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1  JOHDANTO  

 

 

1.1 Työn tausta ja tavoitteet 
 

 

Suomalainen rakentaminen kärsii laadunhallinnan ongelmista ja niiden aiheuttamasta huonosta laa-

tuimagosta. Rakentamisen laatua on ruodittu vuosien ajan, mutta nykyajan avautuva tietoyhteiskun-

ta asettaa rakentajillekin uudenlaiset haasteet.  Huonoa rakentamisen laatua ei voi enää tehdä, sillä 

tieto leviää erittäin nopeasti esimerkiksi internetin välityksellä, jolloin yrityksen maine on vaaka-

laudalla. Rakentamisen laadusta käydään julkista keskustelua useissa eri medioissa jatkuvasti. Ra-

kennuslehti on luvannut pitää keskustelua yllä rakentamisen laadusta niin kauan, että koko raken-

nusala on saatu sitoutettua laadun parantamiseen. (Mölsä 2012, 2.)  

 

Tässä opinnäytetyössä on tarkoitus selvittää tämän päivän rakennusyrityksen rakentamisen laatua. 

Rakentamisen laatuun on nyt kiinnitetty erityistä huomiota, sillä Rakennusteollisuus on käynnistänyt 

niin sanotun Rakentamisen Laatupolkuhankkeen, minkä tarkoituksena on antaa selvät normistot ja 

kriteerit hyvälle rakentamisen laadulle ja tuottaa lisäksi koulutusmateriaalia. (Rakennusteollisuus laa-

tupolku.)  

 

Työn tavoitteena on selvittää kirjallisuuden avulla rakentamisen laatua perehtymällä olemassa ole-

van kirjallisuuden avulla laatujärjestelmään ja työmaan laatusuunnitelmaan ja lisäksi muihin käytös-

sä oleviin hyvän rakentamisen laatukriteereihin sekä selvittää todellista rakentamisen laatua kysely-

lomakkeen avulla. Keskeiset kysymykset ovat kuinka hyvin yleisesti hyväksyttyjä laadunvarmistus-

toimenpiteitä toteutetaan ja kuinka laatumittarin asiat toteutuvat eri rakennustyömailla. Tutkimus-

menetelmänä käytetään kyselytutkimusta, mikä lähetetään 21 RT-jäsenyhdistykseen kuuluvalle ra-

kennusalan yrityksille. Saatujen vastausten avulla on tavoitteena osoittaa mikä rakentamisen laadus-

sa on hyvää ja mitkä osa-alueet tuottavat haasteita rakennustyömailla. 
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1.2 Talonrakennusteollisuus ry 

 

Talonrakennusteollisuus ry toimii talonrakennusalan yritysten toimialayhdistyksenä Rakennusteolli-

suus RT:ssä. Talonrakennustoimialan tehtäviin kuuluu valvoa ja edistää jäsenyritystensä etuja työ-

markkina- ja elinkeinopoliittisissa asioissa. Edunvalvontaan kuuluu esimerkiksi osallistuminen alaa 

koskevan lainsäädännön ja päätösten valmisteluun, sekä aloitteiden ja esitysten laadinta jäsenyritys-

ten toiminnan edistämiseksi. Ja lisäksi yleisten sopimusehtojen, pelisääntöjen ja menettelytapojen 

kehittäminen ja niiden käytön edistäminen, sekä jäsenyritysten neuvonta ovat myös tärkeä osa toi-

mintaa. (Rakennusteollisuus.) 

 

Rakennusteollisuus RT ry:hyn kuuluu viisi toimialaa:   

- talonrakennus  

- tuoteteollisuus 

- infra 

- pinta 

- tekninen urakointi 

 

Rakennusteollisuus RT:n järjestörakenteessa keskusliiton päävastuulla on työmarkkina-asiat ja yh-

teiskunnallinen vaikuttaminen. Ja toimialojen tehtävänä on vastaavasti omien jäsenyritystensä 

edunvalvonta ja jäsenpalvelut. (Rakennusteollisuus.)  

 

Rakennusteollisuus RT:n koordinoiman Laatupolku -hankkeen tavoitteena on tuottaa työkaluja ra-

kentamisen laatuongelmien poistamiseksi, ylläpitää keskustelua laatuongelmien syistä ja ratkaisu-

mahdollisuuksista sekä kannustaa alan yrityksiä omaehtoiseen laadun kehittämiseen. Laatupolussa 

tuotetaan myös opetusaineistoa yritysten käyttöön. (Laatupolku kokonaisuus, 2012, 1-2.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rakennusteollisuus.fi/Talonrakennus
http://www.rakennusteollisuus.fi/tuoteteollisuus
http://www.rakennusteollisuus.fi/Infra
http://www.rakennusteollisuus.fi/Pinta
http://www.rakennusteollisuus.fi/Tekninen
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2   RAKENTAMISEN LAATU 
 

2.1 Laatu käsitteenä 
 

Nykypäivänä laatu käsitetään virheettömyyden sijasta kokonaisvaltaiseksi liikkeenjohtamiseksi. Yksi 

tapa määritellä laatua on jakaa se tuotteen tai palvelun laatuun sekä toiminnan eli prosessin laa-

tuun. Tuotteen laatu on kilpailutekijä, asiakkaan odotuksien ja huomion herättäjänä.  (Rakennustöi-

den laatu 2009,13). 

 

Lopputuotteen laadun elementit ovat  

– valmistuksen laatu 

– suunnittelun laatu sekä 

– asiakkaan havaitsema suhteellinen laatu. 

(Rakennustöiden laatu 2009- kirja, 13). 

 

Valmistuksen laatu kattaa sen, miten hyvin tuote vastaa sille suunnittelussa asetettuihin vaatimuk-

siin. Suunnittelun laatu vastaavasti kuvaa, kuinka hyvin tuote on suunniteltu täyttämään asiakkaan 

tuotteelle asettamat odotukset. Asiakkaan havaitsema suhteellinen laatu on hänen saamansa tuot-

teen laadun suhde odotettuun laatuun. (Rakennustöiden laatu 2009- kirja, 13.) 

 

Toiminnan laatua vastaavasti voidaan kuvata asiakkuuden näkökulmasta. Kun asiakkaalla alun perin 

tarkoitettiin tuotteen loppukäyttäjää, niin nyt se on laajentunut kuvaamaan myös organisaation si-

säisiä asiakkaita, kuten seuraavaa työvaihetta ja sen tekijöitä. Toiminnan laatu onkin keskeinen teki-

jä tyydytettäessä yrityksen sisäisiä tarpeita, parannettaessa tuottavuutta ja alennettaessa kustan-

nuksia eli parannettaessa yrityksen kilpailukykyä. Tämän päivän rakentamisessa asiakasajattelua so-

velletaan niin tuotteen käyttäjiin, erityövaiheisiin kuin yritysverkostossa toimijoihin. Rakennustöiden 

laatu 2009 - kirja tarjoaa välineen yhteisten pelisääntöjen luomiseen ja laadun kehittämiseen yhtei-

selle työmaalle. (Rakennustöiden laatu 2009- kirja, 9.) 

 

2.2  Rakentamisen laadun näkökulma 
 

Rakentamisen laadun olemusta voidaan ymmärtää tarkastelemalla sitä eri näkökulmista, joita ovat 

valmistus, suunnittelu, asiakas ja ympäristö. Laatuun kohdistuu erilaisia vaatimuksia eri näkökulmas-

ta katsottuna. Eri tahojen vaatimukset ovat laatutyön tavoitteita ja laatua arvioidaan sen perusteella, 

miten näiden tahojen vaatimukset täyttyvät. Esimerkkeinä mainittakoon valmistuskeskeinen, suun-

nittelukeskeinen, asiakaskeskeinen ja ympäristökeskeinen rakentamisen laatu. (Rakennustöiden laa-

tu 2009- kirja, 11.) 
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2.3  Laatu tuotannonsuunnittelussa 
 

Rakennustuotannon päämäärä on toteuttaa hanke sopimusasiakirjojen mukaisesti. 

Rakennustuotannon laadulla tarkoitetaan 

– aikataulu- ja kustannustavoitteiden saavuttamista 

– työn turvallisuutta ja suunnitelmien mukaisuutta 

– lopputuotteen sopimuksen mukaisuutta mittatarkkuuden, pintojen laadun, 

 ulkonäön ja toiminnallisuuden osalta. (Rakennustöiden laatu 2009- kirja, 13.) 

 

Hyvin suunnitellulla ja organisoidulla tuotannonsuunnittelulla varmistetaan hankkeelle asetettujen 

tavoitteiden ja vaatimusten saavuttaminen. Rakentamisen projektiluonteisuuden vuoksi rakentami-

sen tuotannonsuunnittelu jakautuu kahteen osaan, yritys- ja hanketason suunnitteluun. (Rakennus-

töiden laatu 2009- kirja, 13.) 

 

Tuotannonsuunnittelu hankkeen aikana on koko projektin ajan tarkentuva ja järjestelmällisesti ete-

nevä ketju, jota tehdään neljässä vaiheessa. Ensimmäinen vaihe on, kun projektista tehdään tarjo-

us. Toinen vaihe on, kun projektia aletaan tehdä. Kolmannessa vaiheessa ketjun prosessi on eden-

nyt yksittäisen tehtävän alkamiseen ja viimeisessä vaiheessa tuotannonsuunnittelua tarkastetaan, 

kun työnaikaisia ongelmia ratkaistaan. (Rakennustöiden laatu 2009- kirja, 13.) 

 

Tuotannonsuunnittelun alkaessa suunnitelmat tarkastellaan rakennettavuuden näkökulmasta ja 

suunnitelmia tarkennetaan sen mukaisesti. Työmaaolosuhteita ja työmaatoimintaa ohjataan sellai-

seksi, ettei häiriöitä ja poikkeamia synny. Mahdollisiin ongelmiin varaudutaan ennalta etsimällä vaih-

toehtoisia toimintatapoja. Työmaan organisaatio, vastuut työnaikaisesta ohjauksesta ja laadunvar-

mistuksesta suunnitellaan siten, että mahdolliset poikkeamat havaitaan ja tunnistetaan, jotta niihin 

voidaan puuttua ajoissa, jolloin minimoidaan mahdolliset vahingot. (Rakennustöiden laatu 2009- kir-

ja, 13.) 

