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Käsitteet 

Bitumikermi Rakenteiden ulkopuolisiin vedeneristyksiin käytettävä, bitumikermi on 

tunnettu ennen nimellä kattohuopa. 

Littera Rakennushankkeen eri rakennusosien kustannukset lokeroidaan nume-

rosarjojen eli litteroiden alle. 

Mesta Työkohteen edellytykset edellisten töiden, työvälineiden ja materiaalin 

osalta. 

Plaano Pumppaamalla levitettävä itsetasoittuva sementtipohjainen tasoite suorille 

lattiapinnoille. 

Roilo Kiviaineisten pintojen sisällä tai pinnassa kulkeva ura vesi- ja sähköputki-

en asennusta varten. 

Tarke Toteutuneen rakenteen tai asennuksen sijainnin tarkistusmittauksen tu-

los, esimerkiksi asennettujen salaojaputkien todelliset sijainnit. 

Toleranssi Suurin sallittu poikkeama vaaditusta arvosta, esimerkiksi seinälaattojen 

saumojen leveyden vaihteluvälin osalta. 
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1 Johdanto 

Rakennusalalla tuottavuuden parantaminen ja toiminnan tehostaminen ovat jatkuvia 

tavoitteita. Samalla määräykset ja vaatimukset tiukentuvat, mikä asettaa suunnittelijoil-

le sekä tuotannon henkilöstölle uusia, entistä suurempia, ongelmia ja vaikeuksia. Haas-

teita tarjoaa myös asiakkaiden aiempaa korkeammat laatuvaatimukset rakentamisen 

lopputuotteen, suunnittelun, ympäristön, työturvallisuuden sekä palvelun osalta. Yrityk-

set pyrkivät vastaamaan näihin haasteisiin yhtenäistämällä hyväksi havaittuja käytäntö-

jä laadunhallintajärjestelmän avulla. 

Suurten yritysten toimintajärjestelmät ovat kansainvälisesti standardisoituja koosteita 

yrityksen toiminnasta ja sen dokumentoinnista. NCC Rakennus Oy:n toimintajärjestel-

mä velvoittaa kaikkia yrityksen henkilöitä toimitusjohtajasta rakennussiivoojiin toimi-

maan näiden ohjeiden ja käytäntöjen mukaan. Se ohjeistaa myös, mitä laadullisia toi-

menpiteitä, tarkastuksia sekä dokumentointia rakennustyömaalla suoritetaan. Yrityksen 

sisäisissä sekä ulkoisissa arvioinneissa on todettu, että työnjohdon tehtäväkohtainen 

tarkastaminen sekä sen dokumentointi ovat selkeitä parantamiskohteita verrattuna 

muihin osa-alueisiin. 

Tällä hetkellä tarkastuksia helpottavat lomakepohjat ovat sisällöltään vanhentuneita ja 

hankalasti löydettävissä erillisestä tietojärjestelmästä. Insinöörityön tavoitteena on päi-

vittää tarkastuskortit sisällöltään sekä käytettävyydeltään ajankohtaisiksi ja liittää ne 

viitteellisenä työkaluna nykyiseen toimintajärjestelmään. Tulevaisuudessa tarkastuskor-

tit tulevat siirtymään sähköisiksi mobiililaitteilla käytettäviksi sovelluksiksi, minkä joh-

dosta insinöörityön tavoitteena on tarkastuskorttien ulkoasun ja käytettävyyden kehit-

täminen siihen suuntaan. 

Insinöörityössä selvitetään ensin laadun, sen seurannan ja dokumentoinnin tapoja, 

jonka jälkeen itse tarkastuskorttien kehittäminen ulkoasun ja sisällön osalta alkaa. Työ 

tehdään NCC Rakennus Oy:n Asumisen yksikölle ja yrityksen ohjaajana toimii laatuin-

sinööri Sari Paukku. 
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1.1 Tavoitteet 

Opinnäytetyön päätavoitteena on muokata, kehittää ja päivittää NCC Rakennus Oy:llä 

käytössä olevat tarkastuskortit ulkoasun, käytettävyyden ja sisällön osalta ajankohtai-

siksi. Tutkimuksessa otetaan huomioon työn jatkokehitysmahdollisuudet mobillisovel-

luksessa hyödyntämiseen sisällön osalta. Lopputuotteena luodaan Microsoft Excel -

pohjainen tarkastuskortisto työnjohdon käyttöön nykyisen laadunvarmistusmatriisin 

mukaisista työvaiheista, joka liitetään osaksi NCC:n laadunhallintajärjestelmää. 

Tutkimus on rajattu koskemaan asuntorakentamisen yksikköä, eikä se välttämättä so-

vellu sellaisenaan korjaus- ja toimitilarakentamiseen. Opinnäytetyössä keskitytään ta-

loudellisesti, laadullisesti tai aikataulullisesti tärkeiden työvaiheiden tarkastuskortteihin, 

jotka sisältyvät yrityksen laadunvarmistusmatriisiin. Tutkimuksen lopputuotteena muo-

dostuva tarkastuskortisto on työnjohdon arkipäiväiseen käyttöön luotava apuväline ja 

opinnäytetyötä tarkastellaan työnjohdon näkökulmasta. 

1.2 Tutkimusmenetelmät 

Opinnäytetyössä hyödynnetään alan kirjallisuutta pohjustamaan laadunhallintaa käsit-

teenä sekä käytännön tasolla rakennushankkeessa. Insinöörityötä tehdään yhteistyös-

sä suunnitteluosaston sekä liiketoiminnan tuki ja kehitys -yksikön kanssa lopputuottee-

na luotavan tiedoston kehittämisessä. 

Teoreettisen taustatiedon etsimisessä hyödynnetään alan kirjallisuutta, jotka käsittele-

vät rakentamisen sekä rakennushankkeen laatua ja laatujärjestelmiä. Lähteinä käyte-

tään yrityksen sisäistä toimintajärjestelmää, verkkodokumentteja sekä useita Raken-

nustiedon julkaisuja insinöörityön kirjallisessa osuudessa sekä lopputuotteena synty-

vässä tiedostossa. 

Insinöörityössä merkittävässä asemassa ovat myös yrityksessä työskentelevien asian-

tuntijoiden huomiot ja kokemusperäinen tieto. Näitä tietoja hyödynnetään esimerkiksi 

uuden tarkastuskortiston ulkomuodossa sekä sisällössä. Tietoa ja kommentteja asian-

tuntijoilta saadaan palaverien sekä sähköpostikeskustelujen muodossa, eikä opinnäy-

tetyössä ei suoriteta varsinaisia haastatteluja. 
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2 Laadunhallinta 

2.1 Laatu käsitteenä 

Käsitteenä laatu on moniulotteinen ja siihen on monia eri määritelmiä. Laatu voidaan 

jakaa tuotteen, palvelun tai toiminnan laatuun. Lopputuotteen laatu on usein asiakkaal-

le tärkein, mutta tämän lisäksi myös suunnittelun, valmistuksen, ympäristön sekä asi-

akkaan tunteman laadun merkitys lopulliseen kokemukseen on huomattava. Laatu 

ymmärretään nykyään kokonaisvaltaisena lopputuotteen virheettömyyden sijaan. [1, s. 

7.] 

Historiallisesti laatua on alettu kehittämään parantamalla työkaluja ja tehostamalla toi-

mintaa, mutta vasta teollistumisen jälkeen tuotteita on ruvettu systemaattisesti tarkkai-

lemaan. Tämän pohjalta laadun varmistaminen kehittyi lopputuotteen laadun toteami-

sesta ennakoivaan laaduntarkkailuun, josta jalostui 1950-luvulla laatujohtamisen ajatte-

lutapa. Suomessa laatujohtamista alettiin soveltamaan laajemmassa mittakaavassa 

1980-luvun lopulla, jolloin myös laatujärjestelmä oli esillä ensimmäisissä ISO 9000 -

standardeissa. Entinen laatujärjestelmä on nykyään kattava laadunhallintajärjestelmä, 

jossa kuvataan organisaation yhtenevät pelisäännöt sekä menettelytavat. [1, s. 8-10.] 

2.2 Rakentamisen laatu 

Rakentamisessa laatu on moniulotteinen käsite kuten kaikilla muillakin toimialoilla ja 

sitä voidaan tarkastella sekä kokea erilaisista näkökulmista. Laatu ei ole pelkkä konk-

reettinen asia vaan se koetaan henkilökohtaisesti: voidaan arvostaa virheettömyyttä, 

vastoinkäymisten kohtaamista ja niistä oppimista tai sovituista asioista huolehtimista. 

Rakennustöiden laatu 2014 -kirja jakaa rakentamisen laatukäsitteet neljään eri osaan, 

jotka ovat suunnittelun, tuotannon, asiakkaan sekä ympäristön laatu. [1, s. 11.] 

Suomessa maankäyttö- ja rakennuslaki asettaa puitteet ympäristölle, suunnittelulle ja 

niiden laadulle. Se pyrkii varmistamaan suunnitelmien laadun ja toteuttamiskelpoisuu-

den. Ympäristöministeriö on koonnut tarkemmat rakentamista koskevat säännökset ja 

ohjeet Suomen rakentamismääräyskokoelmaan, jotka ovat myös velvoittavia. Laki ei 

kuitenkaan juuri ota kantaa rakennusluvan saaneen rakennuksen rakentamiseen ja 
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käyttöön. Rakennusvaiheessa tehdään usein virheitä, jotka ovat joko tahallisia tai ta-

hattomia, puutteellisesta laadunvalvonnasta johtuvia. [7; 13, s. 102-103.]  

2.2.1 Toimintajärjestelmä 

Yrityksen toimintajärjestelmä on kooste yrityksen yhteisistä toimintatavoista ja sen tar-

koituksena on selkeyttää ja yhtenäistää koko yrityksen toimintaa. Toimintajärjestelmä 

on yrityksen johdolle työkalu asettaa strategiat ja arvot sekä antaa ohjeet niiden toteut-

tamiseksi. Yleisemmin tunnettu termi toimintajärjestelmästä on laatujärjestelmä ja sen 

päätehtävä on varmistaa tuotteiden vaatimusten mukainen toistuvuus sekä lisätä asi-

akkaan tyytyväisyyttä ja luottamusta yritykseen. Kaikilla toimialoilla on käytössä perus-

piirteiltään samantyyppiset, standardien mukaiset toimintajärjestelmät, eikä rakennus-

ala tai NCC Rakennus Oy ole tästä poikkeus. Toimintajärjestelmä voidaan rakentaa 

esimerkiksi ISO 9000, CAF tai EFQM -laatujärjestelmästandardien mukaiseksi, joista 

NCC Rakennus Oy käyttää ISO 9000 -standardien mukaista järjestelmää. Lyhenne 

ISO tulee englannin kielen sanoista International Organization for Standardization ja se 

tarkoittaa standardoimisen kansainvälistä organisaatiota. Suomen Standardisointiliitto 

SFS ry on osa tätä järjestöä ja hallinnoi kansallisesti standardeja. [1, s. 11; 3; 4; 5, s. 

15-17.] 

