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ESIPUHE 

 

Opinnäytetyö on tarkoitettu rakennustyömaan laadunvarmistuksen suunnitteluun ja ohjaukseen. 

Työssä on hyödynnetty Ratun menetelmäohjeita ja rakennustöiden yleisiä laatuvaatimuksia. Tuo-

tannon laadun arvioimisessa tarkastellaan tuotannon prosessin ohjausta, laadunvarmistuksen keino-

ja ja lopputuotteen teknillisiä vaatimuksia. Tarkoituksena on ehkäistä virheiden syntymistä tuotan-

non suunnittelun ja työn tekemisen vaiheissa. 

 

Laadullinen lopputuote pyritään saavuttamaan varmemmalla, helpommalla ja taloudellisella tuotan-

nonprosessilla. Tuotannon laadunvarmistus toimenpiteillä halutaan varmistaa asetettujen laatuvaa-

timusten ja -tavoitteiden saavuttaminen. Keralla oikein -periaatteella, sillä korjaustöiden määrä vä-

henee ja tuottavuus paranee. Laadullisen lopputuotteen onnistumisen lähtökohdat ovat oikean työ-

menetelmän tunteminen, laatuvaatimusten tiedostaminen, olosuhteiden täyttyminen ja työn aikais-

ten laadunvarmistustoimenpiteiden toteuttaminen. 

 

Kuopiossa 7.4.2016 
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1 JOHDANTO 

 

Laatua on seurattu rakennustyömaalla ja teollisuudessa useiden vuosien ajan. Rakentamisen tuo-

tannon laadunkehitys on ollut hyvää monen vuoden ajan, kuitenkin rakennustuotannossa tapahtuvat 

työtapaturmat ja laatupoikkeamat ovat saaneet suuresti huomiota viimeisen kymmen vuoden aikana 

mediassa. Uutisissa paljon esillä olleet home- ja kosteusvauriot ovat herättäneet ihmisten mielenkiin-

toa rakennustuotannon laadussa.  

 

Rakentamisen laatua on kehitetty jo rakennustuotannon alusta työkaluilla, -koneilla ja laitteilla sekä 

erilaisten suunnitelmien avulla.  Systemaattinen laaduntarkkailu aloitettiin ensiksi teollisuudessa, kun 

tuotteita alettiin valmistaa sarjatuotannossa. Teollisuudesta lähtenyt ajatusmalli laaduntarkkailusta 

siirtyi rakennustuotannon käyttöön ja sitä on kehitetty jatkuvasti rakennustuotannon tarpeiden mu-

kaiseksi. Nykypäivänä laadun tarkkailu on työmaalla päivittäistä toimintaa ja sillä pyritään ennalta 

ehkäisemään virheiden syntyminen. 

 

1.1 Tausta ja tavoitteet 

 

Opinnäyteyön aiheen sain Rasp Oy:ltä, kun he halusivat parantaa latujärjestelmäänsä. Tarkoitukse-

na oli tehdä tuotantoon soveltuva laadunvalvonnankäsikirja, sekä sen liitteenä valvontalomakemalle-

ja. Opinnäytetyössä tutkin ensiksi laaduntarkkailemista hankkeen eri työvaiheissa, minkä pohjalta to-

teutin yritykselle tarkastusasiakiroja. Tutkielmassa käsittelen työmaalla tapahtuvaa laadunvalvontaa 

ja sen seurantaa, syvennyn yksittäisten työvaiheiden laadullisiin tekijöihin.  

 

Tutkielmassa on tarkoitus etsiä ratkaisuja tuotannon aikaiseen laadunvalvontaan, ottaen huomioon 

yrityksen taloudellisen tuottavuuden tarkoituksen, sekä mahdollisen kilpailuedun saamisen. Opinnäy-

tetyöstä koen olevan hyötyä, sekä minulle, että yritykselle, koska aihe on hyvin ajankohtainen ja 

merkitsevä tuotannon kehittämisessä. Haluan parantaa nykypäivän rakennustyön laatua, kehittämäl-

lä urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden yhteistyötä laadunvalvonnassa.  

 

Työn toteuttaminen tehdään yhdessä Rasp Oy:n kanssa, nykypäivän kirjallisuutta hyödyntäen. 

Opinnäytetyössä on tarkoitus perehtyä tuotannon suunnittelun, työn toteutuksen ja luovutuksen 

vaiheisiin sekä laadun valvonta standardeihin ja sertifiointeihin. 

 

1.2 Rasp Oy 
 

Rasp Oy on perustettu vuonna 2006 ja toiminta on keskittynyt toimitilarakentamiseen. Yritys työllis-

tää tällä hetkellä noin 30 rakennusalan ammattilaisia. Rasp Oy on sisustus- ja rakentamisen asen-

nuspalveluiden yritys. Pääsääntöisesti yritys toimii laatoitus- ja alakaatotöiden parissa, mutta se toi-

mii myös alihankkijana suuremmille rakennusliikkeille ja tuottaa rakentamis- ja remontointipalveluja.  

 

Yhtiön tavoitteena oli kehittää laadun seurantaa ja ohjausta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli paran-

taa työmaan laadunvalvontaa ja dokumentointia sekä saada yrityksen toimintatavat yhdenmukaisek-
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si. Yrityksen jokaisella työmaalla ja työnjohtajalla olisi käytössä yhdenmukainen laatusuunnitelma ja 

laaduntarkastusasiakirjat. Työnjohtajat ovat toimineet tähän mennessä omien tottumuksien mukai-

sesti ja näin ollen toisen työnjohtajan on ollut hyvin vaikea perehtyä työmaalla tapahtuviin asioihin.  

 

1.3 Lyhenteet ja määritelmät 
 

Auditointi: Itse tai ulkopuolisen suorittama arviointi, selvitetään tavoitteet, kriteerit, tarkoituksenmu-

kaisuus. 

Dokumentointi: Asiakirjojen taltioiminen ja arkistoiminen 

ISO – standardit: Ohjeistaa laatujärjestelmän luomiseksi ja toteuttamiseksi, yhtenäisyyden saavut-

tamiseksi.  

Laatuhallinnanjärjestelmä: Organisaation ohjaukseen ja rakentavan laadun aikaansaamiseksi ja yllä-

pitämiseksi 

Laatujohtaminen: Kokonaisvaltainen laatujohtaminen on johtamismalli jossa korostetaan laadun 

tuottamista ja sen kehittämistä.  

Laatukäsikirja: Laatujärjestelmän osa, jonka sisällön laajuus riippuu organisaation koosta ja toimin-

nan luonteesta. 

Laatupolitiikka: Yrityksen tapa suhtautua laatuun, yleinen toimintaperiaate tai -ohje. 

Laatuvaatimus: Asetettu kriteeri tai vaihteluväli, jolla tuote tai palvelu täyttää asetetut vaatimukset. 

PDCA: (Plan, do, check, act) ongelman ratkaisu ja kehittämismalli. 