 

2.4  Laatujohtaminen 
 

Laadun ollessa olennainen menestystekijä yritykselle, sitä on myös johdettava. Yrityksen johdon roo-

li on laadun tekemisessä ja parannustyössä keskeinen. Johdon on selvitettävä laadunparannuksen 

periaatteet koko organisaatiolle, ohjattava laadunparannusprosessia ja annettava palautetta henki-

löstölle. (Rakennustöiden laatu 2009- kirja, 11). 

 

Laadun kehittäminen on hyvin pitkän ajan ja vaiheittain etenevä prosessi. Jotta laatu kehittyy, se 

edellyttää laatujohtamisen periaatteiden ja käytäntöjen ymmärtämistä, sisäistämistä sekä niissä kou-

liintumista. Vastuu toiminnan kehittämisestä on koko henkilöstöllä eikä vain yrityksen johdolla. Laa-

tujohtaminen perustuu organisaation jäsenten mukanaoloon, jolloin tähdätään yrityksessä pitkäai-

kaiseen menestykseen. Laatujohtamisessa on kyse ajattelutavasta, jossa pääpaino on asiakkaiden 

tarpeiden tai ongelmien kartoittamisessa sekä niihin ratkaisun tarjoamisessa. Se on lisäksi myös yri-
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tykselle arvokasta toimintaa, sillä laatu kertoo organisaation kyvystä toimia tehokkaasti, jolloin tuot-

taa lisäarvoa yritykselle ja samalla myös hallitsee ja ohjaa osaltaan tuotantoa. Johtajuuden lisäksi 

tarvitaan laadukkaita työvälineitä ja materiaalia, joiden avulla organisaation jäsenet voivat varmistaa 

oman työnsä laadukkuuden. (Rakennustöiden laatu 2009- kirja, 11). 

 

Hyvä laatu perustuu hyvään vuorovaikutukseen eri osapuolien välillä. Vastuuta suunnittelusta ja to-

teutuksesta annetaan niille, jotka todellisuudessa tekevät työn. Se edellyttää, että järjestelmään 

kuuluvat toimet tehdään oikein ja laadukkaasti, kuten ne on suunniteltu. Tällä tavalla varmistetaan, 

että parhaita tunnettuja menettelytapoja noudatetaan ja kehitetään jatkuvasti. Vaikka henkilöstön 

kehittäminen, motivointi ja kannustaminen ovat ensiarvoisen tärkeää, tulee erityisesti yrityksen ta-

voitteiden ja toimintatapojen olla selkeitä laatujohtamisen onnistumiseksi. Laadukas toiminta syntyy 

siitä, että henkilöstö ymmärtää tavoitteiden merkityksen, kokee ne omikseen ja sitoutuu niihin. Laa-

dun tulee olla jokaisen tuotantoon osallistuvan henkilön sisällä. Jos siellä on todellinen ymmärrys ja 

vastuu laadusta, ei huonoa laatua päästetä käsistä. (Rakennustöiden laatu 2009- kirja, 9). 

 
2.5  Laatujärjestelmä 

 

Laatujärjestelmä on kuvaus koko organisaation pelisäännöistä ja parhaista menettelytavoista. Se 

myös kattaa tiedon siitä miten mahdollisissa ongelmatilanteissa toimitaan. Laatujärjestelmä-sanaa 

paremmin kuvaa nimi on toimintajärjestelmä, joita on monenlaisia. Dokumentoitu ja toimiva laatu-

järjestelmä toimii yritystä ja projektin johtamisen välineenä. (Rakennustöiden laatu 2009- kirja, 11.) 

 

Perinteinen laatujärjestelmä muodostuu laatukäsikirjasta, menettely- ja toimintaohjeista sekä viiteai-

neistosta. Laatukäsikirja toimii kirjallisena dokumenttina asiakkaalle ja omalle henkilöstölle siitä, mil-

lainen visio yrityksellä on laadusta sekä niistä elementeistä, joilla organisaatio aikoo menestyä, ja li-

säksi se kertoo sen kuinka laatujärjestelmän eri osat sopivat yhteen. Edellä mainitut kriteerit täyttä-

essään laatukäsikirja vakuuttaa asiakkaat yrityksen hyvästä laaduntuottokyvystä, lisää henkilöstön 

ymmärrystä oman työnsä suhteen sekä antaa kriittisissä vaiheissa työn tekemisen tuen.  (Rakennus-

töiden laatu 2009- kirja, 11.) 

 

Menettelyohjeissa kuvataan tarkemmin toimintaprosessit eli kuka tekee, mitä ja milloin. Menettely-

ohjeiden prosessia kuvaa tarkemmin toimintaohjeet, joissa kerrotaan miten toimitaan käytännössä. 

Rakennusalan laatujärjestelmissä menettely- ja toimintaohjeet on yhdistetty usein samaan kokonai-

suuteen. (Rakennustöiden laatu 2009- kirja, 11.) 

 

Toimintaohjeet muodostavat laatujärjestelmän keskeisen osan. Toimintaohjeet kuvaavat oikean ta-

van tehdä työ, jolloin ohjeita noudattamalla virheet vältetään. Toiminnoista määritellään vaiheet, 

vaiheen virheettömyydestä vastuussa olevat henkilöt sekä viittaukset työohjeisiin ja muuhun viiteai-

neistoon. Toimintaohjeisiin kiinteästi liittyvä viiteaineisto sisältää mm. toimintaan vaikuttavia lakeja, 

asetuksia, määräyksiä, standardeja sekä yleisiä ohjeita ja yrityksen sisäisiä ohjeita. Sisäiseen viiteai-

neistoon kuuluvat mm. tekniset työohjeet, laadunvarmistuksessa ja valvonnassa käytettävien lomak-

keiden mallit, yrityskohtaiset rekisterit ja laatutiedostot. (Rakennustöiden laatu 2009- kirja, 11.) 
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Rakennusalalla laatujärjestelmiin kuuluvat oleellisena osana hankekohtaiset laatusuunnitelmat. 

Suunnitelmat laaditaan rakennushankkeen ja työmaan laatujohtamisen käytännön työvälineiksi. Laa-

tusuunnitelmien laadinnassa otetaan huomioon hankkeen erityispiirteet, riskit ja organisaatio. Laatu-

järjestelmän käytön tuloksena syntyvät dokumentit muodostavat organisaation laatutiedostot. Näitä 

ylläpidetään sen vuoksi, jotta voidaan osoittaa, että on toimittu laatujärjestelmän vaatimusten mu-

kaan. Laatujärjestelmän toimivuus ja kehittäminen edellyttävät järjestelmän systemaattista ja suun-

niteltua tarkistamista eli auditointia. Sisäisen auditoinnin avulla pystytään tunnistamaan käytäntöjen 

ja toimintaohjeiden väliset poikkeamat, selvittämään toimintaohjeiden tarkoituksenmukaisuutta, seu-

raamaan johdon asettamien tavoitteiden saavuttamista sekä tunnistamaan kehitystarpeita. Kehitys-

tarpeet pitää tunnistaa, jotta toimintaa voidaan kehittää entistä paremmaksi. Tarkastusten avulla 

voidaan vain poistaa virheelliset tuotteet. Keino jatkuvaan parantamiseen on ongelmien syiden ym-

märtäminen ja näiden poistaminen. Nämä keinot tulee päivittää myös laatujärjestelmään ja sen toi-

mintaohjeisiin. (Rakennustöiden laatu 2009- kirja, 11.) 

 
           

  Kuvio 1. Laatujärjestelmä ja sen asema laatujohtamisessa. (Rakennustöiden laatu 2009- kirja, 10). 
 
 
 
2.6  Työmaan laatusuunnitelma 

 

Rakentamisen laatusuunnittelun tavoitteena on varmistaa tehokas, kerralla sopimuksen mukaista 

laatua asiakkaalle. Tämä tehdään tuottavan laatujärjestelmien ja laatusuunnitelmien avulla. Yrityk-

selle tämän kaiken perustana on laatujärjestelmä, mikä ilmaisee toimenpiteet, vastuut ja asiakirjat, 

joilla varmistetaan yrityksen toiminnan laatu. (Rakennustöiden laatu 2009- kirja, 26.) 

Laatusuunnitelma on rakennushankkeen laatujohtamisen käytännön työväline. Erilaiset laatusuunni-

telmat muodostavat koko hankkeen läpi menevän ketjun, minkä ensimmäinen lenkki on rakennut-

tamisen laatusuunnitelma ja viimeinen rakennuksen huoltokirja. Rakennuttamisen laatusuunnitelma 
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esittää projektin tulostavoitteet. Muut laatusuunnitelmat esittävät työ- ja laadunvarmistusmenetel-

mät, joilla nämä tavoitteet saavutetaan ja varmistetaan. (Rakennustöiden laatu 2009- kirja, 26). 

 

Työmaan laatusuunnitelma on projektikohtainen, sillä jokaiselle työmaalle tehdään oma suunnitel-

ma. Laatusuunnitelmassa esitetyillä toimilla tulee asiakkaalle pystyä todentamaan tuotteen kelpoi-

suus kaikissa rakentamisen vaiheissa ja kaikista tuotteen osista. Tehdyn tuotteen tulee vastata so-

pimuksen mukaista laatua. Työmaan laatusuunnitelmaa päivitetään sitä mukaa, kun uusista laadun-

varmistustoimenpiteistä sovitaan. Jotta päivitetyn laatusuunnitelman tunnistaa vanhasta, siihen 

merkitään uusi versionumero, päivämäärä ja laatijan nimi. Vanhat laatusuunnitelmat poistetaan käy-

töstä uusien valmistuttua, jotta ne eivät mene sekaisin. Laatusuunnitelmien jakelu suunnitellaan si-

ten, että laatusuunnitelmien sisältämä tieto saadaan kaikille halutuille henkilöille.  Rakentamisen laa-

tua voidaan parantaa tarkan etukäteissuunnittelu avulla, jolloin kiinnitetään huomiota aikataulun, re-

surssien sekä laadunvalvonnan asioihin. Myös mallitöiden ja työvaihetarkastusten sekä lopetuspala-

verin pitäminen työvaiheen päätyttyä ja palautteen antaminen työntekijälle edistävät laatua. (Ra-

kennustöiden laatu 2009- kirja, 26.) Laatuun vaikuttaa myös se miten paljon toleransseja (sallittuja 

poikkeamia) tarvitaan ja käytetään, sekä miten hankekohtaisesti suunnitelma-asiakirjoissa ja sopi-

musasiakirjoissa niitä on lueteltu.  

