiiksi tehty sisällysluet-

telo, joka pätee kaikilla työmailla (ks. Liite 2). Sisällysluettelot eivät kuitenkaan ole ajan 

tasalla, vaan vaativat päivitystä. Kansiot lähtevät työmaan päätteeksi yhteiseen varastoon, 

missä kaikkien työmaiden luovutusmateriaaleja säilytetään. On ilmennyt tapauksia, jol-

loin kansio on kadonnut varastoon eikä työmaan dokumentteja ole löydetty enää jälkikä-

teen. Dokumentteja tallennetaan myös sähköisesti Ainoon, kuitenkaan kaikki dokumentit 

eivät sinne aina päädy. Yhtenä syynä saattaa olla järjestelmän tekniset ongelmat. Doku-

mentteja on huomattavasti helpompi tallentaa Sharepointtiin kuin Ainoon. 

 

Rakennuttajalle luovutettavasta materiaalista on Skanskalla suppea ohje, joka vaatii myös 

päivitystä. Työmailta luovutettavat materiaalit rakennuttajalle vaihtelevat tällä hetkellä 

paljon työmaittain. Yhteinen ohje luovutettavasta materiaalista helpottaa työmaita luovu-

tusmateriaalien kokoamisessa.   

 

 

6.3 Laatupuutteiden ja virheiden raportointi 

 

Virheiden korjaamisen edellytyksenä on ongelmien havaitsemisherkkyys sekä havaittu-

jen laatupoikkeamien syiden selvittäminen. Kuvion 5 mukainen laatuympyrä kuvaa 

kuinka laadukas toiminta saadaan aikaan. Laadukas toiminta koostuu suunnittelemalla 

työ, tekemällä työ suunnitellulla tavalla, tarkastamalla tulokset sekä korjaamalla toimin-

taa, mikäli sillä ei saavuteta haluttua tulosta. (Kankainen & Junnonen 2001, 19.) 

 

KUVIO 5. PDCA (muokattu Liker & Franz 2011, 27) 
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Rakennustyömaalla on tarkastettava toteutuksen edellytysten olemassaolo ennen tuotan-

non tai työvaiheen aloittamista, joten rakentamisessa laatuympyrä kääntyy puolikierrosta 

eteenpäin. Rakennustyömaan kaikkia tehtäviä ei kuitenkaan tarvitse suunnitella joka koh-

teessa uudelleen, jolloin voidaan suoraan tarkastaa lopputulos. Lopputuloksen ollessa vir-

heellinen, selvitetään poikkeaman syyt, suunnitellaan toiminta uudella tavalla ja muute-

taan toimintaa. (Kankainen & Junnonen 2001, 19-20.) 

 

Skanskalla Etelä-Suomen asuntorakentamisyksikössä on käytössä laatuympyrän pohjalta 

tehty laadun viisi miksi -raportit, joita tehdään työmailla ilmenneistä laatupoikkeamista 

(ks. Liite 3). Raporteissa kerrotaan laatupoikkeamista, jotka ovat rahallisesti merkittäviä, 

todennäköisesti toistuvia tai korjausta vaativia suunnitelma detaljeja. Raportista ilmenee 

laatuvirheeseen vaikuttaneet tekijät, tilanteen aiheuttamat vahingot ja välittömät korjaa-

vat toimenpiteet. Laatupoikkeamaan johtaviin syihin ja korjaaviin toimenpiteisiin keski-

tytään tarkemmin raportissa. Valmis raportti jaetaan sähköpostitse kaikille työmaille 

työntekijöiden nähtäväksi ja käsitellään esimerkiksi työmaan viikkopalaverissa. 
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7 PARANNUSKEINOT 

 

 

7.1 Laadunvarmistuksen parannuskeinot 

 

Projektityönä selvitettiin Skanskalle Kuisma Pulkkisen toimesta Skanskan suurimmat yk-

sittäiset takuutyöt sekä toimenpiteet niiden estämiseksi. Tämän pohjalta päätettiin työ-

maille tehdä selkeät ohjeet tärkeimmistä laadunvarmistukseen liittyvistä mittauksista (ks. 

Liite 5). Ohjeet sisältävät mittauksien ajankohdan, suorittajan, menetelmäkuvauksen ja 

dokumentointitavan. Ohjeista koottiin myös yhteenvetona yhteinen taulukko (ks. Liite 6).  