Sertifikaatti: Todistus vaatimuksienmukaisuudesta 
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2 LAADULLISET TEKIJÄT RAKENNUSHANKKEESSA 

 

Organisaatio tarvitsee laadunhallintasuunnitelman, jossa esitetään ladunvalvonnan toteutuminen ja 

dokumentointi. Laadunhallinta on suorituskyvyn ja prosessien jatkuvaa seurantaa, millä pyritään 

varmistamaan tarpeiden ja odotuksien toteutuminen. Laatujohtamisessa on olennaista asiakirjojen 

dokumentointi, jotta voidaan osoittaa itselle tai ulkopuoliselle laadunhallinnan toteutuminen. Raken-

tamisessa voidaan määritellä laadulliset odotukset usealla eritavalla tai usean henkilön näkökulmista. 

Esimerkiksi laadukasta rakentamista voi olla töiden toteuttaminen huolellisesti ja tarkkaan sovittujen 

asiakirjojen mukaisesti tai halua kehittää prosessia havaittujen virheiden avulla ja estää siten laadul-

listen virheiden syntyminen. (ISO 9001 Laatukäsikirjan laatimismalli 2008, 4.) 

 

2.1 Laadun historia 

 

Laadun tarkkailu aloitettiin teollisuudessa, ensiksi valmiiden tuotteiden seurannalla ja tarkastamisel-

la. Valmiin tuotteen tarkasteleminen ei ole kuitenkaan kustannustehokas ratkaisu. W.E. Demingin ja 

J. Juranin huomasivat sen, kun he kehittivät laatujohtamisen 1950-luvulla. Laatuajattelu alkoi kehit-

tyä tästä nopeasti, kun huomattiin, että voidaan valvoa valmistettavan tuotteen laatua jo tuotannon 

alku vaiheessa, tarkastuksien ja työryhmien avulla ilman, että kustannukset kasvaisivat. Lopputuot-

teiden tarkastamisesta siirryttiin prosessien tarkkailuun. Alettiin tuotannossa keskittyä laatuun olen-

naisesti vaikuttaviin asioihin, mikä ei hidastanut tuotannon prosessia, koska voitiin vähentää virhei-

den syntymistä kehittämällä valmistustekniikoita. (Palomäki ym.  2014, 8.) 

 

1980-luvulla alettiin ymmärtämään, että laatukäsite pitää sisällään laadunvalvonnan, laadunkustan-

nukset, luotettavuustekniikan ja nollavirheajattelun. Selvästi merkittävin laadunhallinnan ajatus oli 

Demingin nimeen liitetty TQM – Total Quality Management, kokonaisvaltainen laatujohtaminen. Se 

sai suuren levinneisyyden ja ISO 9000 -standardin kautta kansainvälisen standardisoituneen ase-

man. (Palomäki ym. 2014, 8.) 

 

Laitteiden ja koneiden vauhdikkaan kehittymisen myötä, yhteiskunta muuttui enemmän informaatio-

yhteiskunnaksi, kun mahdollistettiin yhteisöjen välillä nopeampi ja helpompi yhteydenpito. Samalla 

kehitys merkitsi konsernien yhteistyön paranemisen ja vähitellen alettiin tehdä yhteistyötä erihankki-

joiden kesken. Rakennustuotannossa huomattiin se nopeasti kun tuotannonprosessiin tuli mukaan 

sivu- ja alihankkijoita, mikä hankaloitti laaduntarkkailua ja töiden valvomista. Laadun saavuttamisek-

si vaadittiin, että kaikki osapuolet osallistuivat laadun tarkkailuun ja sen valvontaa. Ei ollut enää 

mahdollisuutta, että yksi osapuoli vastaisi laatujohtamisesta. Onnistumiseksi vaadittiin yhteisöltä yh-

tenäistä laadunvalvonnan järjestelmää. (Palomäki ym.  2014, 8.) 

 

2.2 Rakennustyömaan laadun toteutuminen 
 

Työmaan laaduntoteutuminen ja hankkeen toteutuminen varmistetaan työmaalla laatusuunnitelmil-

la, hankesuunnitelmilla ja vaadittavilla asiakirjoilla. Hankeasiakirjojen pohjalta voidaan toteuttaa laa-

tusuunnitelma, jossa esitetään laadunvarmistustoimet ja laaduntarkastusmenetelmät. Rakentamis-
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vaiheen aikana urakoitsija toteuttaa sovitut laadunvarmistustoimenpiteet ja dokumentoi tulokset laa-

tusuunnitelmanmukaisesti. Tällöin varmistutaan siitä, että saavutetaan asiakkaan toivoma laatu. 

Laatuvaatimukset yleensä koskevat lopputuotteen mittoja ja toleransseja, ominaisuuksia tai ulkonä-

köä. Rakennustuotannossa kuitenkin halutaan tarkkailla työsuoritukseen tai toimintaan vaikuttavia 

laatuvaatimuksia, esim. materiaalien varastointia, rakenteiden suojausta, jätteidenkäsittelyä tai ra-

kennustyömaan siisteyttä.  

 

Laatusuunnitelman sisältö vaihtelee hankkeen vaikuttavien tekijöiden mukaan. Suunnitelmissa ote-

taan huomioon aina hankkeen koko, rakennustöiden sisältö ja vaativuus, työvaiheiden toistettavuus 

sekä osapuolten määrä ja osaaminen. Esimerkiksi, julkisivunkorjauksen laatusuunnitelmassa halu-

taan esittää yksilöityjen toimenpiteiden tehtävät. Laajassa perusparannushankkeessa esitettyjen asi-

oiden painopisteenä on osapuolten toiminnan yhteensovittaminen ja työvaiheiden laadunvarmistusta 

koskevalle tarkentavalle suunnittelulle. Rakentamisaika tai ajankohta on hyvä huomioida hankkeen 

laatusuunnitelmaa tehtäessä, koska voi olla työvaiheita joita ei haluta suorittaa tietyissä olosuhteissa 

tai työvaihe vaatii pitkän kuivumisajan itse työsuorituksen jälkeen. Laatusuunnitelmassa on huomioi-

tava koko rakennusaika, jotta voidaan varmistua töiden sujuvuudesta ja niiden yhteen sovittamises-

ta. (Palomäki ym. 2011, 15–18.)  

 

Laadunvarmistustoimenpiteisiin kuuluu tehtäväsuunnitelmien laatiminen, oman ja aliurakoitsijoiden 

työn ohjaus ja valvonta, tarvittavien kokouksien järjestäminen, vaadittujen mittauksien ja kokeiden 

suorittaminen, mallien tekeminen ja teettäminen, sopimusasiakirjojen perehdyttäminen työntekijöille 

sekä työsuorituksen dokumentointi. Urakoitsijan on vaadittava tavarantoimittajiltaan sekä aliurakoit-

sijoiltaan vastaavaa laaduntarkastelua ja dokumentointia kuin häneltä itseltään vaaditaan, jotta voi-

daan varmistua koko tuotannonketjun laadun toteutumisesta. (Junnonen ja Kankainen 2014, 98–

113.) 

 

2.3 Laadun jakaminen tekijöihin 

 

Rakentamisen laadun määrittämisessä voidaan hyödyntää jakamalla prosessi laadullisiin tekijöihin, 

kun laadun arvioinnissa käytetään, esimerkiksi neljää eri osa-aluetta: suunnittelua, tuotantoa, ympä-

ristöä ja lopputeknillistä tuotetta. On paljon helpompaa havaita virhe tuotantoketjussa ja ymmärtää 

virheen aiheuttaja. (Palomäki ym.2011,12.) 