ISO 9000 -laatujärjestelmästandardit ovat malleja ja ne kertovat vaatimukset hyväksyt-

tävän toimintajärjestelmän dokumentoinnille. Standardit asettavat vain vaatimukset, 

jonka perusteella toimintajärjestelmä luodaan, ne eivät tarjoa valmiita ratkaisuja. Laatu-

järjestelmään kuvataan kirjallisesti organisaation hyväksi havaitut toimintatavat, jotta ne 

olisivat vakioituja käytäntöjä kaikille organisaation eri portaille. Toimintajärjestelmän 

sertifiointi kertoo asiakkaalle, että yrityksen laaduntuottokyky on suunniteltu ja varmis-

tettu. Sertifioinnin suorittaa ulkopuolinen sertifiointielin, joka tarkastaa yrityksen audi-

toimalla sen toimintaa. [5, s. 16.] 

EFQM-järjestelmä on lyhenne sanoista European Foundation for Quality Management 

ja se soveltuu kaiken tyyppisille organisaatioille toiminnan arviointiin ja kehittämiseen. 

Toimintajärjestelmistä tämä on kattavin ja sitä käytetään toiminnan arviointiin sekä ke-

hittämiseen yksityisellä ja julkisella sektorilla kansainvälisesti. Mallin ideana on paikan-

taa vahvuudet ja tunnistaa heikkoudet sekä mitata kehitystä parempaan suuntaan. 

Common Assessment Framework -järjestelmä (CAF) on EU:n jäsenmaiden julkisen 
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sektorin organisaatioille kehitetty laadunarviointimalli. Common Assessment Frame-

work -järjestelmä on periaatteeltaan sama kuin EFQM. [1, s. 11; 4.] 

2.3 Laadunhallinta rakennushankkeessa 

Rakennushankkeen aikana laadunhallintaa suoritetaan laatimalla erilaisia suunnitelmia 

sekä valvomalla niiden toteutumista. Seuraavien alaotsikoiden alla käydään tarkemmin 

eri rakennusvaiheiden aikana suoritettavia toimenpiteitä. 

2.3.1 Hankekehityksen sekä suunnittelun laadunhallinta 

Rakennuttajana toimiessa laadunhallinta alkaa asiakkaiden tarpeiden selvittämisenä. 

Tämä saattaa joskus olla vaikeaa, koska asiakas ei usein osaa ilmaista tarvettaan tai 

haluamaansa laatutasoa. Tässä vaiheessa asiakkaan mielessä kuitenkin määräytyy 

kuva laadun tasosta, johon lopputuotteen tulisi yltää. Kun tarveselvitys on valmis, teh-

dään hankepäätös, jonka perusteella ryhdytään hankesuunnitteluun tai lopetetaan 

hankkeen kehitys. [3; 6, s. 6-7.] 

 

Kuva 1. Rakentamisen prosessikaavio rakennushankkeen aikana [2]. 

Hankesuunnitteluvaiheessa kohteelle määritetään yksityiskohtaisesti sisältö, rakennus-

tapa, ominaisuudet ja laatutaso sekä kustannukset ja aikataulu. Näistä muodostuu 
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hankesuunnitelma tai projektisuunnitelman ensimmäinen versio. Suunnitelman pohjalta 

tehdään suunnittelun aloituspäätös ja lopullisten suunnitelmien vaiheittainen teko han-

kesuunnitelman pohjalta alkaa. [3; 6, s. 6-7.] 

Suunnitteluvaiheeseen asti laatutasoa ja -tavoitteita on määritetty, mutta nyt niiden 

konkreettinen kehittäminen hankesuunnitelman pohjalta alkaa. Ensin tehdään luonnos-

piirustukset, jonka jälkeen tehdään rakennuslupahakemuksen vaatimat pääpiirustukset 

ja viimeisenä työ- ja valmistuspiirustukset. Maankäyttö- ja rakennuslaki asettaa suun-

nittelulle paljon vaatimuksia laadun, esteettömyyden, turvallisuuden, ympäristön ja eko-

logisuuden näkökulmista. Tarkemmat ohjeet näistä on koottu Suomen rakentamismää-

räyskokoelmaan, jota hallinnoi Ympäristöministeriö. Rakentamismääräyskokoelma 

asettaa uusille rakennuksille sekä niiden materiaaleille tekniset vaatimukset, mutta se 

ei ota kantaa asiakkaille tärkeisiin visuaalisiin laatuvaatimuksiin. Suunnitteluvaihe päät-

tyy rakentamisen aloituspäätökseen ja mahdolliseen tarjousvaiheeseen. [3; 6, s. 6-7; 

7.] 

2.3.2 Rakentamisen valmistelun laadunhallinta 

Rakentamisen valmisteluvaiheessa yrityksen toimintajärjestelmässä on määritetty do-

kumentit, jotka tulee olla tehtynä ennen rakentamisen aloittamista. Osa näistä doku-

menteista on lakisääteisiä, osa toimintajärjestelmän sääntöjen kautta sitova ja osa va-

paaehtoisia, mutta hyödyllisiä dokumentteja. Tärkein näistä dokumenteista on projekti-

suunnitelma, joka on laadittu asiakkaan määrittelemin vaatimuksin, yrityksen toiminta-

tapojen sekä kohteen riskien perusteella. Projektisuunnitelma sisältää seuraavan lue-

telman mukaiset asiat [1, s. 14-15; 3.]: 

 Kohteen tiedot sekä yleistä kohteesta 

 Organisaatio, vastuunjako sekä toimenkuvat 

 Asiakastoiminta ja informaatio 

 Riskit ja niiden torjunta 

 Suunnittelun ohjaus 

 Aikataulusuunnittelu 

 Hankintojen suunnittelu ja toteutus 

 Kustannusohjaus, valvonta ja ennustaminen 
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 Laadun suunnittelu, ohjaus, valvonta ja todentaminen 

 Turvallisuus, ympäristö ja aluesuunnittelu 

 Viimeistely, luovutus ja käyttöönotto 

 Dokumentointi ja asiakirjojen arkistointi 

Projektisuunnitelman lisäksi valmisteluvaiheessa tehdään useita tuotannon perussuun-

nitelmia, jotka määrittävät koko hankkeen kulun. Osaa näistä suunnitelmista sivutaan 

projektisuunnitelmassa, esimerkiksi aikataulusuunnitteluna toimii kohteen yleisaikatau-

lun laatiminen, jonka pääpiirteet on kerrottu projektisuunnitelmassa kirjallisesti. Laadun 

suunnittelussa käytettävä keino on laatumatriisin laatiminen, josta kuvassa 2 on yksi 

esimerkki tällaisesta matriisista. Siinä määritetään, mitä laadunvarmistustoimenpiteitä 

kuhunkin työtehtävään suoritetaan. [1, s. 16–17.] 

 

Kuva 2. Esimerkki työmaan laatusuunnitelman laadunvarmistusmatriisista [1, s. 18]. 

Suomen maankäyttö- ja rakennuslaki määrää osan rakentamisen valmisteluvaiheessa 

tehtävistä toimenpiteistä: kosteudenhallintasuunnitelma, henkilöstötilojen suunnitelma 

sekä aloitusvelvollisuudet, viranomaisluvat ja ilmoitukset. Työturvallisuuden osalta vi-

ranomaiset vaativat lisäksi elementtiasennussuunnitelman, putoamissuojaussuunnitel-

man, työmaan vaarojen arvioinnin sekä sähköistys- ja valaistussuunnitelman. [3.] 
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2.3.3 Rakentamisen laadunhallinta 

Rakentamisen käynnistyessä samojen valmisteluvaiheen laadullisien tehtävien tar-

kempi suunnittelu, ohjaus sekä valvonta alkavat. Ennen rakentamisen aloitusta laatua 

on käsitelty koko kohteen osalta, mutta nyt keskitytään laatuun työtehtäväkohtaisesti 

erittelemällä. Tätä kutsutaan toistuvaksi tehtävänohjaukseksi. Projektisuunnitelmaa 

tehtäessä on laadittu laadunvarmistusmatriisi, jossa määritetään tehtäväkohtaisesti 

suoritettavat toimenpiteet rakennusvalvonnan, sopimusasiakirjojen sekä riskianalyysin 

perusteella. Näitä työtehtävän ohjauksen toimenpiteitä ovat tehtäväsuunnitelma, aloi-

tuspalaveri, mestan vastaanotto, mallityö, tarkastukset, testit ja mittaukset, osakohteen 

tarkastus sekä vastaanottokatselmus. [11, s. 3.] 

Tehtäväsuunnitelma 

Tehtäväsuunnitelma on yhteen työkokonaisuuteen kohdistuva suunnitelma. Siihen kuu-

luvat aikataulu- ja kustannustavoitteiden tarkistaminen, työssä tarvittavien resurssien ja 

materiaalien suunnittelu, riskien tunnistaminen, työturvallisuuden varmistaminen sekä 

tehtävän laatuvaatimuksien selvittäminen. Tehtäväsuunnitelmassa käsitellään yhtä 

työvaihetta kokonaisuutena, toisin kuin yleisaikataulussa rakennushanketta kokonai-

suutena tai viikkosuunnitelmassa kaikkia työvaiheita lyhyellä aikajaksolla. [10, s. 1.] 

Sujuvan ja taloudellisen rakentamisen kannalta tehtäväsuunnitelma on tärkein yksittäi-

nen rakennusvaiheen perussuunnitelma, koska siinä selvitetään kaikki yksittäiseen 

työkokonaisuuteen tarvittava lähtötieto. Muissa rakennusvaiheen laadunhallinnan teh-

tävissä keskitytään valvomaan suunnitelmien mukaista toteutusta ja reagoimaan on-

gelmiin. Tehtäväsuunnitelmassa esimerkiksi tarkastetaan tehtäväkohtaisissa tarkastus-

korteissa käytettävät laatuluokat, materiaalinvalmistajan työohjeet sekä kohdekohtaiset 

erityisvaatimukset. Tehtäväsuunnitelma on sisällöltään kuitenkin niin laaja, että se teh-

dään vain taloudellisesti, aikataulullisesti tai laajuudeltaan merkittävistä työvaiheista 

kuten esimerkiksi elementtiasennuksesta, perustustöistä tai vesikattotöistä. [10, s. 6-7.] 

Suurimman hyödyn tehtäväsuunnitelmasta saa tekemällä sen ennen materiaalin han-

kintaa ja aliurakkaneuvotteluja. Se voidaan kuitenkin laatia viimeistään ennen tehtävän 

aloitusta ja aloituspalaveria. Tehtäväsuunnitelmaa voidaan näin käyttää apuvälineenä 

työntekijöiden perehdyttämisessä tavoitteisiin ja vaatimuksiin. [1, s. 21; 10, s. 1.] 
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Aloituspalaveri 

Tehtäväsuunnitelman laatimisen jälkeen pidetään aloituspalaveri, johon osallistuvat 

pääurakoitsijan työvaiheesta vastaava työnjohtaja, aliurakoitsijan työnjohtaja tai työ-

ryhmän nokkamies sekä rakennustyön suorittava työryhmä. Aloituspalaverissa käy-

dään läpi työn lähtöaineisto, aikataulu ja järjestys, liittyvät työt ja ongelmat, materiaali ja 

kalusto, työturvallisuus, laatuvaatimukset ja laadunvarmistus sekä tehtävän erityispiir-

teet. Yksinkertaisuudessaan aloituspalaverissa kerrotaan suorittavalle portaalle kaikki 

työhön liittyvä tieto. Työnsuorittajien tietoon voidaan tuoda työvaiheen laatuvaatimukset 

ja työtavat pääpiirteittäin tehtäväkohtaisella tarkastuskortilla. Aloituspalaverissa käy-

dyistä ja sovituista asioista laaditaan muistio, joka arkistoidaan. [1, s. 27; 3.]  