 

Toleranssiesimerkkejä (RT 02-10996, Rakennusalan toleranssit 2010). 

- rakentamistoleranssi 

- valmistustoleranssi 

- paikaleenmittaustoleranssi 

- asennustoleranssi 

- ulottuvuustoleranssi 

- kulmatoleranssi 

- muototoleranssi 

- sijaintitoleranssi 

- suuntatoleranssi. 
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2.7  Työmaa- ja urakoitsijakokoukset 
 

Urakoitsijakokoukset ovat työmaan pääurakoitsijan, aliurakoitsijan, sivu-urakoitsijan ja valvojan väli-

siä kokouksia. Urakoitsijakokouksia järjestetään tarpeen mukaan ja suuremmilla työmailla säännölli-

sesti yleensä viikoittain. Kokouksissa tarkastellaan ja varmistetaan työmaan tavoitteen mukainen 

eteneminen aikataulun mukaan eri osapuolten kesken. Ratkaistaan mahdolliset ongelmatilanteet, 

niiden seuraukset ja aiheuttajat. (Keskitalo 2006, 23). 

 

 

    Kokous:                        Asiat:                 Osallistujat:                     Ajankohta: 

    Työmaakokous Sopimukseen, suunnitteluun 

ja valvontaan liittyvät yleis-

asiat. 

Projektipäällikkö 

Työnjohtaja 

Työmaamestari 

Kerran kuukaudessa 

 

    Aliurakoitsijakokoukset 

 

Pää- ja aliurakoitsijan välinen 

yhteistyö. aliurakoiden val-

vonta. 

 

Työnjohtaja  

Aliurakoitsija 

 

2 viikon välein 

 

    Viikkopalaverit 

 

Töiden yhteensovitus, suun-

nitelmat, resurssien käyttö, 

laatu työturvallisuus, tiedo-

tusasiat. 

 

Työnjohtaja 

Työmaainsinööri 

 

1 viikon välein 

 

      Aloituspalaverit 

 

Sopimustilanne, aloitusedel-

lytykset, suunnitelma-asiat, 

laatuvaatimukset, aikatau-

luasiat, resurssit, materiaalit, 

työturvallisuus, työmenetel-

mät, tarkastukset, kokeet. 

 

 

Työnjohtaja 

Työmaamestari 

Urakoitsija 

 

Ennen kunkin tehtävän 

aloitusta. 

Työmaan kokouskäytäntö (Rakennustöiden laatu 2009- kirja, 33.) 
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2.8  Erilaisten mittareiden käyttö työmaan laadunhallinnassa 
 

Työmaan laatutilanteen mittauksen tarkoituksena on ottaa kantaa laaduntuottokykyyn vaikuttaviin 

tekijöihin. Työmaan laatutilanteen mittaus perustuu helposti havaittaviin asioihin. Mitattavat asiat on 

pyritty valitsemaan niin selkeiksi, ettei esimerkiksi työntekijöiden tarvitse välttämättä olla tietoisia 

laatuvaatimuksista. Mittauksessa mitataan yleisesti hyväksyttyä hyvää rakentamistapaa ja mittauksia 

suoritetaan säännöllisin väliajoin. (Riikonen, 2012, 11–15.) Opinnäytetyössäni käytetyn kyselylomak-

keen aihepiirit perustuvat työmaan laadunmittauslomakkeeseen. Kysymykset ovat laadittu laatumit-

taria hyödyntäen. (opinnäytetyön liite 2, 45.) 

 

TR-mittari eli talonrakennusmittari on menetelmä, jolla havainnoidaan talonrakennustyömaan työ-

turvallisuuden tasoa. TR-taso eli talonrakennustaso ilmaistaan selkeänä prosenttilukuna. Alkuperäi-

sen TR-mittarin ovat kehittäneet yhteistyönä tutkijat, viranomaiset ja yritykset. Mittari on laajalti 

käytössä ympäri Suomea. Mittari on myös useiden, entisten työsuojelupiirien alueilla järjestettävien 

rakennusalan työturvallisuuskilpailujen tärkein arvosteluperuste. TR-mittari on työmaan oma väline 

turvallisuuden ja hyvän järjestyksen saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi ja se on myös työmaalla yh-

teistyön toteuttamisväline. TR-mittari antaa yhteistyölle konkreettisen ja tasapuolisen lähtökohdan, 

sen avulla tiedetään mitkä asiat työmaalla ovat kunnossa ja mitkä kaipaavat kohennusta. Maa- ja 

vesirakennustyömaita varten on oma havainnointimenetelmänsä, MVR-mittari. (Rakennusliitto ra-

kennustyön turvallisuutta 2010.) 

  

MVR-mittari on havainnointiin perustuva menetelmä työmaan viikkotarkastusten tekemiseen ja tur-

vallisuustason mittaamiseen. Mittauskierroksen tuloksena on prosenttiluku. Esimerkiksi MVR-taso 90 

% merkitsee, että 90 prosenttia mitattavista asioista oli kunnossa. MVR-mittarin käyttö edellyttää 

työturvallisuuden perusasioiden tuntemusta. (MVR Mittari.) 

 

2.9  Erilaisten mittareiden käyttö työmaan laadunhallinnassa 

 

Johtamisella tarkoitetaan kaikkea sitä ohjaavaa tai arvioivaa toimintaa, jota organisaatiossa tehdään 

sen päämäärien ja tavoitteiden täsmentämiseksi, toimintaedellytysten luomiseksi ja varsinaisen toi-

minnan ohjaamiseksi tavoitteiden mukaan. Johtamisen oleellisin tehtävä on tukea organisaation toi-

mintaa ja luoda mahdollisimman hyvät edellytykset laadukkaan ja tuottavan työn tekemiselle. (TTK 

Työelämän kehittäminen.) 

 

Johtaminen ei kohdistu vain organisaation nykytilaan vaan sen avulla myös tähdätään millaiseksi or-

ganisaation tulevaisuus muodostuu. Johtamisen kautta toiminnalle määritellään suunta ja keinot  

kuinka aiotaan päämäärä saavuttaa. Työpaikalla voidaan johtaminen jakaa asiajohtamiseen ja ihmis-

ten johtamiseen. Jako saattaa tuntua karkealta jaolta käytännön tasolta tarkasteltuna, mutta toisaal-

ta se auttaa ymmärtää johtamistehtävän monipuolisuutta. Asioiden johtamisella tarkoitetaan organi-

saation toiminnan ja toimintaprosessien hallintaa, suunnittelua, organisointia, kontrollointia sekä nii-

hin liittyvää päätöksentekoa. Ihmisten johtaminen on puolestaan käsittää sen, miten toisten ihmis-

http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=mvr-mittaus&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEgQFjAE&url=http%3A%2F%2Fmvrmittari.infrary.fi%2Findex.php%3Fname%3DContent%26nodeIDX%3D5&ei=t1UBUZqdD4yK4gSgg4DYDw&usg=AFQjCNFBOWRQ7gl8ALLpV_0CINg3vGCGNA
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ten käyttäytymiseen voidaan vaikuttaa. Johtamisen tarkoituksena on saada henkilöstö ymmärtä-

mään ja hyväksymään mitä ja miten on tehtävä, jotta toiminta kautta yritys pääsisi tavoitteeseensa. 

(TTK Työelämän kehittäminen.) 

 

Rakennustuotannossa selkeä tehtävä on tuotannollinen kokonaisuus, jonka tavoitteesta toteuttami-

seen osallistuvilla on samanlainen käsitys. Tehtäville tulee olla mittareita, joiden avulla voidaan ha-

vaita poikkeamat suunnittelusta ja ohjata tuotantoa tavoitteisiin. Aikaan sidottu tehtävä on aina ta-

voitteellinen ja ohjattavissa. Tavoitteiden realistisuus tehostaa työskentelyä ja tavoitteellisuus saa 

ponnistelemaan niiden saavuttamiseksi. Tehtäväkohtaisen hajautetun suunnittelun eli ennakoivan 

ohjauksen tarkoituksena on varmistaa tuotannon häiriötön sujuminen ja tavoitteiden mukainen ete-

neminen. (TTK Työelämän kehittäminen.) 

 

Johtamisessa keskeistä (TTK Työelämän kehittäminen.) 

• osaaminen ja sen kehittäminen 
• innostaminen 
• suunnan luominen 
• yhteiset tavoitteet 
• luottamus ja sitoutumine 
• muutos 

 

• innovaatiot. 
• tehtävän toteutuksen suunnittelun 
• suunnitelman tietojen periyttämisen työn-

tekijöille 
• tehtävän aloitusedellytysten varmistamisen 
• tehtävän ohjauksen suunnitelmien mukai-

sesti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ttk.fi/tyoelaman_kehittaminen
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3  RAKENTAMISEN LAATU 
 

3.1  Työmaan aikataulu 
 

Aikataulusuunnittelun kannalta hankkeen oleellisimmat ratkaisut tehdään hankesuunnitteluvaihees-

sa, jolloin rakennuttaja päättää hankkeen ajalliset reunaehdot, tavoitteet ja laatii hankeaikataulun. 

Hankkeen edetessä aikataulut tarkentuvat sitä mukaa, kun projekti etenee tiettyihin ajankohtiin si-

dottuihin osatavoitteisiin ja määrätyn kestoisiin tehtäviin. Työmaanjohtovelvollisuuksista vastaavan 

urakoitsijan, muiden urakoitsijoiden ja tilaajan tulee laatia yhteistyössä työmaan työaikataulu. Työ-

maan aikataulussa tulee esittää työvaiheiden ja niiden edellyttämien hankintojen keskinäinen suori-

tusjärjestys ja eteneminen siten, että kaikki urakoitsijat ja asiantuntijat voivat tahdistaa tehtävänsä 

sen mukaisesti. Aikataulua laadittaessa on otettava huomioon toimintakokeiden ja koekäytön vaati-

ma aika sekä urakoitsijan omien töiden järjestely. Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatetta-

vaksi ja aikataulun tarkentumista lukuun ottamatta sitä voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla. 