 

Suunnittelun laadulla tarkoitetaan tilaajan tarpeiden ja toivomusten toteutumista, sekä viranomais-

ten ja hyvän rakentamistavan mukaista suunnittelua. Laadukkaat suunnitelmat ovat toteutuskelpoi-

sia ja ristiriidattomia, sekä riittävän tarkkoja tuotannon toteuttamiseen. Korjausrakentamisessa on 

erittäin tärkeää, että suunnitelmat on tehty kuntoarvion tai kuntotutkimuksen pohjalta, jotta ne vas-

taavat rakennuksen todellista kuntoa, sekä ottavat huomioon rakennuksen korjauksen jälkeisen käy-

tön ja elinkaaren. Silloin vältytään muun muassa ylikorjaamiselta, sekä lisä- ja muutostöiltä. (Palo-

mäki ym. 2011,12.) 
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Tuotannon laadulla halutaan varmistaa, että rakennustyöt tehdään suunnitellussa aikataulussa ja 

kustannustavoitteessa sekä turvallisesti että laatutavoitteiden mukaisesti. Toivottu laatu voidaan 

saavuttaa kun käytetään soveltuvia työmenetelmiä, olosuhteet vastaavat työn ja materiaalin vaati-

muksia sekä työ toteutetaan ilman häiriöitä. Asiakaskeskeinen rakentaminen on asiakkaan vaatimuk-

sien toteuttamista ja osapuolten välisen yhteistyön onnistumista. Esimerkiksi lisä- ja muutostöiden 

hallinta ja asiakkaan tietoisuus hankkeen kuluista on tärkeä osa asiakkaan kokemaa laatua. (Palo-

mäki ym. 2011,12.) 

 

Ympäristökeskeisellä laadulla pyritään kohottamaan yhteiskunnan ja toimintaympäristön henkistä ja 

fyysistä hyvinvoinnin toimivuutta. Pyritään toteuttamaan tuotanto ympäristöä häiriinnyttämättä. 

Laadullisessa tuotannossa on tärkeää ottaa huomioon muut ympäristöä käyttävät. Lopputeknillisellä 

laadulla kuvataan tuotteen lopputulosta. Hankkeen lopputulosta voidaan verrata suunnitteluasiakir-

joihin ja laatuvaatimuksiin, sekä hyväksyttyihin mallitöihin. Oleellista on, että suunnitelmat ovat yksi-

selitteisiä ja oikeita työmenetelmiä käyttäen saavutetaan asetetut laatuvaatimukset. (Palomäki ym. 

2011,12.)  

 

2.4 Rakennustyömaan osapuolet 
 

Rakennushankkeen onnistumiseen vaikuttavat osapuolten suunnittelun ja rakennusprosessin ohja-

uksen taidot. Avoin ja tiivis kommunikointi rakennuttajan ja urakoitsijan välillä helpottaa hankkeen 

läpiviemistä, mutta selkeät ja yksiselitteiset sopimukset ja suunnitelmat määrittävät osapuolten teh-

tävät hankkeessa. (Junnunen ja Kankainen 2014, 89.) 

 

  

Kuva 1. Rakennustyömaan keskinäisen yhteistoiminnan malli (Jeppe Yletyinen, 2016) 

 

Yhteistyön onnistumista voidaan osapuolten välillä arvioida keskinäisen viestinnän avulla, ja pidettä-

vissä työmaakokouksissa ja katselmuksissa. Kanssakäyminen pitää olla avointa ja alan ammattilais-

ten keskeistä yhteistyötä, velvollisuuksista ja vastuista on voitava pitää kiinni ja että osapuolet etsi-

sivät toimivia ratkaisuja toistensa ongelmiin. Osapuolten odotetaan aina noudattavan niin sanottua 

hyvä rakennuttamis- ja urakoitsijatapaa. (Junnunen ja Kankainen 2014, 89.) 
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2.4.1 Viranomaiset 

 

Rakennusluvassa ja aloituskokouksessa viranomaiset asettavat vaatimuksia ja toimenpiteitä, mitä 

hankkeen aikana tulee tehdä, jotta rakentamisen laadusta voidaan varmistua. Rakennuttajalta vaa-

ditaan erillinen selvitys siitä, millä toimenpiteillä hän aikoo varmistua rakentamisen laadun toteutu-

misesta. (Junnonen ja Kankainen 2014, 285.) 

 

2.4.2 Hankkeen toteuttajat 
 

Päätoteuttaja joka on yleisissä sopimusehdoissa määritetty rakennuttajan sopimuskumppaniksi, tu-

lee huolehtia: 

 rakentamisen turvallisuudesta 

 eri urakoitsijoiden välisestä yhteistoiminnasta ja toimintojen yhteensovittamisesta 

 työmaa-alueen toiminnan yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä  

 toteuttaa kaikki toimenpiteet jotka on esitetty sopimusasiakirjoissa 

 erikseen sovituista mittauksista ja niiden dokumentoinnista. 

(Junnunen ja Kankainen 2014, 93–94.) 

 

Tilaaja palkkaa yleensä ulkopuolisen valvojan tai rakennuskonsultin valvomaan työsuoritusten toteu-

tumista ja sopimusmenettelyjä. Ulkopuolinen konsultti toimii tilaajan edustajana ja edunvalvojana 

hankkeessa. Rakennuskonsultti voi olla koko rakennushankkeen ajan mukana niin, hankesuunnitte-

lu-, suunnittelu-, rakentamisen valmistelun-, rakentamis- ja luovutusvaiheessa, koska hankkeen eri 

vaiheissa tehdyillä valinnoilla ja päätöksillä on vaikutusta hankkeen laatuun. (Junnunen ja Kankainen 

2014, 93–94.) 

 

Rakennuttajan järjestämän työmaavalvonnan päätehtävät työmaalla on: 

 tuotannon laadun sopimuksen mukaisuuden varmistaminen 

 virheiden ja ongelmien ehkäiseminen 

 ajallisten ja taloudellisten tavoitteiden seuranta 

 dokumentointi ja tiedottaminen. 

(Junnunen ja Kankainen 2014, 93–94.) 

 

2.5 Lainsäädäntö 
 

Rakentamisen lainsäädännössä määritellään rakentamisen laadun vaatimukset. Suomessa on asetet-

tu ohjeita, asetuksia ja lakeja, rakentamisen suunnittelun, tuotannon, ympäristön ja lopputuotteen 

osalta.  Rakentamisen normit ymmärretään yleensä rakentamisen lainsäädäntönä, jotka ovat lakeja 

ja asetuksia sekä Euroopan unionista tulevia asetuksia ja direktiivejä. Lisäksi normeilla voidaan tar-

koittaa hyvää rakentamistapaa, mikä mainitaan rakennusalan lainsäädännössä ja rakennusurakka-

sopimuksissa. (Niemelä 2014, 20.) 

 

Lait ja asetukset velvoittavat rakentamaan sen hetkisten vaatimuksien mukaisesti, joita määräaikaan 

mennessä toteutetut direktiivit ohjaavat. MRL:n ja RakMK:n vaatimuksia täydentää EU:n direktiivit, 
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kuten rakennustuotedirektiivin (89/106/ETY) mukaiset CE-merkinnän vaatimukset, jota tulee nou-

dattaa rakennuslain mukaisesti. (Niemelä 2014, 26.) 