Toistuvan tehtävänohjauksen tarkastukset 

Toistuvan tehtävänohjauksen tarkastuksiin voidaan lukea mestan vastaanotto, mallityö 

ja ensimmäisen kohteen tarkastus sekä osakohteen tarkastus. Mestan vastaanotossa 

tarkastetaan, että työn teon edellytykset resurssien, edellisten työvaiheiden, työturvalli-

suuden ja suunnitelmien osalta ovat kunnossa. Ajallisesti se on siis tehtävä ennen var-

sinaisen työn aloitusta. Muut tarkastukset ottavat kantaa pääasiassa työn aikana ta-

pahtuvaan toimintaan sekä lopputulokseen. Sisällöltään mallityö, ensimmäisen kohteen 

tarkastus sekä osakohteen tarkastus ovat samat, vain niihin osallistuvat tahot saattavat 

poiketa toisistaan. Esimerkiksi rakennuttajan edustaja, suunnittelija sekä valvoja osal-

listuvat usein merkittävien työvaiheiden mallityökatselmukseen, mutta osakohteen ja 

ensimmäisen työkohteen tarkastuksen suorittavat pääurakoitsija sekä aliurakoitsija. [3; 

11, s. 3.] 

Mittaukset, testit ja kokeet 

Suoritettavat mittaukset, testit, kokeet ja tarkemittaukset on määritelty erikseen laatu-

matriisissa. Tarkemittauksia suoritetaan usein maanrakennus- perustus- sekä runko-

vaiheessa rakennusosien mittatarkkuus-, sijainti- ja asennustoleranssivaatimusten täyt-

tymisen varmistamiseksi. Tarkemittauksia suoritetaan myös erityistä tarkkuutta vaati-

vissa rakenteissa sekä korjausrakentamisessa lähtötietojen selvittämiseksi. [3.] 

Rakennushankkeen työvaiheisiin liittyy runsaasti erilaisia testejä, mittauksia ja tarkas-

tuksia kuten äänen- ja lämmöneristävyys, ilmatiiveyskoe, kermirakenteiden vesitiiveys-
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koe, rakenteiden kosteusmittaukset, pinnoitteiden kalvopaksuusmittaukset sekä puris-

tus- ja vetokokeet. Esimerkiksi ilmatiiveysmittausta tarkastellaan omana työvaiheena, 

koska tiiveydellä on niin suuri merkitys rakennuksen toimivuuteen, vaikka kaikki siihen 

vaikuttavat asiat liittyvät muihin työvaiheisiin. Osa mittauksista on lakisääteisiä ja niiden 

dokumentointi on välttämätöntä rakennuksen käyttöönoton kannalta. Tämän lisäksi 

yritykset teettävät myös omia tarkastuksia kuten viemäreiden videokuvaus sekä vaati-

muksia tarkemmat kosteusmittaukset. [3.] 

Esivalmistetuissa tuotteissa mittaukset, testit ja laadunvarmistus on suoritettu jo ali-

hankkijan toimitiloissa. CE-merkintä takaa peruslaadunvarmistuksen tason koko Eu-

roopan Unionin alueella esivalmistetuille tuotteille. Tarkemmasta dokumentoinnista tai 

lisätoimenpiteistä on sovittava erikseen alihankkijan kanssa sopimusvaiheessa. Korke-

amman esivalmistusasteen tuotteissa kuten ikkunoissa, betonielementeissä, teräsra-

kenteissa on tyypillistä varmistaa laatu erikseen kohteen tuotteiden erästä ja dokumen-

toida se. Mittauksen suorittaja voi olla alihankkijan, tilaajan tai ulkopuolisen organisaa-

tion edustaja. [3; 12, s. 15.] 

Työvaiheen vastaanotto 

Lopullisessa työvaiheen vastaanotossa todetaan osakohteet tarkastetuiksi ja niissä 

havaitut virheet ja puutteet korjatuiksi. Tämän lisäksi voidaan suorittaa koko työvaihee-

seen kohdistettu tarkastuskierros mahdollisten virheiden osalta. Työvaiheen vastaanot-

toa helpottaa ja nopeuttaa oleellisesti se, että erilliset työvaiheet on tarkastettu jo niiden 

suoritushetkellä ja dokumentoitu hyvin esimerkiksi tarkastuskortteja apuna käyttäen. 

Taloudellinen loppuselvitys sekä jäljellä olevat maksuerät voidaan suorittaa, kun työ-

vaihe on vastaanotettu. Työvaiheen vastaanottaminen ja taloudellinen loppuselvitys ei 

kuitenkaan poista aliurakoitsijan vastuuta tuotteeseen liittyvästä takuusta tai myöhem-

min havaituista puutteista. [3.] 

2.3.4 Viimeistely- ja käyttöönottovaiheen laadunhallinta 

Viimeistelyvaihe on noussut tämän päivän asiakaslähtöisessä rakentamisessa entistä-

kin tärkeämpään asemaan, vaikka rahallisesti se on erittäin pienessä osassa verrattu-

na suuriin rakennusvaiheen työvaiheisiin. Viimeistelyvaiheen tarkoituksena on varmis-

taa kohteen luovutus halutussa aikataulussa ja laatutasossa. Tämä vaihe sisältää vi-

ranomaiskatselmukset, rakennuttajan tarkastukset, yrityksen johdon katselmuksen, 
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pääurakoitsijan itselleluovutuksen ja tarkastukset sekä asukkaan tarkastukset. [3; 8, s. 

57.] 

Pohja kaikille viimeistelyvaiheessa tehtäville tarkastuksille ja niiden korjauksille luodaan 

rakennusvaiheessa, kun työvaiheita suoritetaan ja valvotaan. Tunnollisesti suoritetut 

tehtäväkohtaiset tarkastukset varmistavat laadun syntymisen jo työvaihetta suorittaes-

sa. Tällöin seuraavien työvaiheiden aloitusvalmius ja lopputulos ovat sopimusten mu-

kaisia ja rakentamisen lopputuote on parempi. Käyttöönottovaiheen aikana rakennuk-

sen toiminta ja käyttö käynnistetään sekä käyttäjät ja huoltohenkilöstö opastetaan kiin-

teistön käyttöön. Viimeistely- ja käyttöönottovaihe kulminoituvat rakennuksen luovutta-

miseen rakennuttajalle ja käyttäjille virheettömänä. Rakennuksen luovutuksessa vastuu 

ja kiinteistön hallinta siirtyvät rakennuttajalle sekä käyttäjälle. Tästä pisteestä alkaa 

rakennuksen elinkaaren pisin ja tärkein vaihe: käyttövaihe. Koko rakennushanke pää-

urakoitsijan osalta päättyy sovittuihin takuutöihin sekä kymmenvuotisvastuisiin ja niiden 

takuurahaerien vapauttamiseen. [3; 8, s. 57,58; 9.] 

3 Vanhat tehtäväkohtaiset tarkastuskortit 

Käytössä olevat tarkastuskortit ovat erillisiä tiedostoja, jotka löytyvät yrityksen sisäisen, 

internet-pohjaisen, tietojärjestelmän välilehden alakansioiden takaa. Korteissa on käy-

tössä ulkoasultaan jokseenkin yhtenäinen pohja, joihin työnjohtajat ovat luoneet sisäl-

lön. Tarkastuskortit on luotu yrityksessä yleisesti käytössä olevan laatumatriisimallin 

pohjalta ja yksittäiset kortit sisältävät usein erilliset kortit mestan vastaanotolle, osakoh-

teen tarkastukselle sekä malliasennukselle. Sisältö on pääasiassa edellisiin Rakennus-

tiedon käsikirjoihin perustuvaa, vaikka muutokset ajan tasalla olevaan tietoon ovat pie-

niä. 

3.1 Sisältö 

Yrityksessä tällä hetkellä käytössä olevat tarkastuskortit ovat pääosin päivitetty vuonna 

2009, jolloin on julkaistu edellinen versio Rakennustiedon Rakennustöiden Laatu -

kirjasta. Joitain yksittäisiä kortteja on päivitetty tai tehty tämän jälkeen.  Uusin Raken-

nustöiden Laatu -käsikirja on vuodelta 2014. Tarkastuskortit perustuvat käytössä ole-

vaan laatumatriisiin, joka räätälöidään työmaakohtaiseksi rakentamisen valmisteluvai-

heessa. Tässä vaiheessa kuitenkaan ei yleensä räätälöidä tarkastuskortteja kohteen 
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suunnitelmien mukaisiksi, mutta ne tulisi muokata viimeistään työvaiheen aloituksen 

yhteydessä. 

NCC Rakennus Oy:llä on myös käytössä paljon omia ohjeistuksia, joita ei ole sisällytet-

ty tarkastuskortteihin, kuten keittiön kalusteiden yläpuolisista sokkelitäytteistä sekä wc-

istuimen liimaukseen jätettävästä kosteudenpoistoreiästä. Nykyinen sisältö perustuu 

pelkästään Rakennustiedon ohjeistukseen sekä joissain tapauksissa yritysten välillä 

sovittuihin tiukempiin laatuvaatimuksiin. 

Laatumatriisi määrittelee kohteessa käytettävät tehtävänohjauksen toimenpiteet, joita 

tällä hetkellä ovat mestan vastaanotto, malliasennuskatselmus, osakohteen tarkastus 

sekä ensimmäisen työkohteen tarkastus. Malliasennuskatselmuksessa sekä ensim-

mäisen työkohteen tarkastuksessa kuitenkin määritellään työn vertailutaso, joihin osa-

kohteiden tarkastusten tulisi yltää. Muiden tarkastusten paitsi mestan vastaanoton tulisi 

olla sisällöltään täysin samanlaisia, mutta silti niille löytyy vanhasta tarkastuskortista 

kaksi erillistä korttia, joiden tiedot saattavat olla ristiriitainen keskenään tai aikataululli-

sesti eri vaiheessa. Esimerkiksi parkettitöiden malliasennuksen yhteydessä oletetaan 

kynnysten olevan asennettu, mutta samalla tulisi tarkastaa alusmateriaalin limitys. 

Työvaiheiden jaottelu on tehty laatumatriisissa aikajärjestyksessä, vaikka yleisesti kus-

tannusten sekä työn seurannassa käytetään litterapohjaista erittelyä. Eri työvaiheet 

saattavat myös olla kohteesta riippuen työjärjestykseltään poikkeavia. Tarkastuskor-

teissa ei ole otettu huomioon muihin työvaiheisiin liittyviä asioita tarkemmin, vaikka ne 

ovat oleellisessa osassa laadullista kokonaisuutta. Esimerkiksi rakennuksen tiiveyteen 

vaikuttavat merkittävästi ikkuna- ja oviasennusten saumaukset sekä plaano-lattioiden 

ja tasoitustöiden pohjatyöt, mutta ne sijaitsevat erillisellä Höyrynsulkujen ja ilmatiivey-

den varmentaminen koko rakennuksessa -kortilla.  