Aikataulumalleja on erilaisia. Yleisimmin käytössä olevia aikatauluja ovat mm. jana-aikataulu (ku-

va3.) Jana-aikataulu, vinoviiva-aikataulut, lukujärjestys ja ajoitettu tehtäväluettelo. (Talonrakennus-

teollisuus RT ry ja Rakennustietosäätiö, 3.) 

 

 

Kuva 3. Jana-aikataulu 
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3.2  Aikataulussa pysyminen 
 

Rakennushankkeen varsinaiseen rakentamiseen varattuun aikaan vaikuttavat monet asiat. Tilaajan 

ja rakennuttajan käsitys kohtuullisesta rakennusajasta, rakennuksensuunniteltu käyttöönottoajan-

kohta, rahoitustilanne ja myyntimahdollisuudet sekä viranomaisten toiminta ja suunnitelmien valmis-

tuminen.  (Rakennusurakan yleiset sopimusehdot, YSE 1998 (RT 16–10660.) 

                 

Projektin edetessä on hyvin usein varsin haasteellista pysytä suunnitellussa aikataulussa. Sääolosuh-

teet voivat haitata hankkeen etenemistä. Päärakennusmateriaali saattaa vaikuttaa aikataulussa py-

symiseen sen vuoksi, että rakennejärjestelmät kuten elementti, esivalmistettu vai paikalla rakennet-

tu, ovat erilaisia. Lisäksi suunnitellun rakennuksen talotekniikka, toteutus sekä aloitusajankohta vai-

kuttavat aikatauluun. (Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus, Ratu-

tuotannonsuunnittelu. 

 

3.3  Tehtäväsuunnittelu 
 

Tehtäväsuunnitelmaa tehdessä tulee kiinnittää huomiota yleisiin normeihin ja asiakirjoihin sekä mui-

hin yrityskohtaisiin tiedostoihin. Tehtäväsuunnittelun perustana ovat lisäksi hankeasiakirjat, joita 

ovat mm. sopimusasiakirjat, piirustukset ja erilaiset työmaan suunnitelmat. Lähtötietojen perusteella 

muodostetaan tehtävän ajalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä selvitetään valmista rakennetta ja 

sen toteuttamista koskevat laatuvaatimukset. Tehtäväsuunnitelma tehdään sellaiseen muotoon, jot-

ta se palvelee työntekijöitä heidän työssään ja ohjaavat niitä eteenpäin. Tehtäväsuunnitelma tulee 

olla ymmärrettävä, joten viittauksina esitetyt laatuvaatimukset kirjoitetaan auki ja käydään läpi työn-

tekijöiden kanssa ennen työn aloitusta. Koko tiimin voimin yhteistyössä etsitään keinot, joilla tavoit-

teet ja vaatimukset saavutetaan. Tämän lisäksi suunnitellaan laadunvarmistustoimenpiteet, esimerk-

kinä mainittakoon muisti- ja tarkastuslistat sekä aikataulukaavio. Näiden avulla työmaan mestari tai 

työntekijä itse voi varmistaa ja todeta työhön liittyvien vaatimusten toteutumisen. (Mittaviiva.) 

 

3.4 Aloituspalaveri  
    

Aloituspalaverin tarkoituksena on varmistua, että tehtävän aloitusedellytykset ovat kunnossa ja li-

säksi käydään aikataulutavoitteet sekä laatuvaatimukset läpi. Palaverissa sovitaan alkavan työmaan 

laatuseurannasta, miten tarkastuksia ja palavereja pidetään sekä sovitaan pelisäännöt kuinka yhteis-

työ sujuu eri osapuolten välillä ja miten töiden yhteenliittyminen hoidetaan. Aloituspalaverin avulla 

varmistetaan, että tehtävä voidaan aloittaa, kuten on suunniteltu. Lisäksi palaverissa varmistutaan, 

että kaikille osapuolille on riittävät tiedot työnsä toteuttamiseksi ja että jokaisella on yhteinen käsitys 

tehtäväkokonaisuudesta, jotta tavoitteet saavutetaan ja lopputulos on asetettujen tavoitteiden ja 

vaatimusten mukainen. (Mittaviiva.) 
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3.5  Tarkastukset 
 

Työmailla on tarkastuksia ja vastuuhenkilöitä, mutta pääsääntöisesti jokainen työntekijä vastaavat 

itse oman työnsä tarkastuksista. Tarkastuksen apuna käytetään tarkistuslistoja ja laaturaportteja, 

joissa esitetään tarkastettavat laatuvaatimukset. Mikäli tarkastusten yhteydessä huomataan laatu-

poikkeamia, niin tällöin järjestetään ohjauspalaveri, jossa etsitään keinot poikkeamien ehkäisemisek-

si. Työntekijät ovat avainasemassa työn kehittämisessä, koska he tuntevat työn toteutuksen parhai-

ten. Mallityön tarkastuksiin osallistuvat sekä työnjohto että työntekijät. Mikäli tehdyssä mallityössä 

ilmenee puutteita tai poikkeamia suunnitellusta laatutasosta, korjataan työ vastaamaan suunnitelmia 

ennen seuraavaan osakohteeseen siirtymistä, jonka jälkeen järjestetään uusi mallityön tarkastus. 

Hyväksytty mallityö on vertailukohta seuraavien osakohteiden laatutasolle. (Mittaviiva.) 

 

3.6  Luovuttaminen 
 

Rakennustyömaalla luovuttamisella tarkoitetaan sitä, kun rakennus valmistuu ja siirtyy rakennusura-

koitsijalta rakennuttajalle eli tilaajalle. Vastaanottotarkastus pidetään ennen kuin kohde luovutetaan 

tilaajalle. Rakennustyön valvoja laatii tarkastuksesta vastaanottopöytäkirja. Rakennuskohde siirtyy ti-

laajalle kirjallisesti vastaanottotarkastuksen yhteydessä, tai jos korjattavaa on löytynyt vastaanotto-

tarkastuksen yhteydessä, niin kohde siirtyy tilaajalle, kun puutteet ovat korjattu. Rakennus ja vastuu 

sen kunnossapidosta ja huollosta siirtyy rakennuttajalle luovutuksen jälkeen. (art360.) 
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4    MATERIAALIN HALLINTA 
 

4.1  Työmaan materiaalien saatavuus 
 

Jokaisella työmaalla tulee olla urakkasuoritusta varten riittävä ja ammattitaitoinen materiaalien tila-

ukseen pätevä henkilö, joka vastaa koko urakan ajan materiaalien hallinasta ja tilauksesta. Tämä 

henkilö on hyvin usein joku rakennushankkeen työnjohtajista. Materiaali vastaava kilpailuttaa yleen-

sä jo tarjouspyyntövaiheessa tavarantoimittajat ja tukkuliikkeet selvittääkseen, keneltä yrityksen on 

halvinta ostaa tarvikkeet ja materiaalit sekä saada luotettava toimitusaika varmistuakseen että mate-

riaalit ovat saatavilla oikeaan aikaan. Materiaalihallinnan avuksi on tehty esim. Adminet-

projektinhallinta ohjelmisto. Ohjelmisto sisältää tarvittavat tukkuliikkeet ja tavarantoimittajien yh-

teystiedot. Tarvikkeet voi tilata suoraan ohjelmiston kautta työmaalle toimitettuna tai myös noudet-

tavaksi tukkuliikkeestä. (Vainio 2013, 14.) 

 

4.2  Rakennusmateriaalien asianmukainen säilyttäminen työmaalla 
 

Rakennustyömaalla ollaan usein sään armoilla ja tämän vuoksi riittävällä sääsuojauksella on erittäin 

suuri merkitys esim. rakentamisen laatuun. Sääsuojauksen merkitys korostuu erityisesti Suomessa, 

sillä meidän neljä vuodenaikaa eroavat sääolosuhteiltaan merkittävästi toisistaan eikä optimaalisinta 

rakennusaikaa ole vuodesta kuin hyvin vähän aikaa, keväästä alkukesään. (Vänttinen 2012, 9.) 

 

Talvella lumi ja jää vaikeuttavat tarvikkeiden säilytystä ja käyttöä työmaalla. Lumisateen vuoksi ny-

kyisin yleisesti käytössä oleva säilytystapa ulkona suojapeitteillä peitettynä, aiheuttaa paljon turhaa 

lumityötä. Lisäksi, jos rakennustyön aikana rakennuksen runko altistuu suoralle säänvaikutukselle, 

se vaikuttaa suoraan laatuun, rakenteiden kestoon ja mahdollisesti rakennuksen elinkaaren pituu-

teen. Työmaalla tarvikkeille varataan oma varastoalue, jossa tulee olla sen hetkiset tarvittavat mate-

riaalit ja tarvikkeet oikein suojattuna, josta ne ovat helppo noutaa ja toimittaa. Varastoaluetta ei kui-

tenkaan kannata sijoittaa työmaan kriittisiin kohtiin, ettei se ei haittaa esimerkiksi työmaan kulkulii-

kennettä ja itse rakentamista. (Vänttinen 2012, 9.) 
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Kuva 4. Rakennus on Keder-sääsuojattu. (Ramirent, Sääsuojat ja hallit.) 
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5    TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 
 

5.1  Kysely tiedonkeruumenetelmänä 
 

Kysely on standardoitu tiedonkeruumenetelmä, joka on keskeinen menetelmä survey-tutkimuksessa. 

Survey-tutkimus voi olla kyselyn, haastattelun tai havainnoinnin muoto, jossa tietyssä perusjoukosta 

valitaan otos, jota tutkitaan. Standardoimisella tarkoitetaan sitä, että jokaiselta tutkittavalta kysytään 

asiaa täysin samalla tavalla. (Hirsjärvi ym. 2000, 180). 

 

Kysely on tehokas tiedonkeruumenetelmä, koska tutkimusaineisto voi olla laaja ja sillä säästetään 

aikaa sekä vaivannäköä (Hirsjärvi ym. 2000, 182). Erilaisten tilanteiden, käytäntöjen ja olosuhteinen 

kartoituksessa sekä vertailujen tekemisessä kyselyt ovat paras tapa hankkia tietoa. Se on myös ta-

loudellinen tapa, koska sillä saadaan tietoa suurelta määrältä ihmisiä. Kuitenkin kyseltävän tiedon 

määrä on rajoitettu. (Anttila 1998, 238). Tähän tutkimukseen on valittu aineistonkeruumenetelmäksi 

kysely. Hyvän lomakkeen laatiminen on aikaa vievää, mutta huolellisesti tehty lomake on nopea kä-

sitellä tilastollisilla menetelmillä. Kuitenkin tulosten analysointi ajattelemalla vie aikaa. (Hirsjärvi ym. 