 

2.5.1 MRL ja RakMK 
 

Rakennusmääräyskokoelmassa tarkennetaan maankäytön- ja rakentamisenlakia, sekä esitetään mil-

laisilla teknisillä ratkaisuilla on mahdollista asetukset saavuttaa. Siellä esitetään myös kelpoisuusvaa-

timukset työnjohtajille ja suunnittelijoille. Työnjohdon merkitys ja osaaminen ovat tärkeitä asioita 

työmaan hallinnan ja toteutuvuuden osalta. Työnjohtajan velvollisuuteen sisältyy rakentamisajan 

velvollisuudet, joka tarkoittaa että hän huolehtii suunnitelmien toteutumisesta, lupien sekä määräys-

ten täyttämisestä ja työsaavutusten valmiudesta. (Niemelä 2014, 24–27.) 

 

2.5.2 RYS ja YSE 
 

Urakoitsija on velvollinen toteuttamaan sopimusasiakirjojen edellyttämät työt ja toimenpiteet, sekä 

noudattamaan sopimusasiakirjoissa vaaditun laadunvarmistuksen ja valvonnan tehtävät. Rakennus-

urakan toteutetun laadun vaatimuksena pidetään monesti niin sanottua hyvää rakentamistapa. Hy-

vän rakentamistavan määrittäminen on kuitenkin hankalaa, koska se on ajan muuttama käsite siten, 

että vuosikymmeniä sitten rakennettu rakennus on voinut edustaa hyvää rakennustapaa, vaikka se 

ei edustaisi nykypäivän hyvää rakentamistapaa. Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen 10.1§:n 

mukaan urakoitsijan on tehtävä urakkakohtainen laadunvarmistussuunnitelma. (Juntunen ja Kankai-

nen 2014, 283–284) 

 
2.6 Sertifikaatti 

 

Laatujärjestelmässä tavoitteet suunnitellaan ja samalla tehdään suunnitelma siitä, kuinka laatuta-

voitteet saavutetaan. Tällä pyritään organisaation laadukkaaseen johtamiseen ja tuotannon tehos-

tamiseen. Yrityksessä voidaan havaita henkilökunnan kouluttamisen tarve, jolloin on tarkasteltava, 

mitä koulutuksia on saatavilla ja kuinka usein koulutuksia järjestetään. Näin voidaan arvioida koulu-

tuksen tarpeellisuus ja tehokkuus. (ISO 9001 -Laatukäsikirjan laatimismalli 2008, 16–23.) 

 

Kuva 2. Jatkuvan laadun parantaminen (Jeppe Yletyinen, 2016)  
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Auditoinnin ja tapaamisten avulla arvioidaan tuotannon tehokkuutta ja onnistumista. Päätökset laa-

dunohjauksesta ja sen parantamisesta tehdään näiden perusteella, jossa huomioidaan vanhat on-

gelmat. Yritykset jotka ovat ottaneet käyttöön standartin mukaisen järjestelmän, ovat havainneet 

varhaisessa vaiheessa saavutetun hyödyn. (ISO 9001 -Laatukäsikirjan laatimismalli 2008, 8.) 

 

2.6.1 ISO -standardi 
 

Standardit on tarkoitettu kaikille käytettäväksi, riippumatta organisaation koosta tai työn luonteesta. 

Eri standardeja voidaan käyttää yhdessä tai erikseen ja näin parantaa esimerkiksi työturvallisuutta ja 

kehittää tuotantoa. Useimmilla isoilla yrityksillä on toimintaansa kehitetty laatujärjestelmä, kuitenkin 

pienemmille yrityksille riittää ISO -standardin mukaiset järjestelmienmallit. 

 

ISO 9001 -standardin mukainen laatujärjestelmä on (the International Organization for Standardiza-

tion) maailmanlaajuisen standardisoimisjärjestö kehittämä laadunhallintaan tarkoitettu standardi.  Se 

käsittää vahvaa sitoutumista laatuun ja asiakaskeskeisyyteen, vaatimukset voivat tulla esimerkiksi 

asiakkaalta, yritykseltä tai määräyksin pohjalta.  Prosesseihin perustuva laadun hallintajärjestelmä-

malli, kehitetään jokaiselle yritykselleen sopivaksi. ISO 9000 -standardit on jaettu kolmeen luokkaan; 

ISO 9001 on laajin ja 9003 suppein. (ISO 9001 -Laatukäsikirjan laatimismalli 2008, 29.) ISO 14001 

ympäristöjärjestelmä, jolla pyritään kartoittamaan yrityksen toiminnan aiheuttamat ympäristövaiku-

tukset, kuten toiminnot tai seikat jotka aiheuttavat luonnonvarojen kulutusta, päästöjä, ympäristö-

vahinkoja tai terveyshaittoja ympäristöön. Toimintaa ohjataan sen mukaan kuinka pystytään vähen-

tämään tai poistamaan ympäristövaikutuksia. (ISO 9001 -Laatukäsikirjan laatimismalli 2008, 31.) 

OHSAS 18001 Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä, ei ole ISO -standardi vaan sen lyhenne OH-

SAS tulee sanoista Occupational Health and Safety Assessment series. ISOn komitea on aloittanut 

uuden standartin luomiseen, ISO 45001 -standardi julkaistaan lokakuussa 2016, jolloin siitä ilmestyy 

ensimmäisen käyttöopas. (sfs.fi) 

 

2.6.2 RALA 
 

RALA eli rakentamisen Laatu ry, perustettiin vuonna 1997 rakennus- ja kiinteistöalojen toimesta. 

RALA:n tavoitteena oli hyvän kilpailun ja rakentamisen laadun kohentaminen. Vuosittain RALA kerää 

tietoja luotettavista yrityksistä, sekä arvioi niiden osaamista ja resursseja. Myöntämällä yrityksille pä-

tevyys- ja laatuluokitus, joita ovat RALA-pätevyys ja -sertifikaatti. RALA:n sivuilta voi etsiä tietoja yh-

teistyökumppaneiden toiminnasta ja luotettavuudesta. Yhdistys noudattaa aina toiminnassaan luot-

tamuksellisuutta ja ehdotonta puolueettomuutta. (rala.fi) 

 

RALA-pätevyys on RALA:n arviointilautakunnan myöntävä pätevyys, joka on voimassa vuoden ker-

rallaan. Yritys tekee selvityksen pätevyyttä hakiessa talouden tilastaan, yrityksen osaamisesta ja yh-

teiskunnallisten velvoitteiden hoitamisesta. Yritys voi hakea RALA-pätevyyttä, jos yrityksen päätoi-

mintaan liittyy rakentaminen eli yritys toimii rakennushankkeiden valmistelussa, suunnittelussa, to-

teutuksessa tai ylläpitämisessä. RALA julkaisee verkkosivuillaan hyväksytyt yritykset pätevyysrekiste-
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rissään, jotta rakennus kohteiden eri hankkijat voivat saada tietoa RALA- pätevyyden saavuttaneista 

henkilöistä. (rala.fi) 

 

RALA-sertifikaatissa yritys saa julkisen vahvistuksen laadunhallinnan tasostaan. Yrityksen kilpailuky-

ky näin paranee, kun yritys voi osoittaa laadunhallinnan tasonsa. Sertifikaatti on voimassa enintään 

kolme vuotta kerrallaan ja sertifioinnin ehtojen täyttyminen tarkistetaan kerran vuodessa. Arvioinnis-

sa tarkastellaan yrityksen johtamista ja projektinhallintaa koskevia vaatimuksia. Huomioiden toimi-

alan erityispiirteet ja tilaaja osapuolen asettamia vaatimukset. Arvioinnissa arvostellaan laadunvar-

mistamiseen sekä ympäristö- ja turvallisuusasioiden hoitoon liittyviä seikkoja. (rala.fi) 
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3 TUOTANNON LAADUNVARMISTAMINEN 

 

Tuotannonohjauksella pyritään ohjaamaan ja suunnittelemaan tuotantoa niin, että saavutetaan tila-

tun tuotteen asetetut vaatimukset määrällisesti, laadullisesti ja ajallisesti. Tuotannonohjausta voi-

daan pitää suoraviivaisesti etenevänä ketjuna, joka voidaan jakaa neljään päävaiheeseen: tarjous-

vaihe, hankkeen aloittamisvaihe, työvaiheen alkaminen sekä viimeistely- ja luovutusvaihe. 