3.2 Ulkoasu ja käytettävyys 

Vanhat tarkastuskortit sijaitsevat erillisessä yrityksen sisäisessä tietojärjestelmässä 

kuin toimintajärjestelmän dokumentit ja korttien löytäminen tietojärjestelmän alasivun 

takaa ilman avustusta on lähes mahdotonta. Tämä järjestelmä on otettu käyttöön 

vuonna 2012 ja sitä ennen kortteja oli satunnaisesti kolmannessa eri tietojärjestelmäs-

sä. Kortisto on lisätty järjestelmään Microsoft Word – dokumentteina, jotka löytyvät 
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työvaiheittain jokainen eri kansiosta. Kuvassa 3 on esitetty märkätilojen vedeneristyk-

sen tarkastuskortit sekä niiden sijaintipolku tietojärjestelmässä. 

 

Kuva 3. Vanhojen tarkastuskorttien sijainti erillisessä tietojärjestelmässä. 

Kortit perustuvat malliin, jossa kohteen tiedot, tarkastettava asia, hyväksytty-merkintä 

sekä huomiot ovat kaikki erillisissä kohdissa. Korttia täyttäessä pitää siis kirjoittaa yh-

destä tarkastuskortin rivistä kahteen eri paikkaan huomiot ja merkinnät. Tämän lisäksi 

joissain tarkastuskorteissa on ennen itse tarkastettavaa asiaa lisätty taulukko tarkastet-

tavan asian lisätiedoista. Alla olevassa kuvassa 4 on havainnollistettu vanhan tarkas-

tuskortin kömpelöä prosessia. 

  

Kuva 4. Prosessikaavio vanhan tarkastuskortin käytettävyydestä. 

KOHTEEN TIEDOT
•Tarkastettavan asian täydentävä tieto

TARKASTETTAVA ASIA

HYVÄKSYNNÄT

HUOMIOT
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Tarkastuskorttien tarkastettavat asiat, niiden täydentävät tiedot sekä kohteen tiedot 

saattavat olla erillisellä sivulla kuin itse hyväksynnät sekä huomiot. Tämä aiheuttaa 

työmaakäytössä ongelmia, koska useampaa paperia on vaikea pitää esillä samalla kun 

tarkastaa ja tekee merkintöjä. Hyväksynnät ja tarkastettava asia saattavat myös sekoit-

tua helposti, koska taulukon hyväksyntämerkintä sekä tarkastettava asia ovat eri pai-

kassa, varsinkin korttien ollessa kohdekohtaisiksi muokattuja. Lisäksi huomioiden kir-

jaamiselle on varattu erittäin vähän tilaa, vaikka yhdellä kortilla saattaa olla useiden 

työkohteiden tarkastukset. Huomioiden sijaan kortissa käytetään termiä virhe, joka ei 

välttämättä sovellu kaikissa tapauksissa. Virheille on myös jätetty korjattu pvm-kohta, 

joka tarkoittaa uutta tarkastuskierrosta samaa korttia käyttäen. Kuvassa 5 on esimerkki 

vanhasta tarkastuskortista. 

 

Kuva 5. Vanhan tarkastuskortin ulkoasu 
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4 Uusi tehtäväkohtainen tarkastuskortisto 

Insinöörityön tavoitteena oli päivittää sisällöltään ja ulkoasultaan vanhat työnjohdon 

tehtäväkohtaiset tarkastuskortit yrityksen laadunvarmistusmatriisin määrittelemässä 

laajuudessa. Työn edetessä huomattiin kuitenkin, että muutamia tärkeitä työvaiheita 

puuttui kokonaan vanhasta kortistosta. Nämä työvaiheet olivat ohutsaumamuuraus 

sekä etuoikaisutyöt. Opinnäytetyössä laadittiin alkuperäisestä tavoitteesta poiketen 

myös näistä työvaiheista omat tarkastuskortit, koska niillä on suuri tahdistava vaikutus 

muihin työvaiheisiin nähden.  Lisäksi useiden tarkastuskorttien nimeämistä tarkennet-

tiin vastaamaan virallisia työvaiheiden nimiä. 

Kortiston järjestys on jaettu niin, että ulkopuolen työvaiheiden kortit ovat ensimmäise-

nä, jonka jälkeen ovat sisäpuolen työvaiheet, märkätilojen työvaiheet sekä talotekniikan 

työvaiheet jokainen omana osionaan. Järjestystä ei valittu litterointijärjestelmän mukai-

seksi, koska se saattaa muuttua työmaiden välillä sekä uusien litterointijärjestelmien 

käyttöönoton mukana. Vanhassa järjestelmässä järjestys oli lähes sama, mutta niitä ei 

ollut osioitu ollenkaan. Tietolähteenä päivittämisessä on käytetty Rakennustiedon Ratu-

kortteja, RT-kortteja, käsikirjoja, vanhoja tarkastuskortteja sekä laadusta vastaavien 

henkilöiden kokemusperäistä tietoa. 

4.1 Ulkoasu ja käytettävyys 

Lähtökohtana kortiston uudistamiselle oli niiden saaminen yhteen tiedostoon, josta eril-

liset kortit löytyvät sisällysluettelon takaa. Microsoft Word ei sovellu tähän tehtävään 

kirjamaisen rakenteen takia, joten alustaksi valittiin Microsoft Excel. Sen välilehtiraken-

ne tarjoaa paremman mahdollisuuden yksittäisten korttien käyttöön ja muokkaukseen 

yhden tiedoston sisällä. Sisällysluettelo on helposti toteutettavissa tiedoston sisäisen 

hyperlinkin avulla erillisille välilehdille. Tavoitteena oli myös tiivistää yksittäisen tarkas-

tuskortin oleellinen asia yhdelle sivulle. Kuvassa 6 on tarkastuskortiston sisällysluettelo, 

joka toimii myös tarkastuskorttien valikkona hyperlinkkien avulla. 
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Kuva 6. Uuden tarkastuskortiston sisällysluettelo. 

Suurin muutos yksittäisen työvaiheen tarkastuskortissa on tapahtunut taulukkomaisen 

rakenteen muuttamisella listamaiseksi, jossa tarkastettava asia, huomio sekä hyväk-

syntä on sijoitettu samaan paikkaan. Tällä ratkaisulla yksittäistä kohtaa tarkastaessa 

kaikki toiminnot tapahtuvat yhdessä paikassa vanhasta kolmesta erotetusta sijainnista 

poiketen ja lopputulos on mahdollisimman lähellä mobiililaitteilla käytettävien sovellus-

ten ulkoasua ja käytettävyyttä. Kuvassa 7 havainnollistetaan uuden tarkastusprosessin 

kulkua.   

                                    

 
 

Kuva 7. Uuden tarkastuskortin käytettävyyden prosessikaavio 

TARKASTETTAVA 
ASIA

HYVÄKSYNTÄHUOMIOT

Lisätiedot ja ohjeet 
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Luonnoksia tehtäessä kokeiltiin rakenteita, joissa huomiot merkataan tarkastuskortin 

alaosaan, mutta se hankaloittaa käyttöä, koska jokaisessa merkinnässä pitää viitata 

erikseen juuri tarkastettuun kenttään. Vanhassa kortissa on myös useampi tarkastus-

kohde samalla paperilla ja sitäkin kokeiltiin luonnoksena. Useampi tarkastuskohde sa-

malla kortilla kuitenkin teki ulkoasusta sekavan ja vähensi kommenttien tilaa runsaasti. 

Sivun asettelussa kokeiltiin myös suunnan muuttamista pystystä vaakaan. Se kuitenkin 

vähensi tarkastettavien kohtien määrää ja tilaa 15 tarkastettavasta kohdasta alle kym-

meneen. Teksti muuttui lisäksi hankalasti luettavaksi palstojen ollessa n. 20 cm leveitä. 

Yksittäisten tarkastettavien kohtien ulkoasua kehittäessä kokeiltiin erilaisia variaatioita 

numeron, hyväksynnän sekä huomion sijoittelussa. Vanhassa kortissa ollut numerointi 

pidettiin aluksi käytössä, rivin oikeaan laitaan lisättiin hyväksyntää varten valintaruutu ja 

huomioille jätettiin rivin alle tyhjää tilaa. Numerointi kuitenkin jäi pois, kun valintaruutu 

siirrettiin sivun vasempaan laitaan visuaalisesti selkeämmälle paikalle. Käytännössä se 

ei kuitenkaan osoittautunut toimivaksi paikaksi, koska teksti piti ensin lukea vasemmal-

ta oikealle ja sitten palata takaisin sivun vasempaan laitaan merkitsemään rasti. Valin-

taruutu siirrettiin takaisin sivun oikeaan laitaan ja numerointi päätettiin jättää kokonaan 

pois, koska se ei ole taulukkorakenteen poistumisen jälkeen tarpeellinen ja muuttuu, 

kun kortteja muokataan rakennushankekohtaiseksi. 

Sivun ylätunnisteessa ja tietokentässä päivittämisen tarvetta oli asettelun sekä sisällön 

osalta. Vanhassa kortissa ylätunnisteena on logo, työvaiheen nimi otsikkona, työnume-

ro, työmaa sekä työvaiheen nimi uudelleen. Näiden jälkeen on taulukot sekä mal-

liasennuskatselmuksen sekä mestan vastaanoton läsnäolijoista sekä päiväyksistä, 

vaikka nämä tarkastukset ovat täysin erillisillä lomakkeilla. Ylätunnisteessa logon paik-

ka on siirretty oikeaan ylälaitaan ja työvaihe vasempaan yläreunaan. Tämän jälkeen on 

työmaa ja työnumero ja viimeisenä tarkastaja sekä päiväys. Taulukot läsnäolijoista eri 

tarkastuksissa poistettiin kokonaan ja ylätunnisteen alimmalle riville sijoitettiin mallikat-

selmus ja osakohteen tarkastus -tekstit, joista valitaan pidettävä tarkastus valintaruu-

dun avulla. Microsoft Excelin ylätunnisteessa kuitenkin tulee vastaan rajattu merkkien 

määrä, minkä takia pidettävän tarkastuksen valinta tuotiin ylätunnisteen alapuolelle, 

jonka alta alkaa tarkastuskohtien osuus tarkastuskohteen merkinnän kentällä. 

Alatunniste oli jätetty vanhasta tarkastuskortista kokonaan pois, mutta nyt sen katsottiin 

olevan tarpeellinen. Alatunnisteeseen lisättiin kentät kohteen hyväksynnän päiväystä 

sekä hyväksyjän allekirjoitusta ja nimenselvennystä varten. ”Hyväksytyn osakohteen 
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tarkastuksen pohjalta urakoitsija voi laatia urakan mittauspöytäkirjan tai laskun” -teksti 

lisättiin sivun alimmaiseksi sulkeiden sisällä painottamaan tarkastuksen merkitystä 

myös aliurakoitsijan kannalta. 