2000, 182). Kyselyn tilastollisten tulosten tulkinnassa tutkijalla voi kuitenkin olla ongelmia. Kyselyn 

haittana on tavallisesti pidetty aineiston pinnallisuutta ja tutkimuksien teoreettista vaatimattomuutta. 

(Hirsjärvi ym. 2000, 182). Kyselyn avulla ei voida selvittää vastaajien suhtautumista tutkimukseen 

kuten kiinnostusta, vastustusta tai arastelu aihetta kohtaan, vastausvaihtoehtojen onnistuneisuutta 

eikä vastaajien tietämystä kysytystä aiheesta. Näiden haittojen takia vastaamattomuus eli kato voi 

nousta suureksi. (Hirsjärvi ym. 2000, 182). 

 

5.2  Tutkimusaineisto ja otos 
 

Tässä tutkimuksessa kerättiin tietoa sähköpostitse lähetetyn kyselylomakkeen avulla. Kyselylomake 

lähetettiin yhteensä 21:een eri yritykseen 68:sta Itä-suomen RT-jäsenyhdistykseen kuuluvasta ra-

kennusyrityksestä. Tutkimuksen otoskoko on näin ollen 30,8 % jos ei oteta huomioon sitä että sama 

yritys toimii myös muussakin maa kunnassa Itä-Suomen alueella.  

 

Kyselylomakkeet lähetettiin yrityksen työpäällikölle, joka toimitti sisäisesti kyselykaavaketta eteen-

päin tai vastasi siihen itse. Vastatut lomakkeet palautettiin sähköpostitse. Saatekirjeessä oli vastaus- 

ja palautusohjeet mukana. Sähköpostitse lähetetyn kyselyn etuna ovat nopeus ja aineiston helppo 

saanti, ongelmana on kato. (Hirsjärvi ym. 2000, 183). 
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5.3  Mittarin laadinta 
 

Tämän tutkimuksen mittari laadittiin hyvän rakentamisen laatuun perustuvien asioiden pohjalta ja 

tarkoituksena oli selvittää mahdollisia ongelmia rakentamisen laadun tämän hetkisessä tilassa RT-

jäsenyhdistykseen kuuluvissa rakennusyrityksissä. Tässä tutkimuksessa käytetyssä kyselylomakkees-

sa käytettiin monivalintakysymyksiä sekä yhtä avointa kysymystä. Monivalintakysymyksissä rastitet-

tiin omaa mielipidettä lähinnä oleva vaihtoehto. Ja avoimessa kysymyksessä vastaaja sai ehdottaa 

miten hänen mielestään parhaiten rakentamisen työvaiheiden laatua voisi parantaa.  

Kyselylomake on täysin luottamuksellinen. Kyselyyn vastanneiden nimiä eikä myöskään yrityskohtai-

sia tietoja julkaista opinnäytetyössä vaan tiedot käsitellään anonyymisti. 

 

5.4  Aineiston käsittely 
 

Kyselylomakkeiden palauduttua takaisin, katsoin ne tarkasti kohta kohdalta. Monivalintatehtävistä 

vastaukset koostin yhteen ja laskin samojen vastausten prosentuaaliset osuudet.  Tämän jälkeen tu-

loksen havainnollistettiin taulukoiden ja graafisten kuvioiden avulla. (Graafinen esittäminen) 

 

Avoimen kysymyksen vastaukset purettiin kirjoittamalla ne kokonaisuudessaan paperille, josta koot-

tiin samansuuntaiset vastaukset. Tutkimuksen tuloksissa tuotiin esille eniten esiintyneet asiat. 

 

5.5  Tutkimuksen toteuttaminen 
 

Tutkimus toteutettiin Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella olevien RT-

jäsenyhdistykseen kuuluville rakennusyrityksien avulla. Kyselylomake lähetettiin sähköpostitse yh-

teensä 21 eri yritykseen, mitkä kuuluvat Talonrakennusteollisuuden Itä-Suomen piiriin. Yrityksissä 

kyselylomake toimitettiin eteenpäin pääasiassa työpäällikön tai vastaavan mestarin, joka vastasi itse 

tai toimitti kyselylomakkeen eteenpäin vastattavaksi. Kyselylomakkeen yhteydessä oli saatekirje, jos-

sa ohjeistettiin kuinka kyselyyn tulee vastata. Vastauksia sain takaisin 16 kpl, josta yksi kieltäytyi 

vastaamasta, joten vastausprosentti oli 71 %. Kysely lähetettiin yrityksiin maanantaina 11. maalis-

kuuta 2013 ja vastausaikaa heillä oli 2 viikkoa. Maanantaina 25.3.2013 päätettiin antaa vastausaikaa 

12.4.2013 asti, koska määräaikaan mennessä vastauksia oli tullut ainoastaan 5 kpl muistutusviestis-

tä huolimatta. Samalla sovittiin, että soitetaan yrityksiin 9.4.2013, jotta yritykset saadaan kannustet-

tua vastaamaan lähettämääni laatukyselyyn.  

 

Soittokierros toteutettiin suunnitelmien mukaisesti kaikkiin yrityksiin, joihin kyselylomakkeen olin lä-

hettänyt. Sain pyydettyä 15 yritystä vastaamaan 21:stä määräaikaan mennessä. Kolmen viikon vas-

tausaika mielestäni olisi pitänyt olla riittävä alun perinkin, koska ensimmäiset vastaukset (3kpl) sain 

jo samana päivänä, kun lähetin ensimmäisen kerran kyselylomakkeet.  

 

Syynä kyselyn alun heikkoon vastausprosenttiin voi olla monia. Kenties yrityksien toimihenkilöillä oli 

ollut kiire kyseisenä päivänä ja lähettämäni kysely oli ”hukkua” muiden sähköpostien joukkoon.  

http://www2.amk.fi/mater/tutkimusmenetelmat/kvantitat/kuvailu/grafi.htm


         
         23 (45) 

Voi myös olla, että heillä ei ollut kiinnostusta tätä asiaa kohtaa ja sen vuoksi jättivät vastaamatta ky-

selyyn lisäajasta huolimatta. Syynä voi olla myös se, ettei kyseisellä henkilöllä ollut valtuuksia vasta-

ta lähettämääni kyselyyn. Kenties myös mahdolliset tekniset ongelmat olivat olleet syynä heikkoon 

vastausprosenttiin tai laatimani kysely oli ollut syystä tai toisesta haasteellinen vastata.  

 

Otantaa pidän omasta mielestäni kohtalaisena, koska kysely saavutti n. 38 %  

Itä-suomen RT jäsenyhdistyksiin kuuluvista rakennusyrityksistä eli karkeasti joka kolmannella oli 

mahdollisuus vastata kyselyyn. Keskisuurista ja suurista yrityksistä kysely saavutti n. 75 % 

 

5.6  Tutkimustulokset 
 

Laadun kyselykaavake sisälsi 17 eri kysymystä, mitkä käsittelivät monipuolisesti rakennusalan laatu-

vaatimuksia ja sitä toimitaanko niiden mukaisesti käytännössä. Tarkastelen kysymyksiä kohta koh-

dalta läpi. Lisäksi tummennetulla tekstillä on kysymyskaavakkeella ollut kysymys ja vastausprosentit 

miten ne jakautuivat kaikkien vastanneiden kesken kysymyksittäin ja kysymyksen jälkeen vielä kaa-

viona osoitettu miten kyselylomakkeen kunkin kysymyksen kohdalla jakautui.  

 

Ensimmäinen kysymys käsitteli rakennusalan yhdessä sopimia hyvän rakennustavan teknisiä laatu-

vaatimuksia kysymällä työmaan toimintatavoista ja siitä kohtaavatko laatuvaatimukset käytännön 

työmaalla jokapäiväisessä elämässä. Vastausten mukaan toleranssien mukaan tehdään töitä. Yli 

puolet vastasi, että aina työskennellään ja vajaa puolet vastasi usein. Lohdullista on huomata, ettei 

kukaan vastannut ”ei lainkaan” tai ”ei tietoa”. Olisi ollut hyvin huolestuttavaa, jos alan normiston 

mukaan ei tehtäisi töitä saati, etteivät alan työntekijät tietäisi mikä RYL-kirjojen toleranssit tarkoitta-

vat. 

 

1. Toimitaanko mielestänne työmaallanne RYL-kirjojen toleranssien mukaisesti? 

  Aina 54 % Usein 46 %  Harvoin 0  %   Ei lainkaan  0  %      Ei tietoa 0 %   
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Toinen kysymys käsitteli työmaan projektien suunnittelua ja sitä, että annetaanko suunnittelutyöhön 

tarvittavaa aikaa ja resursseja. Vastauksissa oli hajontaa, sillä vajaa kymmenesosa vastasi vain ”ai-

na” ja suurin osa päättyi toteamaan, että ”usein”. Osalla yrityksistä suunnittelutyöhön ei panosteta 

tarpeeksi, sillä vastaajista yli kymmenesosa vastasi ”harvoin”.  

 

2. Panostetaanko mielestänne tarpeeksi urakoiden suunnitteluun? 

  Aina 7 % Usein 79 % Harvoin 14 %   Ei lainkaan 0 %        Ei tietoa  0 %   
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Kysymykset 3–5 aihepiiri oli työmaan aikataulutus. Kysymyksillä haluttiin kartoittaa sitä, että onko 

sovitut aikataulut realistisia ja mahdollisia toteuttaa vai onko yrityksellä mahdollisesti ”olla tapana” 

luvata kohteen teettäjälle epärealistisia tavoitteita siitä milloin kohde olisi valmis luovutettavaksi. Ja 

lisäksi haluttiin selvittää kokevatko työntekijät aikatauluissa pysymisen haasteelliseksi käytännön 

työssä. Ja miten työmaan henkilöt kokevat sen, että sovitut aikataulut ohjaavat jokaista työvaihetta, 

jotta kohde etenee suunnitellusti.  