 

Kuva 3. Työlle asetettujen vaatimuksientoteutumista seurataan ja työtä ohjataan haluttuun laatu-

tasoon. Tämä työnaikainen laadunvarmistus ja ohjaus jatkuvat koko tehtävän keston ajan. (Raken-

nustöidenlaatu 2014, 24.) 

 

3.1 Valmisteluvaihe 
 

Rakentamisen valmisteluvaihe sisältää oleellisia asioita laadunvarmistukselle, kuten tarjouspyynnön 

ja liiteasiakirjojen luominen, urakoitsijoiden esivalinnan, tarjouskilpailun järjestäminen urakoitsijoi-

den välillä, sopimusta edeltävät katselmukset ja neuvottelut sekä sopimuksen allekirjoittaminen. Tar-

jouspyyntövaiheessa esitetään rakennushankkeen ja urakoitsijoiden edellytykset. Lähtötietoina toimii 

urakkaohjelma, urakkarajaliite, katselmukset ja suunnitteluasiakirjat. Suunnitelmassa pitää vähin-

tään selvitä hankkeen vaatimukset sekä sopimusosapuolien toimet ja sopimussuhteet. (Juntunen ja 

Kankainen 2014, 38–39.) 

 

Hankkeen alussa järjestetään aloituspalaveri, missä sovitaan yhteisesti kokouskäytännöistä, viestin-

nästä, dokumentoinnista ja asiakirjojen arkistoimisesta. Tuotannonsuunnittelunosalta varmistetaan 

hankkeen kustannukset, aikataulu ja laadunvarmistustoimenpiteet. Lisäksi urakoitsijan tekee ympä-

ristö- ja aluesuunnitelman ja selvityksen työturvallisuuden toteuttamisesta. Myös hankkeen lähtötie-

dot tarkastetaan, ettei sisällössä ole ristiriitoja ja kaikki hankkeen tehtävät on kuvattu riittävän kat-

tavasti. Tällä halutaan varmistua siitä, että sopimuksien sisältö vastaa todellisuutta ja työsuoritteet 

on mahdollista toteuttaa suunnitelmien perusteella. (Junnonen 2010, 67–68) 

 

Projektisuunnitelman avulla avataan rakennushanketta ja työmaan toimintatapoja. Projektisuunni-

telman lähtötietoina toimii urakkaohjelma, urakkarajaliite, työmaan aloituskokouksen pöytäkirja, olo-

suhteet, suunnitelmat, riskianalyysi sekä tavoitekeskustelu. Suunnitelmassa esitetään työmaan toi-

mintatavat sekä sopimuspuolien toimet. (Palomäki ym. 2014, 16) 
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3.2 Tuotannonsuunnittelu 

 

Tuotannonsuunnittelua tarkennetaan ja suunnitellaan yksityiskohtaisesti yleissuunnitelmien pohjalta, 

ohjaus- ja toteutusvastuu annetaan osakokonaisuuksista vastaaville henkilöille. Työsuorituksesta 

vastaava henkilö varmistaa tehtävän aloitusedellytykset ja suorituksen toteuttamisen. Tarkoituksena 

on häiriöiden ennaltaehkäisy ja tuotannon tavoitteiden mukainen toiminta. Urakoitsija ja tilaaja mää-

rittävät selkeät vastuualueet henkilöstönsä tehtävissä. (Palomäki ym.  2014, 13.) 

 

3.2.1 Laadunvarmistusmatriisi 
 

Vaadituista laadunvarmistustoimenpiteistä tehdään laadunvarmistusmatriisi, joka tarkastetaan aloi-

tuspalaverissa. Laadunvarmistusmatriisissa esitetään työt, jotka ovat aikataulullisesti tai taloudelli-

sesti merkittäviä tai muuten erityishuomioitavia kuten asbestipurkutyöt tai väliaikaisesti tuetut raken-

teet. Erityisesti on huomioitava myös rakennusosat ja -vaiheet, joissa on huomattu aikaisemmin tul-

leita laatupoikkeamia. Laadunvarmistusmatriisissa määritelty tehtävä voi koostua useista työlajeista. 

Esimerkiksi paikallavalettu betonirunko on tehtäväkokonaisuus, joka sisältää muottityön, raudoituk-

sen ja betonoinnin. Työsuoritus tulee olla ajallisesti yhtäjaksoinen mieluiten yhden työryhmän teke-

mä työkokonaisuus, joka muodostuu yhdestä tai useasta työtehtävästä. (Palomäki ym. 2011, 14–

16.) 

 

Kuva 4. Esimerkki laadunvarmistustoimista, työmaan laatusuunnitelmasta ja laadunvarmistusmatrii-

sista (Jeppe Yletyinen, 2016.) 

 

3.2.2 Tehtäväsuunnitelma 

 

Tehtäväsuunnittelun tarkoituksena on varmistaa asetettujen vaatimuksien täytyminen työsuorituk-

sen aikana ja valmiin työn osalta. Tehtävälle asetetut vaatimukset on selvitettävä ennen töiden aloit-

tamista, jotta voidaan suunnitella keinot, millä tavoitteet ja suunnitelmat voidaan saavuttaa. Työsuo-

ritusohjeiden laatimisessa ja yksityiskohtien suunnittelemisessa on tärkeää olla mukana myös työn-

tekijä tai aliurakoitsija. Tehtäväsuunnittelussa voidaan korostaa kohteen tiettyjä erityispiirteitä tai 

voidaan jättää joitakin asioita käsiteltäväksi muissa suunnitelmissa, esimerkiksi betonityösuunnitel-

massa. (Junnonen 2010, 125–129) 
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Tehtäväsuunnittelussa selvitetään kustannus- ja aikataulutavoitteet, tuotteen ja toiminnan laatuvaa-

timukset, työsuoritteen riskianalyysi, laadunvarmistustoimet, aloitusedellytysten vaatimukset, työtur-

vallisuus- ja ympäristöasiat, työmaa-alueen käyttö ja logistiikka sekä työnaikainen laadunvarmistus 

ja ohjaus. Yksittäisen työvaiheen laatuvaatimukset kootaan yhteen ja tehdään työsuoritusohje. Yk-

sittäisentyövaiheen tehtävänsuunnitelman tulee vastata seuraaviin kysymyksiin: (Palomäki ym. 