Monet tarkastettavat työvaiheet sisältävät taulukoita tai rakenteiden mittatarkkuustole-

ransseja, joiden sijoituspaikka on vaihdettu ylätunnisteen alapuolelta kokonaan seu-

raavalle sivulle. Tämä mahdollistaa paperin tulostuksen toispuolisena, jolloin taulukko 

on helposti saatavilla mutta ei tiellä, kun sitä ei tarvita. Tarkastuskortin toisen sivun 

ylätunnisteessa on vain yrityksen logo, työvaiheen nimi sekä lisätiedot ja taulukot -

otsikko. Otsikon jälkeen on varattu tilaa yrityksen ohjeellisille, mutta hyviksi havaituille 

työohjeille. Nämä on suunnattu pääasiassa oman tuotannon kohteisiin, mutta ne toimi-

vat myös urakointikohteissa kunhan ulkopuolisen suunnittelun tekemissä suunnitelmis-

sa ei ole ristiriitaisuuksia. Yrityksen ohjeellisen työvaihevideon linkki on sisällytetty 

muutamien työvaiheiden lisätietosivulle. 

Sivujen marginaalit säädettiin hyvin kapeiksi, jotta sivulle kirjoitettavien huomioiden 

sekä tarkastuskohtien tila saatiin maksimoitua. Vasempaan laitaan kuitenkin jätettiin 

hieman leveämpi marginaali, jotta paperia rei’itettäessä ja mapitettaessa teksti ei jää 

piiloon. 

4.2 Ulkopuolen työvaiheet 

Ulkopuolen työvaiheet on rajattu maanrakennustöistä runkotöihin ja pihatöihin. Järjes-

tys on valittu käytännön rakennusjärjestyksen mukaan, vaikka osa työvaiheista ajoit-

tuukin päällekkäin. Paalutustöiden tarkastuskortti on jätetty pois, koska siitä pitää tehdä 

erilliset tarkepiirustukset, eikä tarkastuskortille ole tarvetta. 

Maanrakennustöiden tarkastuskortissa pääpaino siirrettiin valmiiden pintojen oikeista 

koroista kaivantojen sallittuihin syvyyksiin ja kaltevuuksiin. Lisäksi täyttöjen materiaa-

leihin, niistä otettuihin mittauksiin sekä tiivistyksessä käytettyihin laitteisiin on kiinnitetty 

huomiota. Tarkastuskortin toiselle sivulle on tuotu Rakentamisen Laatu 2014 -kirjasta 

taulukot kaivantojen suurimmista syvyyksistä eri kaltevuuksilla ja maa-aineksilla. Kaive-

tun maan profilointi sekä suunnitelmien mukaisten korkojen täyttyminen on myös jätetty 

tarkastuskorttiin, mutta tarkat valmiiden pintojen korkovaatimukset eri pinnoitusmateri-

aaleille on siirretty pihatöiden tarkastuskortille. Salaojatöillä sekä ulkopuolisten viemäri-
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en, kaivojen ja vesijohtojen asennuksella on myös omat tarkastuskortit, joten päällek-

käisyyttä on pyritty välttämään maanrakennustöiden osalta. Esimerkiksi suodatinkan-

kaan asennus ja salaojakerrosmaan täyttöön liittyvät asiat löytyvät salaojatöiden alta. 

Ulkopuolisten vesijohtojen, viemärien ja kaivojen tarkastuskortissa pääpaino on teknii-

kan oikealla sijainnilla, toimivilla kaadoilla sekä oikeilla materiaaleilla, täytöillä ja tuen-

noilla. Tekniikan sijainti tulee myös päivittää suunnitelmiin ja valokuvata ennen täyttöjä. 

Vanhasta tarkastuskortista muokattiin lähinnä tarkastuskohtien järjestystä käytännölli-

semmäksi ja päivitettiin kirjoitusasua sekä vanhentuneen julkaisun, Betoniputkinormit 

2001, lähdetieto. Kuvassa 8 on toinen maanrakennustöiden lisätietosivulle tuoduista 

taulukoista, vastaavia taulukoita on monissakin työvaiheissa. 

 

Kuva 8. Maanrakennustöihin liittyvä taulukko, joka on tuotu tarkastuskortin lisätietosivulle. 

Perustustöiden tarkastuskorttiin ei tehty paljon muutoksia, koska vanha kortti oli sisäl-

lön puolesta kattava ja ajankohtainen. Työvaiheena perustustyöt ovat hyvin samankal-

taisia kaikilla työmaille ja se näkyy myös vanhan kortin laadussa. Perustustöiden tar-

kastuskortin järjestys ei kuitenkaan ollut looginen ja tarkastusta tehdessä olisi joutunut 

ensiksi tarkastamaan raudoitusteräksien limitysjatkoksia ja vasta sen jälkeen raudoi-

tuksen ja muotin oikean koon. Ensimmäisellä sivulla olleet toleranssitaulukot myös siir-

rettiin ensimmäiseltä sivulta toiselle. 
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Perustustöiden jälkeen järjestyksessä seuraavana perustusten ja maanvaraisten seini-

en vedeneristys, joka sai uudeksi nimeksi: Ulkopuolinen vedeneristys. Otsikointi vastaa 

nyt Rakennustiedon omissa ohjeistuksissaan käyttämää, mikä helpottaa lisätiedon et-

simistä tietokannoista. Tarkastuskortti oli sisällöltään pääpiirteittäin ajan tasalla, mutta 

sen järjestystä ja muotoilua selkeytettiin kolmiosaisesta tarkastuksesta, joka tulisi tehdä 

ennen asennusta, sen aikana sekä jälkeen. Lisätietosivulle jätettiin vanhassakin tarkas-

tuskortissa olleet havainnekuvat bitumikermin limityksestä. 

Elementtiasennuksen tarkastuskortti oli osittain hyvin työohjeen kaltainen, minkä takia 

siitä poistettiin ylimääräistä ja vanhaa tietoa liittyen työtapoihin. Tarkastuskortti oli sisäl-

löltään vanha, mikä tuli ilmi ohjeistuksesta käyttää teräs- ja vaneriasennuspaloja ele-

menteissä, vaikka nykyään käytetään lähes poikkeuksetta muovisia asennuspaloja. 

Myös tarkastettavien kohtien järjestys muutettiin loogiseksi alkaen korkojen tarkastuk-

sesta ja päättyen ontelolaattojen saumojen betonointiin. Elementtien asennustolerans-

sit siirrettiin kortin toiselle sivulle ja niiden perässä on tiedot eri elementtien tarkkojen 

toleranssien sijainnista. 

Ulkopuolen saumauksessa muutokset sisältöön ovat pieniä ja vain rakennetta sekä 

kirjoitusasua on muokattu. Otsikointi poikkeaa hieman Rakennustiedon Ratu-kortista, 

joka kattaa kaikki saumaukset rakennuksen sisä- ja ulkopuolella. Tarkastuskorttia ei 

kuitenkaan muokattu kattamaan koko saumausta vaan se pidettiin ulkopuolisiin töihin 

suunnattuna. Rakennuksen sisäpuolella tapahtuvia saumauksia käsitellään ovi- ja ik-

kuna-asennuksen sekä rakennuksen tiiveyden yhteydessä. Ulkopuolisten saumausten 

toiselle sivulle tuotiin saumarakenteen suositeltavat mitat sisältävät taulukot. 

Vesikaton puutyöt sekä katteenasennustyöt on jaettu katemateriaalityypin mukaan 

huopa- ja peltikatteisiin. Lisäksi vesikaton pohjatöistä sekä katteenasennustöistä on 

tehty erilliset tarkastuskortit vanhan kortiston tapaan, mikä tarkoittaa yhteensä neljää 

erillistä tarkastuskorttia. Työvaiheet ovat niin kriittisiä rakennuksen toimivuuden ja kos-

teudenhallinnan kannalta sekä laajoja sisällöltään, että jakoa ei tarvinnut muuttaa. Pel-

tikaton puutöiden tarkastuskorttia muokattiin järjestyksen osalta loogisemmaksi ja pää-

paino siirrettiin katon kantavien rakenteiden suunnitelmien ja toleranssien mukaisuudel-

le. Lisäksi detaljien sekä liitosten oikeellisuutta korostetaan. Huopakatteen puutöiden 

tarkastuskortissa pääpaino pidetään kattorakenteen sisään ja alapuolelle jäävien ra-

kenteiden tarkastuksessa, koska niiden korjaaminen jälkikäteen on työlästä ja kallista. 
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Peltikatteen asennuksen vanha tarkastuskortti on jaettu kahteen osaan, jossa ensim-

mäisessä osassa tarkastetaan uudelleen alustan vaatimuksia sekä materiaaleja ja 

sääolosuhteita. Näistä päällekkäisenä vesikaton puutöiden kanssa olevat alustan vaa-

timukset on poistettu ja muut tarkastuskohdat on yhdistetty peltikatteen tarkastuskoh-

tiin. Tarkastettavien kohtien järjestys muokattiin myös loogiseksi työjärjestyksen kans-

sa. Huopakatteen tarkastuskortissa sisältö oli pääpiirteittäin ajan tasalla, mutta kirjoi-

tusasua muokattiin selkeämmäksi ja tarkastettavien kohtien järjestystä loogisemmaksi. 

Lisäksi ylimääräiset ohjeen kaltaiset tiedot jätettiin pois, jotta lopputulos on mahdolli-

simman selkeä ja yksinkertainen. 

Julkisivumuurauksen tarkastuskortti sisälsi yhteensä 23 tarkastettavaa kohtaa, joista 

monet ovat päällekkäisiä, ohjeellisia tai liittyvät edeltäviin työvaiheisiin. Edeltäviä työ-

vaiheita sivutaan uudessa tarkastuskortissa vain yhdessä kohdassa, jossa todetaan 

piiloon jäävät rakenteet tarkastetuiksi ja valokuvatuiksi. Tämän jälkeen todetaan teli-

neiden ja nostolaitteiden turvallisuus sekä ympäröivien pintojen suojaus. Itse muurauk-

sen tarkastuksessa kantaa otetaan vaatimusten täyttymiseen seinän suoruuden, sau-

mojen sekä aukkojen sijaintien osalta. Tämän jälkeen on omat kohdat tuuletusraolle, 

liikuntasaumoille ja kosteudenpoistoaukoille sekä muuraussiteille ja raudoituksille. Ko-

konaisuudessaan tarkastuskortin kohtien määrä on supistettu kymmeneen. 

Julkisivurappauksessa vanhaan tarkastuskortistoon oli tehty viisi erillistä tarkastuskort-

tia rappaustyypistä riippuen. Rappauksessa käytetään yhden valmistajan tuoteperheitä, 

minkä takia työohjeet ovat materiaaleista sekä valitusta rappaustyypistä riippuvia. Uu-

dessa tarkastuskortistossa rappaukset jaettiin rapattavan alustan mukaan kahteen ka-

tegoriaan: kivialustan rappaus ja eristerappaus. Tarkastuskorteissa ei anneta tarkkoja 

työohjeita vaan käydään läpi alustan laatuvaatimukset kosteuden ja tartuntapinnan 

osalta, nostokaluston turvallisuuden ja ympäröivien pintojen suojauksen sekä sää-

olosuhteiden soveltuvuuden kannalta. Rappaustyön osalta huomioidaan rappausverk-

kojen, liikuntasaumojen sekä työsaumojen oikea toteutus sekä materiaalinvalmistajan 

työohjeiden noudattaminen. Rappauksessa ulkonäkö on erittäin oleellisessa asemassa 

työvaiheen kokonaisuudessa ja sen tarkastamiseen on suoruuden ja tasaisuuden osal-

ta sekä ulkonäöllisiltä seikoilta tehty omat tarkastuskohdat. Lisäksi eri rappaustyyppien 

suoruuden ja tasaisuuden toleranssivaatimukset on tuotu taulukkoina lisätietosivulle. 