 

Vastauksissa oli hajontaa, sillä noin kolme neljästä sanoi, että aikataulut ovat realistiset. Mielestäni 

myös kohtalaisen suuri määrä, viidesosa, vastasi että aikataulut ovat epärealistiset. Koska kyselyjä ei 

käsitelty yrityksittäin, ei voi vetää johtopäätöksiä siitä oliko mahdollisesti kyseessä ison yrityksen ai-

katauluongelmat vai mahdollisesti pienemmän yrityksen haasteet kilpailun keskellä. Uskoisin, että 

aikataululla on suuri merkitys myös siihen kenet rakennuttaja valitsee urakan tekijäksi. 

 

3. Onko työmaalla aikataulut realistiset ja järkevät? 

   Aina 7 % Usein 72 % Harvoin 21 %  Ei lainkaan  0 %      Ei tietoa  0 %    
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Neljännen kysymyksen tarkoitus oli nostaa aikataulun tärkeyttä esille vielä enemmän selvittämällä si-

tä, että onko aikatauluissa pysyminen haasteellista. Yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että aikatau-

luissa pysytään eikä niiden pitämisen osalta ole hankaluuksia. Kuitenkin hieman yli 40 % vastasi, et-

tä haasteita löytyy aikataulun pitämisen osalta. Tämä on mielenkiintoista, sillä edellisessä kysymyk-

sessä vain noin viidennes vastaajista totesi, että aikataulut ovat epärealistiset ja tässä kysymyksessä 

41 % vastasi, että aikatauluissa pysyminen on vaikeaa. Herää kysymys, että onko aikataulut sitten-

kin paljon useammin epärealistiset kuin on alun perin vastattu.   

 

4. Onko mielestänne sovituissa aikatauluissa pysyminen vaikeaa?         

   Aina 0 %     Usein  41 % Harvoin  35 % Ei lainkaan  24 %    Ei tietoa 0 % 

    

 

Aikataulujen ohjaaminen käytännön työtä koettiin suurimmaksi osaksi myönteisenä, vain 28 % vas-

taajista koki haasteellisena sen, että aikataulut ohjaavat kaikkea toimintaa. 

 

5. Onko mielestänne haasteellista se, että aikataulut ohjaavat keskeisesti kaikkea toi-

mintaa? 

   Aina 0 % Usein 28 % Harvoin 36 %  Ei lainkaan 36 %     Ei tietoa  0 %    
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Kysymykset 6–8 käsittelivät rakennusmateriaalien saatavuutta, logistiikkaa ja säilytystä työmaalla. 

Vastausten mukaan eri materiaalien saatavuuden kanssa ei ole lainkaan ongelmia, tai harvoin. Eli 

voidaan todeta, että yhteistyö alan toimitsijoiden kanssa toimii hyvin.   

 

6. Onko työmaallanne ongelmia eri materiaalien saatavuuden kanssa?  

  Aina 0 % Usein 0 % Harvoin 64 %  Ei lainkaan  36 %    Ei tietoa   0 %    

 

Rakennusmateriaalia saadaan hyvin työmaalle, mutta sen säilyttämisen kanssa on haasteita. Vajaa 

40 % vastaajista koki, että materiaalien säilyttäminen tuottaa välillä ongelmia. Ja jopa vajaa kym-

menesosa oli sitä mieltä, että eri materiaalien säilyttämisen kanssa on aina haasteita.  

 

7. Onko mielestänne haasteellista säilyttää eri rakennusmateriaalit asianmukaisesti 

työmaallanne? 

  Aina 7 % Usein 39 %  Harvoin 47 %      Ei lainkaan  7 %         Ei tietoa  0 %  
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Logistiikan osalta vastaukset jakautuivat tasan puoliksi. Puolet vastaajista koki, että tavaraa tulee 

usein liian paljon tai liian aikaisin työmaalle vaikeuttamaan työntekoa. Ja vastaavasti toinen puoli 

vastaajista oli sitä mieltä, että harvoin on logistiikan kanssa haasteita. Vastausten perusteella voi-

daan todeta, että yritysten tulisi panostaa paremmin siihen että ajoittaa materiaalitilaukset oikein, 

jolloin ei tule myöskään ongelmia rakennusmateriaalien säilytyksen osalta, kun tavaraa tulee oikeaan 

aikaan rakennustyömaalle. 

 

8. Tuleeko mielestänne työmaalle liian paljon tai liian aikaisin rakennustarvikkeita hait-

taamaan työskentelyänne? 

  Aina 0 % Usein 50 % Harvoin 50 %     Ei lainkaan   0 %      Ei tietoa  0 %    
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Kysymykset 9–12 käsittelivät työntekijöiden yhteistyötä eri ammattilaisten kanssa, heidän ammatti-

taitoaan sekä sitoutumista työnkuvaansa. Lisäksi haluttiin kartoittaa sitä, että valvotaanko työnteki-

jöiden työskentelyä tarpeeksi. Yhteistyö eri ammattiryhmien välillä sujuu pääpiirteittäin hyvin ilman 

ongelmia. Tästä voi tehdä sen johtopäätöksen, että kukin ammattiryhmä kunnioittaa toisiaan ja luot-

taa siihen, että he tekevät työnsä hyvin.  

 

9. Onko mielestänne haasteellista työskennellä eri ammattilaisten kanssa  

    yhteistyössä? 

   Aina 0 % Usein 0 % Harvoin 64 %    Ei lainkaan  36 %      Ei tietoa  0 %    

 

 

Vastaajien mielestä työntekijät ovat asianmukaisesti koulutettuja työtehtäviinsä. Tämä tarkentaa jo 

sitä mitä edellinen kysymys jo kertoikin, että työntekijät luottavat toisiinsa ja siihen että ovat alan 

ammattilaisia. Reilu kymmenesosa vastaajista kuitenkin koki, että haasteita riittää myös koulutuksen 

osalta.  

 

10. Ovatko työntekijät mielestänne tarpeeksi koulutettuja työtehtäviinsä?  

   Aina 0 % Usein 84 % Harvoin 16 %   Ei lainkaan  0 %    Ei tietoa  0 %    
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Työntekijöiden motivaation puutetta pidän huolestuttavana seikkana. Vastaajista yli kolmannes oli 

sitä mieltä, että motivaatio on kadoksissa työntekijöiltä. Tähän varmasti voi vaikuttaa se, että kysely 

suoritettiin kevättalvella ja kenties motivaatio ei ole ollut pitkän ja kylmän talven jälkeen parhaimmil-

laan ja lisäksi talven lukuisat irtisanomisuutiset ovat kenties saattaneet vaikuttaa vastaajiin. Onneksi 

kuitenkin 60 % vastaajista oli sitä mieltä, että motivaatio on kohdillaan työntekijöiden keskuudessa.  

 

11. Näettekö haasteena työntekijöiden motivaation puutteen?  

   Aina 0 % Usein 34 % Harvoin 60 %  Ei lainkaan  6 %      Ei tietoa  0 %    

           

 

 

Kysymyksen numero 12 oli tarkoitus selvittää sitä miten työmaan henkilöstö kokee sen, että valvo-

taanko heitä tarpeeksi vai ovatko he ns. oman onnensa seppiä.  

Lähes 80 % vastaajista koki, että työntekijöiden työskentelyä valvotaan riittävästi. Hajontaa kuiten-

kin löytyi, sillä 22 % vastaajista koki että vain harvoin valvonta on riittävää. 

 

12. Valvotaanko mielestänne työntekijöiden työskentelyä tarpeeksi?  

   Aina 0 % Usein 78 % Harvoin 22 % Ei lainkaan 0 %     Ei tietoa  0 %    
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Kyselykaavakkeen loppuosa käsitteli laadun tarkkailua ja sen dokumentointia eri näkökulmista kat-

sottuna. Kysymyksillä haluttiin selvittää, seurataanko työmailla rakennuksen jokaisessa työvaiheessa 

sen laatua ja miten mahdollisten puutteiden dokumentointi ja korjaaminen suoritetaan. Dokumen-

toinnin osalta lisäksi haluttiin tarkemmin kysyä miten niiden ylläpito koetaan. Ja lopuksi vielä halut-

tiin selvittää koetaanko työmaan laadun valvonta riittävänä.  

 

Työmailla viimeistelytyöt jäävät liian usein tekemättä. Vastaajista 42 % ilmoitti huomaavansa puut-

teita erilaisissa viimeistelytöihin liittyvissä seikoissa. Ja puolet vastaajista ilmoitti, että harvoin näke-

vät viimeistelemätöntä työtä.  

 

13. Havaitsetteko työmaallanne puutteena erityyppiset viimeistelytöihin liittyvät on-

gelmat esim. laatoitusvirheet, repsottavat l istat, halkeamat seinissä tai laatoissa?                                                                                                     

Aina 0 % Usein 42 % Harvoin 50 %    Ei lainkaan  8 %          Ei tietoa  0 %    
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Työmailla ei kenties ole aina roolijaot selvillä. Kolmannes vastaajista näkee puutteita vastuunkan-

nossa. En tiedä heijastuuko edellisen kysymyksen vastaus tähän. Kenties yrityksissä koetaan että 

puutteellisten rakennustöiden jälkiä tehnyt henkilö ei välttämättä korjaakaan itse virheitään vaan jo-

ku muu tekee sen ja siten koetaan, ettei vastuuta kanneta. Ja mitä suurempi urakka on, sitä sel-

vemmin asiat kenties heijastuvat työmaalla ja työntekijät kokevat ettei kukaan kanna vastuuta.  

 

14. Onko haasteena työmaallanne vastuunkantamisen puute koko urakasta? 

Aina 0 % Usein 34 %   Harvoin 50 %    Ei lainkaan  16 %  Ei tietoa  0 % 

 

 

 

Kyselyyn vastaajat kokivat, että työnjohto hoitaa hyvin työnsä.  Vastauksien mukaan työnjohtajat 

valvovat laatua hyvin. Vastaajien mukaan työnjohtajat seuraavat ja dokumentoivat asianmukaisesti 

projektien etenemistä ja huomaavat puutteet, joskin vajaan viidenneksen mielestä seurantaa teh-

dään vain harvoin.  

 

15. Seuraavatko työnjohtajat mielestänne eri työvaiheiden etenemistä asianmukaisesti 

ja k irjaavat huomatut puutteet?  