2011, 13–15.) 

- Mikä on laadullinen vaatimus? 

- Kuinka laatuvaatimusten toteutuminen todetaan? 

- Miten menetellään poikkeamatapauksissa tai sen syntyessä? 

- Miten poikkeamista raportoidaan ja kuka on vastuussa poikkeamasta? 

- Mitkä ovat tehtävän yleisimmät riskit ja mistä ne johtuvat, sekä niiden ehkäiseminen? 

 

3.3 Vastaanotto 
 

Vastaanottaessa työkohdetta, työryhmä tarkastaa ja hyväksyy kohteen, ilmoittavat mikäli havaitse-

vat edellisissä työvaiheissa virheitä tai puutteita. Vastaanottokatselmukseen osallistuu työnjohtaja 

sekä työsuorituksen aloittava ja edeltävä työntekijä. Havaitut virheet merkitään katselmusmuistioon, 

joka tallennetaan työmaan laatukansioon. Virheet korjataan vastaamaan haluttua laatutasoa, ennen 

kohteen lopullista vastaanottoa. (Palomäki ym.  2009, 20–24.) 

 

3.4 Mallityö 
 

Mallityön valmistuttua se tarkastetaan, ensimmäisen työkohteen tarkastamisen tarkoituksena on ha-

vaita mahdolliset virheet tai puutteet ja varmistua siitä, että laatuvaatimukset on ymmärretty oikein 

ja tehty työ täyttää vaatimukset. Virheiden ilmetessä on helppo havaita laatupoikkeama ja sen aihe-

uttama tekijä, siten voidaan välttää saman virheen toistuminen seuraavassa työkohteessa. Työ- ja 

osakohde tarkastuksia pidetään aina ennen seuraavaa työvaihetta tai niiden peittämistä, jos työtä ei 

voida tarkastella yhtenä kokonaisuutena. Tarkastamisessa voidaan hyödyntää erilaisia tarkastuslisto-

ja ja dokumentoimalla osakohde valokuvaamalla. (Junnonen 2010, 77) 

Havaittu poikkeamat korjataan aina vaadittuun laatutasoon ja työryhmä siirtyy vasta uuteen työkoh-

teeseen, kun edellisen työnkohteen tarkastukset on suoritettu hyväksytysti. Työ hyväksytään refe-

renssiksi seuraaville työkohteille. Mallitöiden tarkastuksiin osallistuu työmaamestari, työsuorituksen 

tekijä, valvoja tai tilaajan edustaja, arkkitehti ja suunnittelija. (Junnonen 2010, 69) 

 

3.5 Viimeistely ja luovutus 
 

Luovutusta varten on hyvä tehdä viimeistelysuunnitelma missä hankkeen eri osapuolet ovat muka-

na. Viimeistelyohjelmassa nimetään tarkistus-, koekäyttö-, siivous-, puhdistus- ja dokumentointiteh-

tävät, jotka ovat lähellä kohteen luovuttamista. Kohteen luovuttaminen varmistetaan ennen tilaajalle 

luovuttamista itselleluovutusmenettelyllä. Itselleluovutus koskee kaikkia urakkasopimuksia, joten ali-

urakoitsijan täytyy suorittaa itselleluovutus ennen työkohteen luovuttamista.  Itselleluovutuksella 

varmistetaan laaduntoteutuminen, tarkastaminen sekä virheiden ja puuteiden korjaaminen. Lisäksi 

eri osapuolet tarkastavat yhdessä rakennussuorituksien laadun vastaanottotarkastuksessa tai sitä 
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edeltävissä ennakkotarkastuksissa. Viranomaistarkastuksissa viranomainen toteaa rakennuksen täyt-

tävän viranomaisvaatimukset. Esitarkastelu ja itselleluovutus ovat tärkeitä laadunvarmistamisen vai-

heita, jotta rakennus voitaisiin luovuttaa tilaajalle virheettömänä. (Palomäki ym. 2014, 39.) 

 

Systemaattisesti syntyvien virheiden tai puutteiden korjaukset on hyvä aloittaa mahdollisimman 

ajoissa, koska korjaustyöt voivat kestää pitkään suhteessa käytettävissä olevaan aikaan. Esitarkas-

tuksessa havaitut vauriot ja puutteet on tärkeä kirjata erilliseen pöytäkirjaan, jotta myöhemmin laa-

dunvarmistuksen kehittämisessä voidaan ne huomioida. Pöytäkirjassa esitetään laatupoikkeaman 

syy ja aiheuttaja sekä havaitaan se systemaattiseksi tai satunnaiseksi virheeksi. Puutteita voi esiin-

tyä kaikissa tiloissa ja ne voivat olla satunnaisia myöhemmin tapahtuvia vahingoittumisia tai työnai-

kaisia unohduksia sekä virheellisiä työsuorituksia. (Junnonen 2010, 79–80) 

 

 

Kuvio 1. Viimeistely ja luovutus suunnitelman vaiheet (Jeppe Yletyinen, 2016.) 
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4 TUOTANNONSUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVIA TEKIJÖITÄ 

 

Tuotannonsuunnittelun aikana suunnitelmat tarkastetaan rakennettavuuden näkökulmasta, sekä 

suunnitelmat tarkentuvat työsuunnitelmiksi. Ongelmiin varaudutaan etsimällä vaihtoehtoisia ratkai-

sumalleja. Varmistutaan, että mahdolliset virheet havaitaan ajoissa ja niihin voidaan puuttua ajoissa. 

Tuotannonsuunnitteluun kuuluu työmaa-alueen käyttö, hankinnat, työmaalogistiikka, tuotantomene-

telmien valinta, kustannusten ja resurssien tarkastelu, suunnittelun ohjaus sekä työ- ja ympäristön-

turvallisuus. (Palomäki ym. 2014, 20–21.) 

 

 

Kuva 5. Mahdollisiin ongelmiin varautuminen (Palomäki ym. 2014, 36.) 

 
4.1 Työturvallisuus 

 

Turvallisuus pitää sisällään sekä työntekijöiden, rakennuksen käyttäjien ja rakennustöiden vaikutus-

piirissä olevien turvallisuuden ja kohteen ympäristön turvallisuuden.  Päätoteuttajan tulee selvittää ja 

perehtyä työturvallisuuteen vaikuttaviin seikkoihin. Riskit pitää pystyä ennen rakennustöiden  

 

Ennen rakennustöiden aloittamista: (Palomäki ym. 2014, 26.) 

 tutustu rakennuttajan tekemiin turvallisuusasiakirjoihin 

 tee työsuojeluviranomaisille ennakkoilmoitus 

 luo työmaan pelisäännöt ja käytännöt 

 nimetään turvallisuusasioiden vastuuhenkilö 

 työmaa suunnitelman vaiheistaminen. 
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Rakennus töiden aikana: (Palomäki ym. 2014, 26.) 

 

 huolehtimisvelvollisuus työmaan johtamisesta, yhteistoiminnoista, toimintojen  

yhteensovittamisesta sekä yleisestä siisteydestä ja turvallisuudesta 

 valvoa että jokainen urakoitsija toimii sovittujen pelisääntöjen mukaan ja  

nimittää turvallisuudesta vastaavan henkilön 

 työmaatarkastukset ja mittaukset 

 työturvallisuustehtävien suunnittelu. 