 

Ohjeet tehtiin seuraavista mittauksista: 

- terassien, pihatasojen ja käännettyjen kattojen vedenpainekoe 

- lattiapäällysteiden pohjien kosteudenmittaus 

- märkätilojen vedeneristeiden koepalat 

- pohja- ja ulkoviemärien huuhtelu ja videokuvaus 

- hormielementtien viemärien videokuvaus 

- hormielementtien viemärien tiiveyskoe 

- jätevesi- ja sadevesiviemärien videokuvaus 

- ilmanvaihtokanavien koepaineistus 

- hormielementtien ilmanvaihtokanavien videokuvaus 

- tilojen tiiveysmittaus 

- lämpökuvaus 

- vesi- ja lämpölinjojen painekoe 

- pihakannen ja autohallin suunnitelmien ulkopuolinen tarkastus. 

 

Mittausten osalta tarkastusasiakirja päivitetään. Tarkastusasiakirjasta puuttuu osa tär-

keistä mittauksista, joten ne lisätään tarkastusasiakirjaan. Tarkastusasiakirjaan lisätään 

myös sarakerivi, jonne merkataan mistä kyseisen mittauksen dokumentit löytyvät (ks. 

Liite 1). Dokumentit tallennetaan joko Sharepointtiin, arkistointikansioon tai luovutetaan 

tilaajalle. 

 

 

7.2 Dokumentoinnin parannuskeinot 
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Arkistointikansiot, johon dokumentit arkistoidaan työmaan valmistuttua, päivitetään (ks. 

Liite 7). Kaikki materiaalit arkistoidaan sähköisesti, koska mappeja on vaikeampi löytää. 

Sharepointtiin tallennetaan jatkossa kaikki työmaan dokumentit, jotka saadaan sähköi-

seen muotoon. Arkistointikansioon arkistoidaan vain dokumentit, jotka vaativat allekir-

joituksen tai esimerkiksi vedeneristyksien koepalat, joita ei saada sähköiseen muotoon. 

 

Rakennuttajalle luovutettavasta materiaalista tehdään myös yhtenäinen ohje, jota kaikki 

työmaat käyttää jatkossa. Ohje muokataan vanhan ohjeen pohjalta eli päivitetään ohje 

vastaamaan tämän hetkistä tilannetta (ks. Liite 4). Kuittauspaperi, johon kuitataan luovu-

tettu materiaali, on hyvä tallentaa sähköisesti Sharepointtiin luovutuksen jälkeen. Jos 

kuittauspaperi hukkuu, ei ole yhtään todistetta siitä, mitä dokumentteja on luovutettu ra-

kennuttajalle. 
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8 POHDINTA 

 

 

Tärkeimmistä laadunvarmistukseen liittyvistä mittauksista tehtiin työmaita varten selkeät 

ohjeet. Tarkastusasiakirja ja rakennuttajalle luovutettavat asiakirjat -dokumenttipohja 

päivitettiin vastaamaan tämän hetkistä tilannetta työmailla mittausten ja dokumentoinnin 

osalta. Ohjeet ja päivitetyt asiakirjat jalkautetaan seuraavaksi työmaille. Skanskan kehi-

tyspäällikkö tekee selkeän jalkautussuunnitelman toukokuun aikana. Jalkautussuunni-

telma pitää sisällään selkeät ohjeet, mitä kaikkea otetaan käyttöön ja miten ne jalkautetaan 

työmaille.  

 

Ohjeet ja päivitetyt asiakirjat on hyvä lähettää sähköisesti työnjohdon käytettäväksi sekä 

lisätä Sharepointin mallipohja ja ohjeet -kansioon. Tuotantokokouksessa kerrotaan päivi-

tetyistä asiakirjoista ja mittausohjeista työpäälliköille, jotka kertovat asioista vastuumies-

palaverissa edelleen vastaaville työnjohtajille. OneSkanskaan eli Skanskan intraan on 

myös hyvä lisätä mittausohjeet laadunvarmistuksen alle, sillä sieltä löytyy jo valmiiksi 

tietoa esimerkiksi kosteudenhallinnasta.  

 

Arkistointikansion sisällysluettelo myös päivitettiin. Päivitetty versio lähetetään Arja Ar-

josaarelle, joka vastaa arkistointikansioiden lähettämisestä työmaille. Tällä tavalla uusi 

versio saadaan heti käyttöön tuleville työmaille ja vanha versio poistuu käytöstä koko-

naan.  

 

Tarkastusasiakirjan kehitystyötä mahdollisesti jatketaan lisäämällä tarkastusasiakirjaan 

linkit, joiden kautta pääsee suoraan avaamaan kyseisen mittauksen dokumenttipohjan. 

Linkkien lisääminen soveltuu hyvin toteutettavaksi rakennusalan opiskelijan projekti-

työnä. Laadunvarmistusmatriisi ei ole tällä hetkellä käytössä työmailla, joten sen ottami-

nen käyttöön selkeyttäisi mahdollisesti työvaiheiden laadunhallintaa. 
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