Aina 25 % Usein 57 %  Harvoin 18 %      Ei lainkaan  0 %     Ei tietoa  0 %  
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Työmailla urakan dokumentointi koettiin selkeästi haasteellisena. Vastaajista 61 % koki, ettei virallis-

ten asiakirjojen ajan tasalla pitäminen ole helppoa. Vain vajaa viidennes koki laatuasiakirjojen ylläpi-

don helpoksi suorittaa ajallaan ja asianmukaisesti. Dokumentointi on ensiarvoisen tärkeää johon yri-

tysten tulisi panostaa, jotta voivat osoittaa että urakka on suoritettu asianmukaisesti ja tarvittavat 

laatudokumentit löytyvät jokaiselta työmaalta.   

 

16. Näettekö haasteellisena tarkastusasiakirjojen sekä vaadittujen laatudokumenttien 

ylläpidon?                   

Aina 0 % Usein 61 %   Harvoin  23 %     Ei lainkaan 16 %    Ei tietoa 0 %    

  

 

Laaduntarkkailu on vastaajien mukaan suurimmaksi osaksi hyvää, mutta parantamisen varaakin on. 

Kaiken kaikkiaan viidennes vastaajista oli sitä mieltä, ettei laadunvalvontaa suoriteta riittävästi työ-

mailla eli vastaajien mielipide oli joko ”harvoin” tai ”ei lainkaan”. Laadun tarkkailuun ja sen doku-

mentointiin olisi kyllä syytä kiinnittää huomiota ihan jokaisella työmaalla. Tosi asia on se, että huo-

nolla rakentamisella ei päästä pitkälle vaan yrityksen maine on välittömästi vaakalaudalla nykypäivän 

tietoyhteiskunnassa. Ilman hyvää rakentamista ja kunnollista laadun tarkkailua ja sen dokumentoin-

tia työmaalla saadaan kauaskantoisia negatiivisia vaikutuksia yrityksille. Rakentamisen hyvä laatu tu-

lee olla jokaisen rakennusyrityksen tärkein asia. 

 

17. Onko mielestänne työmaalla tapahtuva valvonta riittävää?              

Aina 0 %  Usein 79 %    Harvoin  14 %      Ei lainkaan  7 %      Ei tietoa 0 %    
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Kysymyskaavakkeen viimeinen kysymys olikin avoin, johon vastaajat saivat esittää miten heidän 

mielestään rakentamisen laatua voisi parhaiten kohentaa. Vastauksista nousi selkeästi esille vas-

tuunkantaminen. Toisin sanoen koetaan, että työmailla mahdollisen virheen/puutteellisen työjäljen 

tehnyt henkilö ei välttämättä itse korjaa tekemäänsä vaan joku toinen työntekijä paikkaa toisen 

työnjäljen. Vastaajat selkeästi haluavat, että vastuu ja virheen/puutteen korjaaminen tulee tehdä se 

henkilö joka alun perinkin on sen tehnyt. Tämä on kenties hyväkin ehdotus noin opetuskannalta aja-

teltuna, etteivät työntekijät toista samoja virheellisiä työtapojaan vaan oppivat oikean tavan työs-

kennellä, kun ovat korjanneet itse virheensä.  

 

Suosituimmat vastauksen siihen kuinka rakentamisen työvaiheiden laatua voisi mieles-

tänne parhaiten parantaa: 

- Puuttumalla virheellisyyksiin sen ilmaantuessa, ei siirretä toisten korjattavaksi  

- Virheentekijät korjaamaan omat virheensä, (työntekijä sekä työnjohtaja) 

- Urakan laaduntarkastus ennen pohjien maksua 

- Karkeiden virheiden osalta tekijät esille omassa työyhteisössä 

 

5.7  Yhteenveto 
 

Laatuvaatimukset ja suunnittelu 

 

Työmailla toteutui hyvin RYL-kirjojen toleranssien käyttö ja niiden mukaisesti toimiminen. Lisäksi 

työmailla on myös riittävän hyvin panostettu urakkasuunnitelmiin, sillä vastaukset jakautuivat pro-

sentuaalisesti seuraavasti: usein 62 %, aina 30 % ja harvoin 8 % urakoista. 

 

Rakennusvaiheiden oikea-aikaisuus 

 

Aikataulutuksen osalta huomasi, että haasteita löytyy rakennustyömailla tällä osa-alueella. Aikataulu-

jen osalta oltiin vahvasti sitä mieltä, että ne ovat realistiset, mutta niissä pysyminen koettiin kuiten-

kin usein haastavaksi. Ja joka kolmannes vastaajista totesi haasteelliseksi sen, että aikataulut ohjaa-

vat kaikkea toimintaa. Aikataulutuskokonaisuutena on siis yksi osa-alue, johon olisi hyvä kiinnittää 

huomiota rakennustyömailla.  Kyselylomakkeen vastaukset osa-aluekokonaisuutena jakautuivat seu-

raavasti: usein 48 %, harvoin 31 %, ei lainkaan 19 %, ja aina 2 % vastaajista koki haasteellisena 

rakennusvaiheiden oikea-aikaisuuden. 
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Materiaalien hallinta 

 

Työmailla koettiin, että rakennusmateriaaleja oli helppo saada, mutta n. 40 vastaajista koki, että nii-

den asianmukainen varastointi tuotti hankaluuksia. Puolet oli sitä mieltä, että tavaraa tulee liian pal-

jon tai liian aikaisin työmaalle haittaamaan työskentelyä. Kysymyskokonaisuutena materiaalihallin-

nan haasteellisuus sai vastauksia seuraavasti: harvoin 54 %, usein 29 %, ei lainkaan 14 %, ja aina 3 

% urakoista. 

 

Työntekijöiden työskentely  

 

Työskentely eri ammattilaisten kanssa sujuu hyvin ja työntekijät kokevat, että ovat koulutettuja työ-

tehtäviinsä ja ovat motivoituneita työhönsä. Lisäksi vastaajat kokevat, että työntekijöitä valvotaan 

riittävästi. Osa-alueena vastaukset jakautuivat seuraavasti: usein 50 %, harvoin 40 %, ei lainkaan 

10 % urakkakohteista koetaan positiivisena työntekijöiden työskentelyt. 

 

Valmiin työn laatu 

 

Koko työmaan urakan vastuunkanto ja työmailla havaitut eri puutteet viimeistelytöissä tuottavat 

kohtalaisen usein ongelmia ja jopa reilu kolmannes kokee, ettei vastuuta kanneta rakennustyömaan 

urakasta. Tämä on varsin huolestuttava seikka, sillä mielestäni vastuu tulisi kantaa ja virheet korjata 

ja niistä oppia, jotta samaa ei tapahdu toiste. Aihepiirin vastaukset jakautuivat seuraavasti: harvoin 

50 %, usein 37 %, ei lainkaan 13 % urakkakohteista kokivat haasteellisena tämän osa-alueen. 

 

Laadunhallinnan toteutus 

 

Tarkastusasiakirjojen sekä vaadittujen laatudokumenttien ylläpitäminen koetaan hyvin usein haas-

teellisena. Työmaan valvonta kuitenkin nähdään riittävänä, mutta sen dokumentointiin tulisi selkeäs-

ti panostaa, jotta dokumentaation ylläpitämistä ei enää koettaisi niin vaikeana. Kysymyskokonaisuu-

tena laadunhallinnan haasteellisuus koettiin näin: usein 67 %, harvoin 18 %, aina 8 %,  

ei lainkaan 7 %. 
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Ohessa vielä kaaviona kuvattu yllä olevien osa-alueiden vastaukset prosentteina ilmaistuna.  

 

Kaavio 2: Kyselylomakkeiden vastaukset laadun mittauksen osa-alueittain ilmaistuna. 

 

5.8  Tulosten luotettavuus ja ehdotukset jatkotoimenpiteiksi 
 

Kyselytutkimuksen luotettavuutta mitataan validiteetilla ja realabiliteetilla. Validiteetin avulla arvioi-

daan, mittaako mittari sitä mitä pitikin. Ja reliabiliteetti vastaavasti ilmaisee sen, kuinka luotettavasti 

ja toistettavasti käytetty mittaus- tai tutkimusmenetelmä mittaa haluttua ilmiötä. (Validiteetti ja re-

liabiliteetti, 9). Tässä tutkimuksessa perehdyttiin ensin hyvään rakentamisen laatuun kirjallisen ma-

teriaalin avulla ja sen pohjalta laadittiin kyselylomake, joten tutkimus on toistettavissa. Reliabiliteetti 

on osa validiteettia. Validiteetti on hyvä silloin, kun tutkimuksen kohderyhmä ja kysymykset ovat oi-

keat. Validiteetin arviointi kohdistaa yleensä huomionsa kysymykseen, kuinka hyvin tutkimusote ja 

siinä käytetyt menetelmät vastaavat sitä ilmiötä, jota halutaan tutkia. Jos validiteetti puuttuu koko-

naan, tulee tutkimuksesta arvoton. Silloin tutkitaan jotain, mitä alun perin ei ollut tarkoitus tutkia. 

(Validiteetti ja reliabiliteetti, 3.)  

 

Sisäisesti tutkimusaineisto saadaan luotettavaksi, kun mittaaminen on reliaabelia ja validia. Näytteen 

tai otoksen edustaessa perusjoukkoa toteutuu aineiston ulkoinen luotettavuus. Sisäisen ja ulkoisen 

luottavuuden avulla määritellään aineiston luotettavuus. Näihin on kiinnitettävä huomiota kokonais-

luotettavuuden vuoksi. Tutkimuksen luotettavuutta saattaa heikentää erilaiset ulkoiset seikat, kuten 

vastaaja ymmärtää kysymyksen väärin tai vastaa tarkoituksella epärehellisesti kyselyyn. Vastaus 

saattaa vaihdella satunnaisten tekijöiden vuoksi kuten esimerkkinä voisi mainita vastaajan vireystaso 

ja mielentila. Lähtökohtaisesti kuitenkin luotetaan, että vastaukset ovat rehellisiä ja näin ollen voi-

daan pitää tutkimustulosta luotettavana myös sen tulosten osalta. (Tilastoapu). 
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Tutkimuksen suorittamisessa oli omia haasteita. Alussa oli ongelmana se, etten saanut takaisin kyse-

lylomakkeita kuin muutaman sovittuun päivämäärään mennessä, mutta muistutusviestit sekä puhe-

linsoitot annetun lisäajan myötä saivat viimein yritykset ymmärtämään asian tärkeyden. Yritykset 

vastasivat kyselyyn rehellisesti, sillä kuten kaaviosta nro 2 huomaa, niin vaihteluita vastauksissa oli 

eikä siten tarvitse pelätä, että yritykset ovat vastanneet epärehellisesti saadakseen paremman kuvan 

todellisesta rakentamisen laadusta heidän työmaillaan.  