 

Tehtäväsuunnitelmassa tuodaan esille osapuolien työturvallisuustehtävät, missä on ympäristö- tai 

työturvallisuuteen liittyviä riskejä (esimerkiksi nosto- tai tulityö). Ennen töiden aloittamista työntekijä 

perehdytetään ja opastetaan työtehtävään. Turvallisuus asioita on esitelty Rakennustöiden turvalli-

suusohjeissa Raturva 2 -kirjassa. (Palomäki ym. 2014, 26.) 

 

Tehtäväkohtaisessa selvityksessä: (Palomäki 2010, 26.) 

 henkilökohtaisten suojainten käyttö 

 pätevyysvaatimukset 

 telineiden, kaiteiden, laitteiden ja varusteiden kunto 

 alkusammutuskalusto 

 ympäristön suojaaminen 

 ensiapuvälineet ja – henkilöt 

 valaistuksen, sähkön ja juomaveden saanti 

 varoituskilvet ja kulunvalvonta 

 tiedottaminen töiden aloittamisesta tai vahingon sattuessa 

 tarvittavat luvat 

 työnaikainen siisteys 

 jätteiden käsittely. 

 

4.2 Kosteuden hallinta 
 

Työnjohdon merkitys ja osaaminen on olennaista kosteudenhallinnassa työmaalla. Työnjohto valvoo 

ja dokumentoi työsuoritukset sekä suorittaa tarvittavat mittaukset. Kosteudenhallinnaksi yleensä 

mielletään työmaalla materiaalien suojaaminen kastumiselta ja edellytykset työvaiheen toteuttami-

selle. (Niemelä 2014, 20.) 

 

Rakentamisenaikainen kosteus voi myös kondensoitua rakennusaikana, jos rakennuksen sisäpuoli-

nen vesihöyrynvastus ei ole riittävä. Tärkeää on huomioida, että rakenteiden kuivaessa poistuva 

kosteus tulee vaikuttamaan ympäröiviin rakenteisiin ja mahdollisesti kondensoitumaan niissä. Ra-

kennuksen rakenteisiin jäävästä kosteudesta pitää huomioida niiden aiheuttama haitta, kosteuden 

määrä, tuulettuvuus, kosteuden poistuminen sekä materiaali ja sen lämpötila. (Niemelä 2014, 28–

31.) 
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Materiaalit käyttäytyvät ja muuttavat muotoa kastuessaan ja mahdollisesti se on haitallista. Esimer-

kiksi puun lujuus heikkenee sen kastuessaan ja lämmöneriste menettää eristävyytensä kosteuspro-

sentin kasvaessa. Monet materiaalit ovat hygroskooppisia, joten ne ottavat vastaan ja luovuttavat 

vesihöyryä, jolloin materiaalit pääsevät turpoamaan sekä kutistumaan kosteusvaihtelun seuraukse-

na. Materiaalin vesihöyrynläpäisykyky kasvaa yleensä sen kastuessaan, joka kasvattaa rakenteen lä-

pikulkevan kosteuden määrää diffuusiolla, mikä mahdollistaa kosteuden kondensoitumisen raken-

nuksen kylmiin osiin. (Niemelä 2014, 31.) 

 

 

Kuva 6. Diffuusio ja konvektio rakenteessa. (Jeppe Yletyinen, 2016) 

 

4.3 Aikataulu 
 

Laaditusta aikataulusta on käytävä ilmi työvaiheet ja niiden edellyttämien hankintojen suoritta-

misajankohta, jotta eri osapuolet pysyvät tahdistamaan työnsä sen mukaisesti. Tehtävän ajallisen 

ohjauksen välineenä toimivat hyvin vinjetti ja paikka-aikakaavio. Tehtäväkohtaisessa aikataulussa on 

otettava huomioon eri osapuolten toimintakokeiden ja käyttökokeiden vaatimat ajat, joten aikatau-

lusta on sovittava aina yhteisesti. (Junnonen 2010, 19–21.) 

 

Työmaan tuotantoon liittyy aina erilaisia häiriöitä tuotantonopeuteen liittyen, joten rakennusurakan 

yleisissä sopimusehdoissa on mahdollistettu aikataulun tarkentamisen yhteisesti eri urakoitsijoiden 

kanssa. On siis tärkeää tarkastella työmaanaikataulua työmaakokouksissa ja urakoitsijapalavereissa. 

(Junnunen ja Kankainen 2014, 100–101.) 

 

4.5 Logistiikka 
 

Tehtäväkohtaisen logistiikan suunnittelussa huomioidaan varastointi, siirrot ja jätteidenkäsittely. 

Työmaan aluesuunnitelmassa esitetään purku- ja varastoalueet, roskalavat, kulkureitit, portit, nosti-

mien nostosäteet ja suojaetäisyydet, sekä merkitään sosiaalitilat ja parkkialueet. Siirtoja ja nostoja 

suunnitellessa tarkistetaan yhtäaikaiset työvaiheet, tilantarve, kulkuväylät, vaihtoehtoiset siirtomene-

telmät ja välivarastoinnit. Suunnitteluun on huomioitava myös tehtävässä syntyneiden jätteiden ke-

räys, lajittelu, käsittely ja poiskuljettaminen rakennuksesta. (Palomäki ym. 2011, 23.) 
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4.6 Tuotannonsuunnittelun lähtötiedot 

 

Tehtäväsuunnitelman lähtötiedot jaetaan yleisiin, yrityskohtaisiin ja hankekohtaisiin tietolähteisiin. 

Tehtäväkohtaiset vaatimukset esitetään yleensä työselosteissa ja hankeasiakirjoissa. (Palomäki ym. 

2014, 22.)  

Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset:  

 MaaRYL 2010 

 InfraRYL 2006 

 RunkoRYL 2010 

 SisäRYL 2013 

 MaalausRYL 2012. 

Tehtävää koskevat yleiset normit: 

 BY-, RIL-, SGY- ja RT- julkaisut 

 Ratu- työmenetelmä ja – menekkitiedostot 

 tehtäväsuunnitteluaineisto 

 rakennustöiden laatu 2014 

 korjaustöiden laatu 2011 

 Raturva 2 ja muu Ratu- kirjallisuus. 

Yrityskohtaiset lähtötiedot: 

 yrityksen omat menekkitiedostot 

 menetelmät tai toimintamallit 

 materiaalitoimittajien ohjeistukset 

 laatusuunnitelma. 

Hankekohtaiset lähtötiedot: 

 rakentamis- ja yleisaikataulu 

 tavoitearviot 

 projektisuunnitelma 

 hankinta-aikataulu 

 työselostukset 

 katselmus- ja kokouspöytäkirjat. 

(Palomäki ym. 2014, 22.) 