Eristerappauksessa alusta kuivuudella sekä puhtaudella on samat vaatimukset kuin 

kivialustalle rapattaessa. Myös sääolosuhteet sekä telineiden, nostokaluston ja ympä-
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röivien pintojen suojauksen vaatimukset ovat samat kuin kivialustalle rapattaessa. Eris-

teen pintaan rapattaessa kuitenkin käytetään lähes poikkeuksetta lasikuituista tai me-

tallista rappausverkkoa vahvistamaan rakennetta, mekaaniselle rasitukselle alttiilla pai-

koilla käytetään metallista verkkoa. Lisäksi seinäpintoihin tehtävät asennukset on tuet-

tava eristekerroksen läpi ennen rappaustöiden aloitusta. Valmiin pinnan suoruuden ja 

tasaisuuden sekä ulkonäön osalta vaatimukset ovat samat kuin kivialustalle rapattaes-

sa. 

Pihatöiden tarkastuskorttia muokattiin kattamaan laajemmin maapohjien täyttöjä sekä 

pihalle rakennettavien muurien, terassien ja varusteiden perustuksia. Tämän lisäksi 

tarkastuskorttiin kerättiin laatoituksen ja kivetyksen, kulkuteiden reunatukien sekä kai-

vojen tasaisuus- ja korkovaatimukset. Nurmen ja istutusten kasvualustojen vaatimukset 

on lisätty lisätietosivulle ja kasvien istutuksen ohjeistus on jätetty, koska ne vaihtelevat 

suuresti rakennuskohteen suunnitelmien mukaan. Vanhan tarkastuskortin tiedoista 

suurin osa käsitteli istutuksien toleransseja sekä täyttöjen korkoja ohjeen omaisella 

tavalla, mikä ei keskity työvaiheen oleellisimpiin asioihin. 

4.3 Sisäpuoliset työvaiheet 

Sisäpuolisissa työvaiheissa rajaus vedettiin etuoikaisutöiden ja listoitustöiden välille. 

Märkätiloihin liittyvät työvaiheet on erotettu sisäpuolen työvaiheista erilliseksi osioksi, 

koska ne limittyvät lähes täysin kuivien tilojen työvaiheiden kanssa ja kokonaisuudesta 

tulisi muuten sekava. Etuoikaisutyöt valittiin aloittamaan sisäpuoliset työvaiheet, koska 

ne toimivat usein rakennuksen kantavan rungon asennuksen sekä sisäpuolisten töiden 

siirtymätyövaiheena. Etuoikaisutyöt on ensimmäinen tarkastuskortti, joka luotiin täysin 

uutena, koska sillä on suuri vaikutus muihin työvaiheisiin ja niiden aloitusvalmiuteen. 

Tarkastuskortin alussa varmistetaan henkilökohtaisten suojainten ja telineiden kunto 

sekä alustan kunto ja käytettyjen materiaalien soveltuvuus käyttötarkoitukseen. Tämän 

jälkeen tarkistetaan sähkörasioiden ja hanakulmien suunnitelmien mukaiset sijainnit. 

Esimerkiksi virheellisesti sijoitetun pistorasian löytyminen märkätilassa säästää run-

saasti verrattuna sen havaitsemiseen kalusteasennuksen yhteydessä. Tarkastuskortis-

sa on yhteensä viisi kohtaa, joissa tarkastetaan seinä-, lattia- ja kattopintojen suoruutta, 

hammastuksia sekä betonipintojen laatua. Tarkastuskortin lopussa muistutetaan myös, 

että valmiin pinnan tulee täyttää tasoitus- ja laatoitustöiden alustan tasaisuusvaatimuk-

set, jotta niissä ei aiheudu aikataulullisia ongelmia. 
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Ikkunoiden ja ovien asennus on sisällytetty sisäpuolisiin työvaiheisiin vaikka se usein 

toteutetaan elementtiasennuksen kanssa samaan aikaan ennen vesikattotöitä. Ikkunat 

ovat kuitenkin sisäpuolisissa työvaiheissa ensimmäisiä rakennuksen valmiita pintoja ja 

niiden asennus vaikuttaa suoraan valmiiseen lopputuotteeseen. Lisäksi ikkunoihin liit-

tyvät laatuvaatimukset ovat asukkaalle oleellisia ulkonäöllisistä sekä käytettävyydelli-

sistä näkökulmista, eikä pelkästään rakenteellisesta toimivuudesta. Ikkuna- ja oviasen-

nuksen tarkastuskortin sisältöä muokattiin pääasiassa kirjoitusasun sekä järjestyksen 

osalta, lisäksi muutama työohjeen omainen tieto poistettiin. Tarkastuskorttiin olisi myös 

lisätty asennustoleranssit, mutta ikkuna- ja oviasennukseen ei kyseisiä vaatimuksia ole 

saatavilla. Ikkuna- ja oviasennuksista on tehty yrityksen sisäiset ohjevideot, joiden suo-

rat linkit lisättiin lisätietosivulle. Kuvassa 9 on ikkuna-asennuksen työvaihevideo, joka 

aukeaa suoraan tarkastuskortiston lisätietosivulla olevasta linkistä painamalla. 

 

Kuva 9. Kuvakaappaus ikkuna-asennuksen työvaihevideosta. 

Ohutsaumamuurauksen tarkastuskortti on toinen kokonaan uusista tarkastuskorteista, 

koska se on yleistyvä rakenne märkätilojen seinärakenteena ja työvaiheessa on havait-

tu paljon ongelmia ja poikkeamia. Esimerkiksi Rakentamisen Laatu 2014 -kirjasta ei 

löydy erikseen ohutsaumamuuraukselle toleransseja, vaan ne tuotiin tarkastuskortin 

lisätietosivulle SisäRYL 2013 -kirjasta. Sisällöltään ne ovat kuitenkin samat kuin muis-

sakin muuratuissa rakenteissa. Asennustoleranssien lisäksi huomiota kiinnitetään 
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myös oikeiden materiaalien käyttöön sekä liitosten, saumojen, roilojen sekä rasioiden 

ja hanakulmien oikeaan asennukseen. 

Väliseinätöiden tarkastuskortin sisältö oli vanhassa tarkastuskortissa ajan tasalla, mut-

ta siitä poistettiin 1200 mm leveiden kipsilevyjen ohjeistus sekä alakattojen mitoitusoh-

je. NCC Rakennus Oy:ssä on päätetty käyttää 900 mm leveitä ERGO-levyjä työer-

gonomian parantamiseksi, eikä näin kahta erillistä ohjeistusta tarvita. Alakattojen mitoi-

tus taas kuuluu suunnittelijan vastuulle, eikä työmaalla suunniteltavaksi. Vanhan väli-

seinätöiden tarkastuskortin säilytettyjä kohtia muokattiin vain ulkoasun järjestyksen 

osalta. Lisätietosivulle tuotiin väliseinälevytyksen rakentamistoleranssit, yrityksen oma 

työvaihevideo sekä suositeltava mittatarkkuusluokitus. Alakattotöissä lisätietosivulle on 

tuotu vastaavat mittatarkkuusvaatimukset sekä mittatarkkuusluokitus. Tarkastettavien 

kohtien kentät alkavat materiaalien, telineiden ja työkalujen sekä työkohteen aloitus-

valmiuden tarkistamisella. Erilaisten alakattolevyjen tai järjestelmien asennusohjeisiin 

ei oteta tarkemmin kantaa, koska ne ovat riippuvaisia käytetystä tyypistä ja tuotteesta. 

Oleellisinta on varmistaa piiloon jäävien rakenteiden ja tekniikan valmiustaso sekä levy-

jen, valaisimien ja muun pintaan asennettavan tekniikan sijainti ja oikea asennus. Levy-

tyksessä tulee myös kiinnittää huomiota suunnitelmien mukaiseen toteutukseen ja yh-

tenäiseen lopputulokseen. 

Tasoitetöiden osalta tarkastaminen aloitetaan ympäröivien pintojen suojauksesta, jotta 

muille työvaiheille ei koidu hidastuksia tasoitteiden puhdistamisesta talotekniikasta, 

sähkörasioista, ikkunoista tai pattereista. Tämän jälkeen varmistetaan alustan puhtaus 

ja hyvät tartuntamahdollisuudet sekä nauhoituksen ja mahdollisten vedeneristevahvi-

kesaumojen tila. Viimeisenä tasoitustöistä tarkistetaan ikkunanpielien ja nurkkien suo-

ruus sekä valmiin pinnan tasaisuusvaatimuksien täyttyminen, mihin löytyvät taulukot 

lisätietosivulta. 

Maalaustöiden osalta oleellista on varmistaa oikeiden materiaalien käyttö kohteessa: 

rasitusluokat, kiiltoasteet, sävyt, käsittely-yhdisteet sekä materiaalin päästöluokitus. 

Toinen erittäin tärkeä asia on alustan puhtaus sekä tasaisuus, koska maalaus vain 

korostaa alustan puutteita sekä tuo pölyn ja roskat esiin. Loput tarkastuskortin kohdat 

tarkastelevat valmiin maalipinnan ulkonäköä muun muassa peittävyyden, tasaisuuden, 

huokosten, kolojen, nystyröiden, liittyvien pintojen saumojen sekä kiiltoerojen osalta. 

Tässä työvaiheessa on myös erittäin oleellista suorittaa aliurakoitsijan itselleluovutus, 

koska suuri osa viimeistelyvaiheen puutteista liittyy maalaukseen ja tasoitukseen. 
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Kalustusasennuksen tarkastuskortissa kohtien järjestystä muokattiin reilusti loogisem-

paan suuntaan, jotta tarkastaessa ei tarvitse hyppiä edestakaisin kohtien välillä. Esi-

merkiksi vanhassa tarkastuskortissa ovien säätö ja käynti oli sijoitettu ensimmäiseksi, 

jonka jälkeen tarkastettiin vasta kiinnitys ja muut rakenteellisesti oleelliset asiat. Tar-

kastuskortti oli alun perin melko suppea ja kokonaan uusia kohtia lisättiin kolme kappa-

letta ja lähes jokaista vanhaa kohtaa tarkennettiin ja muokattiin kirjoitusasultaan. Lisä-

tietosivulle tuotiin ovi- ja pöytälevyjen mittatarkkuusvaatimukset sekä kaksi yrityksen 

sisäistä ohjetta liittyen yläsokkelien tekoon. 

Parkettitöiden tarkastuskortin nimi vaihdettiin parkettiasennukseen, joka kattaa myös 

laminaattilattian asennuksen. Kortissa järjestystä ei muokattu paljon, mutta muutama 

oleellinen asia siirrettiin oikeille paikoille. Näitä olivat parketin pinnan naarmujen, värivi-

kojen ja kolhujen tarkastus, joka oli sijoitettu aivan kortin alkupäähän, sekä parketin 

asennussuunnan päättäminen ja alusmateriaalin limitys, jotka olivat tarkastuskortin 

loppuosassa. Kynnysten asennukseen otettiin myös parkettiasennuksessa kantaa, 

vaikka ne asennetaan listoituksen ja oviasennuksen jälkeen, jonka vuoksi se poistettiin 

uudesta tarkastuskortista. Oleellisin muutos tarkastuskortissa on alustan suhteellisen 

kosteuden arvojen päivittäminen SisäRYL 2013 -kirjan mukaisiin. Lisätietosivulle tuotiin 

myös taulukot alustan sekä valmiin pinnan tasaisuusvaatimuksista. 