 

Otoskoko oli mielestäni riittävä kartoittamaan rakentamisen laatua Itä-Suomen alueella, sillä otok-

sessa oli mukana kaiken kaikkiaan 38 % Itä-Suomen RT -jäsenyhdistykseen kuuluvista rakennusyri-

tyksistä. Otoskoossa oli mukana pieniä, keskisuuria sekä suuria yrityksiä, joten otoskoko oli moni-

puolinen ja edustava.  

 

Kyselylomakkeiden vastausten perusteella voisi pääpiirteittäin todeta, että rakentamisen laatu ei ole 

huonoa, mutta selkeitä kehittämisen kohteita löytyy. Aikatauluissa pysymiseen sekä rakennusmate-

riaalien säilyttämiseen työmailla tulisi kiinnittää huomiota. Näiden lisäksi huolestuttavaa on se, että 

viimeistelytöissä on erittäin usein puutteita ja työmaalla koetaan, ettei vastuuta urakasta kanneta 

tarpeeksi hyvin. Myös laadunhallinnan toteutuksessa on parantamisen varaa. 

 

Virallisten dokumenttien ylläpitämiseen tulisi myös kiinnittää erityistä huomiota, jotta vaaditut asia-

kirjat ovat asianmukaisesti täytetty koko urakan ajan. Näihin osa-alueisiin keskittymällä saamme ke-

hitettyä rakentamisen laatua entisestään paremmaksi Itä-Suomen alueella. Tulevaisuutta ajatellen 

olisi mielenkiintoista, jos myöhemmässä vaiheessa tehtäisiin seurantatutkimus tässä opinnäytetyössä 

esille tulleiden rakentamisen laatupuutteiden kehittymisestä. Perehtymällä ja tekemällä seurantatut-

kimus nyt nousseista ongelmakohdista edes auttaisi yrityksiä näkemään konkreettisesti mitä kehit-

tymistä on ajan saatossa tapahtunut. Ja mikäli kehittymistä ei olisi tapahtunut, olisi se selkeä sig-

naali yrityksillä, että asiaan tulee kiinnittää välittömästi huomiota, jotta rakentamisen laatu paranisi 

laadukkaalle tasolle. 
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LIITE 1 

 

LAADUNKYSELYLOMAKEMALLI 

 

Arvoisa yrityksen / työmaan toimihenkilö. 
 
Rakennusteollisuus RT on aloittanut kehityshankkeen rakentamisen laadun parantamiseksi. Rakennus-
teollisuuden laatupolku -hankkeessa on tarkoitus muodostaa yhtenäisiä mittareita työmaiden laadun-
tuottokyvyn arviointiin sekä kehittää työkaluja laatuvirheiden seurantaan ja vähentämiseen. Tarkoituk-
seni on tehdä opinnäytetyö rakentamisen laadusta, jonka teetättää Talonrakennusteollisuus ry, Itä-
Suomen aluetoimisto ja Veikko Matikainen. Opinnäytetyöni yksi osa-alueista on alla oleva kyselyloma-
ke, johon pyytäisin teitä vastaamaan. Olisi erittäin tärkeää minulle saada vastauksenne alla oleviin ky-
symyksiin ja lisäksi saada myös suostumuksenne käyttää ja julkaista teiltä saamiani vastauksia opin-
näytetyössäni. Kyselylomake on täysin luottamuksellinen. Kyselyyn vastanneiden nimiä eikä myöskään 
yrityskohtaisia tietoja tulla julkaisemaan opinnäytetyössä vaan tiedot käsitellään anonyymisti. 
 
Voisitteko ystävällisesti vastata alla olevaan kyselyyn ja lähettää vastauksenne minulle sähköpostitse 
10.4.2013 mennessä osoitteeseen sami.m.eronen@edu.savonia.fi 
 
 
Ystävällisin terveisin, 
 
___Sami  Eronen___   
     Sami Eronen 
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Yrityksen nimi: MMM Rakentajat OY 
 
Työmaa: Torin torni 
 
Kyselyyn vastaajan nimi ja asema työmaalla: Rapa Rakentaja Työmaamestari 
 
 
 
1. Laatuvaatimukset ja suunnittelu 
 
Toimitaanko mielestänne työmaallanne RYL-kirjojen toleranssien mukaisesti? 
              
  Aina x Use in   Harvoin   Ei la inkaan        Ei tie toa      
 
- Panostetaanko mielestänne tarpeeksi urakoiden suunnitteluun? 
                     
  Aina x Use in   Harvoin  x Ei lainkaan       Ei tie toa      
 
 
2. Rakennusvaiheiden oikea-aikaisuus 
 
- Onko työmaalla aikataulut realistiset ja järkevät? 
 
   Aina   Usein  x Harvoin   Ei la inkaan        Ei tie toa       
 
- Onko mielestänne sovituissa aikatauluissa pysyminen vaikeaa?         
          
   Aina x Use in   Harvoin   Ei la inkaan         Ei tie toa       

 
- Onko mielestänne haasteellista se, että aikataulut ohjaavat keskeisesti  kaikkea  
  toimintaa? 

 
   Aina   Use in   Harvoin  x Ei la inkaan          Ei tie toa       
 
 
3. Materiaalinhallinta 
 
- Onko työmaallanne ongelmia eri materiaalien saatavuuden kanssa?  
 
  Aina   Use in   Harvoin  x Ei la inkaan           Ei tie toa       
 
- Onko mielestänne haasteellista säilyttää eri rakennusmateriaalit asianmukaisesti työmaallanne? 
              
  Aina   Usein  x Harvoin   Ei la inkaan           Ei tie toa       

 
- Tuleeko mielestänne työmaalle liian paljon tai liian aikaisin rakennustarvikkeita haittaamaan  työsken-
telyänne? 
             
  Aina   Use in   Harvoin   Ei lainkaan  x         Ei tie toa       
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4. Työntekijöiden työskentely  
 
- Onko mielestänne haasteellista työskennellä eri ammattilaisten kanssa yhteistyössä? 
                    
   Aina   Use in   Harvoin  x Ei la inkaan           Ei tie toa       

 
- Ovatko työntekijät mielestänne tarpeeksi koulutettuja työtehtäviinsä?                     
                  
   Aina x Use in   Harvoin   Ei la inkaan           Ei tie toa       
 
- Näettekö haasteena työntekijöiden motivaation puutteen? 
 
   Aina   Use in   Harvoin  x Ei la inkaan           Ei tie toa       
 
- Valvotaanko mielestänne työntekijöiden työskentelyä tarpeeksi? 
 
   Aina x Usein  x Harvoin   Ei la inkaan           Ei tie toa       
 
 
 
5. Valmiintyönlaatu 
 
- Havaitsetteko työmaallanne puutteena  eri tyyppiset viimeistelytöihin liittyvät ongelmat esim. laatoi-
tusvirheet, repsottavat listat, halkeamat seinissä tai laatoissa?                                                                                                     
                                     
Aina   Use in   Harvoin       Ei la inkaan              Ei tietoa  x    
               
- Onko haasteena työmaallanne vastuunkantamisen puute koko urakasta? 
                       
Aina   Usein  x Harvoin       Ei la inkaan              Ei tie toa     
 
 
 6. Laadunhallinnan toteutus 
                    
 - Seuraavatko työnjohtajat mielestänne eri työvaiheiden etenemistä asianmukaisesti ja kirjaavat huo-
matut puutteet?  
                  
Aina   Use in   Harvoin         Ei lainkaan  x         Ei tie toa       
 
- Näettekö haasteellisena tarkastusasiakirjojen sekä vaadittujen laatudokumenttien ylläpidon?                   
                 
Aina   Use in   Harvoin        Ei lainkaan  x          Ei tie toa       
  
- Onko mielestänne työmaalla tapahtuva valvonta riittävää?              
                
Aina   Usein  x Harvoin        Ei la inkaan            Ei tie toa       
  
 
7. Lopuksi haluaisin kysyä teiltä kirjallisen kysymyksen. Kuinka rakentamisen työvaiheiden laatua voisi 
mielestänne parhaiten parantaa? 
 
 
 

- Aikataulut selvimmäksi 
- Työn vastaan otto tarkastukset yhdessä tilaajan kanssa 

 
 
 
 
 
 

                  Kiitos vastauksestanne! 
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LIITE 2 

 

TYOMAANLAADUNMITTAUS LOMAKE 

 

 

 



         
         44 (45) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         
         45 (45) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	1  JOHDANTO
	1.1 Työn tausta ja tavoitteet
	1.2 Talonrakennusteollisuus ry
	2.1 Laatu käsitteenä
	2.2  Rakentamisen laadun näkökulma
	2.3  Laatu tuotannonsuunnittelussa
	2.4  Laatujohtaminen
	2.5  Laatujärjestelmä
	2.6  Työmaan laatusuunnitelma
	2.7  Työmaa- ja urakoitsijakokoukset
	2.8  Erilaisten mittareiden käyttö työmaan laadunhallinnassa
	2.9  Erilaisten mittareiden käyttö työmaan laadunhallinnassa
	3.1  Työmaan aikataulu
	3.2  Aikataulussa pysyminen
	3.3  Tehtäväsuunnittelu
	3.4 Aloituspalaveri
	3.5  Tarkastukset
	3.6  Luovuttaminen
	4    MATERIAALIN HALLINTA
	4.1  Työmaan materiaalien saatavuus
	4.2  Rakennusmateriaalien asianmukainen säilyttäminen työmaalla
	5    TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN
	5.1  Kysely tiedonkeruumenetelmänä
	5.2  Tutkimusaineisto ja otos
	5.3  Mittarin laadinta
	5.4  Aineiston käsittely
	5.5  Tutkimuksen toteuttaminen
	5.6  Tutkimustulokset
	5.7  Yhteenveto
	5.8  Tulosten luotettavuus ja ehdotukset jatkotoimenpiteiksi