 

Työsuoritteista esitetään rakenteiden mitat ja sijainnit sekä visuaaliset, että toiminnalliset ja materi-

aali vaatimukset. Vaatimukset liitetään tehtäväsuunnitelmaan, jotta ne ovat helposti saatavissa ja 

jaettavissa. (Palomäki ym. 2014, 22.) 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli yhdenmukaistaa Rasp Oy:n laadunvalvonnan sekä tuotannonsuunnit-

telun käytäntöjä. Tarkoituksena oli toteuttaa yritykselle laadunvalvontalomakkeita ja tuotannon 

suunnittelun asiakirjoja. Tavoitteet saavutettiin perehtymällä nykypäiväisiin laadunvalvontajärjestel-

miin sekä selvittämällä rakennuslainsäädännön asettamia määräyksiä. Opinnäytetyössäni käsittelin 

rakennusalan laadunvarmistusta useista näkökulmista ja lähtökohdissa. Pohdin kuinka voidaan kehit-

tää rakennustuotannon laadunvarmistusta ja keiden vastuulla on tarkastaa rakennustyön laadun to-

teutuminen. 

 

Rakennustuotantoa halutaan johtaa tavoitteellisesti määrittelemällä hankkeen laatuvaatimukset ja 

esittämällä ne hankeasiakirjoissa ja tehtäväsuunnitelmissa. Vaatimuksien asettamisella on tarkoitus 

asettaa suoritukselle tavoitteet niin, että laadittujen ohjeiden ja suunnitelmien avulla voidaan onnis-

tua. Tehtäväkohtaisella suunnittelulla ja ennakoivalla ohjauksella varmistetaan tuotannon sujuvuus. 

Onnistumista voidaan seurata työn aikaisten laatupoikkeamin ja virheiden avulla sekä korjaustoimien 

määrällä, asiakastyytyväisyysmittauksilla, työmaakohtaisilla mittauksilla, sekä työturvallisuuden ja 

ympäristön siisteyden osalta. 

 

5.1 Työn ohjaaminen 
 

Laadun kehittäminen on pitkäjänteinen ja vaiheittain etenevä prosessi. Johtamisen lisäksi tarvitaan 

työkaluja, joiden avulla seurataan laadun kehittymistä, esimerkiksi Demingin PDCA- ympyrän (Plan – 

Do – Check – Act). Avoin yhteistyö on nykyaikainen keino jatkuvan kehityksen parantamisessa. Työ-

elämän tilanteiden analysointia, ongelmien tunnistaminen ja ratkaisujen läpikäyminen yhteisesti 

työntekijöiden kanssa auttaa kehityksen edistymisessä. (Palomäki ym. 2014, 9.)  

 

 

Kuva 8. Demingin ympyrän soveltaminen tehtävien ohjaamisessa. (Rakennustöiden laatu 2009, 27.) 
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5.2 Ongelmien hallinta ja ehkäiseminen 

 

Työn aloituspalaverissa esitetään tehtävän lähtöaineisto: aikataulu, riskianalyysi, työsuoritukset ja 

työjärjestys. Aloituspalaverin muistioon merkitään läpikäydyt ja sovitut asiat. Aloituspalavereissa tar-

kastellaan riskianalyysin pohjalta mahdolliset ongelmakohdat ja niiden ehkäisemiseksi seuranta-, hä-

lytys- ja ratkaisukeinot. Ohjauspalaverien pitäminen voi tulla työmaalla esille, jos havaitaan laatu-

poikkeamia, aikataulullisia ongelmia, työolosuhteiden vaihtelua, materiaali- tai työmenekki kasvaa tai 

työssä on sattunut lähellä piti tilanne. Katselmuksissa tai tarkastuksissa havaituista virheitä tehdään 

korjaussuunnitelma, missä esitetään aikataululliset tavoitteet, korjaustoimenpiteet ja niiden suunni-

telmat, hankkeeseen vaikuttavat asiat tai työsuoritukseen liittyvät muutokset. Kaikki asiakirjat do-

kumentoidaan työmaan laatukansioon. 

 

5.3 Laadunvarmistaminen työsuorituksessa 
 

Yksittäisten tehtävien osalta tarkastetaan tehtäväsuunnitelmat, varmistetaan tehtävän aloitusedelly-

tykset, perehdytetään työntekijä työtehtävään sekä varmistetaan työnohjaus ja valvonta. Työmaa-

kokouksissa ilmoitetaan havaituista ristiriidoista tai puutteista ja korjaavista toimenpiteistä. Aina 

suunnitelmien muuttuessa päivitetään suunnittelu- ja tarkastusasiakirjat ennen töiden jatkamista tai 

aloittamista.  

 

Tehtävät ja suoritteet suunnitellaan työntekijälle selkeiksi ja realistisiksi. Tehtävän suuruutta on voi-

tava mitata tai se on aikaan sidottavissa. Realistiset tavoitteet tehostavat työntekijän työskentelyä, 

kun työntekijä työskentelee tavoitteiden saavuttamiseksi. Suorituksessa tulee olla välitavoitteita, joi-

den avulla havaitaan poikkeamat suunnitelmissa tai tuotannonlinjastossa. Tehtäväsuunnittelu teh-

dään erityisesti töistä, jotka ovat työntekijöille uusia tai haasteellisia. 

 

Laadunvarmistamiseksi ohjataan työryhmää tarkastamaan työnaikaista laatua ja laaditaan heille 

vaadittavat laadunvarmistusohjeet. Laadunvarmistusohjeissa kerrataan työryhmälle työn aikana tar-

kistettavat ja huomioitavat seikat, jotta voidaan varmistua laatuvaatimuksien täyttymisestä työnai-

kana. Tehtäväsuunnitteluun liittyvät tarkastuslistat ja ennalta tehdyt riskianalyysit antavat tietoa en-

nalta havaittavissa olevista ongelmista, joidenka avulla voidaan ennakoida työsuorituksen toimintaa. 

(Palomäki ym. 2014, 20) 

 

5.4 Työsuorituksen tarkastaminen 
 

Työn tarkastamisessa käytetään tarkastusasiakirjaa, mikä toimii muistiona työntekijöille ja työnjohta-

jille työn edeltävien, aikaisten ja jälkeisen laadunvarmistustoimien tarkastamisessa. Suunnittelu- ja 

toteutusasiakirjat toimitetaan ennen töiden aloittamista työryhmille ja tarkastushenkilöille. Työnjoh-

taja varmistaa työsuorituksen edeltävän ja jälkeisen laaduntarkastamisen ja valvoo työsuorituksen 

toteutumista. Työsuorituksen jälkeen tarkastusasiakirjat taltioidaan työmaan laatukansioon. Urakoit-

sija toimittaa vaaditut dokumentit tilaajalle ja varmistaa, että työ täyttää sopimusasiakirjassa sovitut 

vaatimukset. 
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Viimeistely- ja luovutusvaihetta valmistellessa tehdään erillinen suunnitelma, jossa esitetään viimei-

simmät työvaiheet ja tarkastuksissa tehtävät toimenpiteet. Viimeistely- ja luovutusaikataulun suun-

nittelussa on tärkeää ottaa huomioon, että kokeiden, tarkastuksien ja järjestelmien testaamiselle se-

kä niissä havaitulle korjaustöille on jätetty riittävästi aikaa. Työkohteiden tarkastukset dokumentoi-

daan ja hyväksytyistä tai virheellisistä tuloksista tehdään merkintä työmaapäiväkirjaan. Hankkeen 

tarkastuksissa ilmenneihin ongelmiin johtaneet syyt selvitetään, jotta voidaan tulevaisuudessa estää 

korjaavilla toimenpiteillä virheet. Katselmuksissa kerätään palautetta hankkeen osapuolilta ja jaetaan 

palaute osapuolille toiminnan kehittämiseksi. 
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