Mattotöiden tarkastuskortista poistettiin kolme kohtaa, joiden lähteitä tai sisältöä ei voi-

tu varmistaa. Näitä olivat kuviollisen päällysteen vinouden, kaarevuuden ja kiemurtelun 

toleranssi, maton asentaminen irti seinästä sekä keittiömaton saumaus. Muuten tarkas-

tuskortissa kiinnitetään huomiota alustaan, materiaaleihin sekä olosuhteisiin. Kuten 

useissa muissakin korteissa, järjestystä muokattiin loogisemmaksi, kirjoitusasua sel-

keytettiin ja tarkastuskohtia yhdistettiin. Mattoasennuksessa tasaisen ja esteettömän 

pinnan sekä hyvän tartunnan lisäksi ulkonäkö on oleellinen tekijä, minkä vuoksi sen 

tarkastamiselle on varattu neljä erillistä kohtaa. Viimeisenä kohtana tarkastuskorttiin 

lisättiin valmiin pinnan huolellinen suojaus, koska matot ovat usein kulkuteillä ja niiden 

tulee olla ehjiä rakennuksen luovutuksessa. 

Listoituksen tarkastuskortin ensimmäiseksi kohdaksi on laitettu ikkunoiden ja ovien 

saumauksen tarkistaminen sekä dokumentointi, koska tämä on viimeinen hetki tiivey-

den varmistamiseksi valmiita pintoja rikkomatta. Seuraavana on vuorossa jalkalistojen 

nurkkien liitoksien ja tyyppien tarkistaminen sekä ovi- ja ikkunalistojen nurkkien liitosten 

tarkistaminen. Listojen kiinnikkeet ja kiinnitys seinään varmistetaan nurkkaliitosten 
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tyyppien jälkeen, jonka jälkeen loput kohdat ovat valmiin listoituksen ulkonäön sekä 

viimeistelyn ja yksityiskohtien tarkastusta varten. Listoituksessa riittää usein mallitar-

kastus, eikä kaikkia osakohteita ole tarpeellista tarkastaa, joten tarkastuskortti on muis-

tilistan kaltainen. 

4.4 Märkätilojen työvaiheet 

Märkätilojen työvaiheet eroteltiin muista työvaiheista, koska ne limittyvät lähes koko-

naan runkovaiheen, ulkopuolisten sekä sisäpuolisten töiden kanssa. Märkätilojen työ-

vaiheisiin sisällytettiin kaatolattiatyöt, vedeneristys ja laatoitus, saunan puutyöt sekä 

varustus ja LVIS-kalustus. Rakennuksen kosteusteknisen toimivuuden ja turvallisen 

asumisen kannalta märkätilojen työvaiheilla on suuri merkitys ja niissä havaitut virheet 

ja puutteet ovat kalliita korjata verrattuna kuivissa tiloissa havaittuihin virheisiin. 

Kaatolattiatöiden tarkastuskortissa pääpaino on asetettu piiloon jäävän talotekniikan 

tarkastuksille, jotta rakenne tehdään kerralla oikein. Tähän kuuluvat putkien ja kaivojen 

kaatojen tarkistus sekä niiden kiinnitys tukevasti alustaan, lämmitysvastuskaapeleiden 

toimivuuden mittaaminen ja niiden oikeaoppinen asennus sekä raudoitusverkon asen-

nus ja kaatojen suunnittelu. Betonivalun sisälle jäävä tekniikka tulee myös valokuvata 

ennen betonointia. Vanhasta tarkastuskortista poiketen valmiin lattian kaadon tulee olla 

vedeneristetuoteperheen työohjeen mukainen, eikä välttämättä 1:100 kaato riitä. Esi-

merkiksi Schönox HA -vedeneristeellä tulee olla 1:80 kaato ja lattiakaivon ympärillä 

1:50. Valmiista lattiapinnasta tarkistetaan myös tasaisuus sekä rakenteen sisällä olevat 

viemäriputket kuvataan putkikaatojen varmistamiseksi ennen lattian pinnoitusta. 

Vedeneristyksen tarkastuskortissa tapahtui suuri muutos, koska aikaisemmin jokaiselle 

tuoteperheelle oli oma yksityiskohtainen tarkastuskortti. Se ei kuitenkaan ole toimiva 

ratkaisu, koska markkinoilla olevat tuotteet päivittyvät jatkuvasti ja uusia kilpailijoita 

tulee markkinoille. Vanhoissa korteissa oli myös paljon ohjeen tyyppisiä tietoja, joita ei 

tarvita tarkastuskortteihin. Kaikilla vedeneristevalmistajilla on omat tuotteilleen työoh-

jeet, joista löytyvät oikeat menetelmät ja vaatimukset. Uudessa tarkastuskortissa näille 

tuoteperhekohtaisille tiedoille on varattu tyhjät kirjoituskentät, joihin merkitään ve-

deneristysjärjestelmän nimi, alustan enimmäiskosteusvaatimus sekä vedeneristysker-

roksen paksuus lattiassa ja seinässä. Tuotevalmistajan vaatimusten ohjeiden täyttymi-

sen lisäksi tärkeää on myös varmistaa rakennuskohteen suunnitelmista kynnyksen, 
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saunan alumiinipaperin sekä ikkunoiden liitosten oikea toteutus. Tarkastuskortin alussa 

varmistetaan myös alustan tasaisuus ja kaatojen riittävyys sekä sähkörasioiden ja ha-

nakulmien sijainnit, koska niiden korjaus on tehtävä ennen vedeneristystä ja laatoitus-

ta. 

Laatoitustöiden vanhasta tarkastuskortista on poistettu useita ohjeen kaltaisia kohtia, 

joiden lähteitä tai tietoja ei voitu varmistaa tai ne olisivat soveltuneet vain johonkin tiet-

tyyn laatoitukseen. Tällaisia ovat muun muassa Mira Supercolour -saumalaastin käyttö 

esisahatuissa laatoissa sekä suurien laattojen ominaisuuksien tarkastus. Tarkastuskor-

tin järjestys on muokattu loogiseksi niin, että ensin tarkistetaan laatoitusalusta, jonka 

jälkeen tulevat seinälaatoituksen ja lattialaatoituksen vaatimukset. Laatoituksen toimi-

vuuden kannalta pääasiassa alustan kaadoilla sekä vedeneristeellä on merkitystä, mut-

ta ulkonäölliset seikat ovat merkittäviä asukkaan havaitseman laadun kannalta. Tämän 

takia tarkastuskortissa käsitellään neljässä viimeisessä kohdassa valmiin laatoituksen 

eheyttä, saumauksia, pinnan tasaisuutta sekä silikonisaumoja. 

Saunan puutöiden osalta tarkastuskortti oli hyvin ajan tasalla, mutta se oli suunnattu 

vain yleisimmän saunatyypin tekoon: vanhassa tarkastuskortissa on hyvin tarkat koh-

dat tavallisen kuusipaneeleilla verhoillun saunan rakentamiseen. Tarkastettavien kohti-

en järjestys oli myös looginen, minkä vuoksi vaatimusten kirjoitusasu muokattiin yleisel-

le tasolle ja tarkastuskortin lisätietosivulle tuotiin Puuinfon vaatimukset eri verhoiluma-

teriaaleille sekä sisäverhouksen mittatarkkuusvaatimukset höylätylle sahatavaralle. 

Tarkastuskortin alussa varmistetaan seinien rakenteiden teko sekä seinäpinnan alumii-

nipaperin liitos lattian vedeneristeeseen ja laatoitukseen. Tarkastuskortin loppuun lisät-

tiin kiukaan suojaetäisyyksien tarkistaminen, jotta palaturvallisuusmääräykset täyttyvät. 

Varustaminen ja LVIS-kalustus sisältävät kylpyhuoneiden vesikalusteiden asennuksen 

lisäksi myös märkätilojen koukkujen, suihkuseinien, wc-paperitelineiden sekä muiden 

asunnon sisäpuolisten koukustojen ja varusteiden asennukset. Vanhassa tarkastuskor-

tissa oli kolme erillistä tarkastuskorttia samassa tiedostossa, joita ovat kylpyhuoneen 

varustus, LVIS-kalustus sekä asunnon sisäpuoliset varusteet. Tarkastuskortit tiivistettiin 

ja yhdistettiin yhden sivun mittaiseksi poistamalla päällekkäiset kiinnitysohjeet sekä 

yhdistämällä asennuksien sijaintien, siisteyden ja suoruuden tarkistukset. Järjestykses-

sä ensimmäisenä on kiinnitysten tarkistus sekä kalusteiden ja varusteiden sijaintien 

tarkistus. Vanhassa tarkastuskortissa ollut virheellinen tieto Elpo-hormin kiinnityssy-

vyydestä korjattiin, virheellinen kiinnitys hormiin olisi saattanut aiheuttaa kalliin korjauk-



28 

 

  

sen. Tämän jälkeen tarkastetaan asennuksien suoruus, josta alkaa LVIS-asennusten 

tarkastaminen. Viimeisenä tarkastuskortilla on asunnon kuivien tilojen varusteiden ku-

ten verhokiskojen, naulakoiden ja keittiön pyyhekoukkujen asennukset. 

4.5 Talotekniikan työvaiheet 

Talotekniikan työvaiheet kattavat lämmitysjärjestelmät, sisäpuoliset vesi- ja viemärijär-

jestelmät, ilmanvaihtojärjestelmät sekä sähköjärjestelmät. Käytössä olevat tarkastus-

kortit on päivätty 17.3.2014 ja ne ovat sisällöltään hyvin laajoja. Tarkastuskorttien 

muokkaaminen päätettiin jättää vain ulkoasun muuttamiseen uuden tarkastuskortin 

tyyliseksi. Sisältö on asiantuntijoiden keräämää ja sen muokkaaminen vaatisi laajaa 

osaamista talotekniikan osa-alueelta. Tarkastuskortit ovat myös usean sivun mittaisia, 

jolloin yhden tarkastussivun periaatteesta joudutaan joustamaan. Kyseisiä tarkastus-

kortteja ei usein ole pakollista täyttää, koska ne eivät ole osa laatumatriisin määrittämiä 

tarkastuksia, vaan kuuluvat osaksi sähkö- ja putkiurakoitsijan työurakkaa. Tarkastus-

kortit on kuitenkin hyvä sisällyttää ohjeellisina tarkastuskortistossa työnjohdon käytettä-

vissä, jotta talotekniikan töihin liittyviä asioita voidaan varmistaa tarvittaessa. 

5 Testaus 

Uusien tarkastuskorttien kehittäminen aloitettiin tekemällä muutamia mallikappaleita 

yksittäisestä työvaiheesta. Näiden mallien perusteella kehitys jatkui parhaaksi valitun 

pohjalta, josta luotiin uuden ulkoasun mukaiset kortit kopioimalla vanhojen tarkastus-

korttien sisältö uuteen pohjaan. Tarkastuskorttien sisältö päivitettiin myöhemmin ulko-

asuratkaisujen varmistuttua. Tarkastuskortit lähetettiin 3.12.2014 Kruununvuorenran-

nassa sijaitsevalle Asunto Oy Helsingin Salomen työmaalle koekäyttöön. Koekäytön 

suoritti NCC Rakennus Oy:llä työskentelevä työnjohtaja Matti Huusko, joka toimii myös 

rakennusalan mobiilisovelluksia kehittävän Congrid Oy:n kehityspäällikkönä. As. Oy 

Helsingin Salomen rakennustyömaalla alkoi anturoiden teko marraskuun lopulla ja tes-

tattavana olleet tarkastuskortit olivat salaojatyöt, pohjaviemärit sekä perustustyöt. 

Palautetta tarkastuskorteista kysyttiin sähköpostitse 9.1.2015 Matti Huuskolta sekä 

Laatu- ja kehittämistoimissa toimivilta henkilöiltä. Keskeisiä havaintoja kyselyn pohjalta 

tuli neljä kappaletta, joista ensimmäinen oli samassa paikassa sijaitsevan tarkastus-

kohta-kommentti-hyväksyntä-mallin toimivuuden toteaminen. Toisena havaintona oli 
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ristiriitaisia mielipiteitä herättänyt kolmen raksilaatikon käyttäminen, joita olisivat hyväk-

sytty, hylätty ja korjattu. Mobiilisovelluksella käytettäessä ratkaisu olisi varmasti toimiva, 

mutta paperilla käytettävä versio muuttuisi sekavaksi ja monimutkaiseksi. Mallissa ole-

va yksi hyväksytty-raksilaatikko päädyttiin säilyttämään, koska tarkastettavan asian 

ollessa puutteellinen, tarkastuskohdan alla olevaan kommenttitilaan kirjoitetaan virhe ja 

laatikko jätetään ilman raksia. 

Kolmantena kehitysehdotuksena mainittiin mittaustuloksien ja toleranssien tuominen 

tarkastuskorttiin. Tämä ehdotus kuitenkin hylättiin, koska tarkastuskortti halutaan pitää 

mahdollisimman yksinkertaisena ja selkeänä, eikä mittauspöytäkirjojen tarve poistuisi, 

vaikka tulokset tuotaisiin tarkastuskorttiin. Toleranssit taas tuodaan taulukkona tarkas-

tuskortin toiselle sivulle, mutta vaatimusluokat on silti tarkistettava kohdekohtaisesti 

suunnitelmista. Viimeisenä parannusehdotuksena oli allekirjoituskentän lisääminen 

tilaajan hyväksyntää varten malliasennuksissa. Toista allekirjoituskenttää ei kuitenkaan 

lisätty vaan malliasennuksissa hyväksyntä suoritetaan tilaajan allekirjoituksella eikä 

työnjohdon hyväksyntää tarvita. Tarkastuksen suorittaneen henkilön nimi ja tarkastus-

päivä ovat kuitenkin merkittynä sivun ylätunnisteeseen. Nimenselvennys puuttui aikai-

semmin allekirjoituskentästä ja se lisättiin laatu- ja ympäristöpäällikkö Saija Kumlande-

rin huomion perusteella. 

Luonnosvaiheen testauksen kommentit vahvistivat käsitystä selkeämmän tarkastuskor-

tiston tarpeesta ja valitun mallikortin ratkaisujen oikeellisuudesta. Mobiilisovellusten 

parissa työskentelevän Matti Huuskon kommenteista näkyy, miten laajat kehitysmah-

dollisuudet sähköinen alusta tuo eikä fyysisiä rajoitteita tarvitse huomioida kuten pape-

ritilan riittävyys, sivun muotoilu tai lisätiedon sijoittaminen. Muutoksissa päädyttiin kui-

tenkin muiden kommenttien mukaisiin ratkaisuihin, koska tavoitteena on luoda paperilla 

mahdollisimman hyvin toimiva tarkastuskortisto. 

Insinöörityöhön oli tutkimussuunnitelmassa tarkoitus sisällyttää valmiin tarkastuskortis-

ton testaus työmaalla. Se kuitenkin jätettiin pois lopullisesta työstä, koska luonnosvai-

heessa saatu palaute käytettävyyteen ja ulkoasuun vahvisti kortiston toimivuuden. Lo-

pullisen kortiston koekäyttö olisi ollut tarkoitus suorittaa itse, mikä ei olisi antanut todel-

lista kuvaa tarkastuskortin toiminnasta havaintojen ollessa puolueellisia. Koekäyttöä ei 

myöskään voitu suorittaa laajemmin viimeistelyvaiheessa olevalla tarkastuskortistolla, 

koska silloin keskeneräiset ja puutteelliset versiot olisivat päätyneet työmaakäyttöön ja 

niitä olisi voitu tulkita valmiina ohjeina. 
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Tarkastuskortistoa on esitelty pääkaupunkiseudun rakennushankkeissa työskenteleville 

toimihenkilöille työmailla järjestettävien toimintajärjestelmän käyttökoulutuksien yhtey-

dessä ja sen vastaanotto on ollut erittäin positiivista. Tiedostoa ei ole kuitenkaan vielä 

voitu antaa työmaalle kortiston viimeistelyvaiheessa siihen tulevien muutosten vuoksi. 

6 Tutkimustulokset ja jatkokehitys 

Insinöörityöni kaksi päätavoitetta olivat tarkastuskorttien ulkoasun ja käytettävyyden 

kehittäminen sekä tarkastuskorttien sisällön päivittäminen uusimpien vaatimusten mu-

kaisiksi mobiilisovelluksissa hyödynnettävässä muodossa. Työ rajattiin koskemaan 

asuntorakentamisen yksikköä, sillä korjausrakentaminen sekä talonrakentaminen poik-

keavat työtavoiltaan ja -vaiheiltaan liian paljon, mikä olisi tehnyt opinnäytetyöstä erittäin 

laajan. Opinnäytetyö rajattiin myös koskemaan vain nykyisen laatumatriisin mukaisia 

työvaiheita, eikä uusia tarkastuskortteja ollut tarkoitus luoda. 

Päätavoitteet insinöörityössä täyttyivät ja lopputuloksena syntyi 62-sivuinen tiedosto, 

joka salattiin yrityksen vaatimuksena. Tiedosto on Microsoft Excel -pohjainen, jossa 

päivitetyt tehtäväkohtaiset tarkastuskortit ovat helposti saatavilla sisällysluettelon kaut-

ta. Yksittäisen tarkastuskortin ulkoasu muokattiin ensin taulukkomaisesta rakenteesta 

tarkastuslistan tyyppiseksi, missä tarkastettava asia, hyväksyntä ja huomiot ovat sa-

massa paikassa. Uuden tarkastuskortin ulkoasun ja käytettävyyden kehittämisen jäl-

keen yksittäiset tarkastuskortit päivitettiin uuden mallin mukaiseen muotoon. 

Yksittäisiä tarkastuskortteja päivitettäessä kävi välittömästi ilmi, että tarkastuskorttien 

sisältö oli osittain hyvin vanhaa, keskittyi vain yhteen osa-alueeseen tai sisälsi jopa 

väärää tietoa. Tämä taas pakotti luomaan osan tarkastuskorteista lähes tyhjästä van-

han tarkastuskortin sekä työvaiheeseen liittyvän RT- tai Ratu-kortin pohjalta. Osa tar-

kastuskorteista oli myös hyvin yksilöllisesti suunnattu esimerkiksi tietylle materiaalin-

valmistajan tuoteperheelle, mikä teki niistä hyödyttömiä muita toimittajia käytettäessä. 

Yksittäiselle tuoteperheelle suunnatut tarkastuskortit ovat myös erittäin herkkiä vanhen-

tumaan tai sisältämään väärää tietoa tuotteiden kehittyessä. Esimerkiksi märkätilojen 

vedeneristystöissä viisi erillistä tarkastuskorttia muokattiin yhdeksi tarkastuskortiksi, 

johon täydennetään käytettävän tuotteen tiedot: nimi, vedeneristyskalvon paksuus sekä 

alustan suhteellisen kosteuden raja-arvo. 
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Tutkimussuunnitelman rajauksesta poiketen uusia tarkastuskortteja luotiin kaksi, koska 

niille havaittiin selkeä tarve tarkastuskortiston muodostamassa kokonaisuudessa. Tar-

kastuskorttien luomista ei myöskään nähty enää liian vaativana tavoitteena, koska 

useat muut tarkastuskortit jouduttiin myös tekemään lähes kokonaan uudelleen. Uusia 

tarkastuskortteja ovat ohutsaumamuuraus sekä etuoikaisutyöt. 

NCC Rakennus Oy on lisännyt insinöörityön tuloksena kehitetyn tarkastuskortiston lin-

kin kautta käytettäväksi ohjeelliseksi tiedostoksi yrityksen omaan laadunhallintajärjes-

telmään. Laadunhallintajärjestelmässä tiedosto on käytettävissä koko NCC konsernin 

Suomen henkilöstöllä. 

Rakennusalalla tablet-tietokoneet tarjoavat aivan uudenlaisia mahdollisuuksia helppo-

käyttöisyyden, muuntautumiskyvyn sekä liikkuvuuden ansiosta. Mobiilisovellusten kehi-

tys laadunvarmistuksen osalta on jo pitkällä niin ulkopuolisten yritysten kuin NCC-

konsernin Ruotsin NCC:n toimestakin. On vain ajan kysymys, että laadunvarmistustoi-

met muuttuvat paperisista tarkastuskorteista sähköisiksi tiedostoiksi. Tämän takia insi-

nöörityön toisena päätavoitteena oli sisällön muokkaaminen sellaiseen muotoon, josta 

se on helposti käytettävissä mobiililaitteisiin siirryttäessä. Tarkastettavien asioiden osal-

ta tavoite täyttyi, mutta taulukko- ja toleranssitiedot eivät ole automaattisesti uusimman 

tiedon mukaan päivittyviä. Insinöörityön tuloksena syntyneen paperisena käytettävän 

tarkastuskortiston päivitys on siis asetettava jonkun kehittämisen yksikön henkilön vas-

tuulle, jotta tiedostosta saadaan suurin hyöty. Työmenetelmät kehittyvät myös jatkuvas-

ti, minkä vuoksi tarkastuskortistoa on päivitettävä ja mahdollisesti uusia työvaihekohtai-

sia kortteja luotava. 

Insinöörityötä tehdessä oli kiinnostusta tehtäväkohtaisten tarkastusmenetelmien kehit-

tämiseen ja rakennuksen sisätyövaiheiden lisätietosivulle varattiin tilaa yritykseen 

omaan rakennustuotantoon perustuvien tähtikotien yhtenäisiä suunnitelmaratkaisuja 

varten. Insinöörityön ajan puitteissa näitä ratkaisuja ei kuitenkaan ehditty lisäämään 

tarkastuskortteihin, vaan se työ jää tarkastuskortistoa päivittävän henkilön vastuulle. 
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7 Yhteenveto 

Insinöörityössä kehitettiin NCC Rakennus Oy:lle uusi tehtäväkohtainen tarkastuskortis-

to, koska vanhat yksittäiset tarkastuskortit eivät palvelleet enää sisällön tai ulkoasun 

puolesta tämän hetken tarpeita. Tavoitteena oli päivittää vanhentuneiden tarkastuskort-

tien sisältö ajan tasalle sekä kehittää ulkoasulta ja käytettävyydeltä uusi tarkastuskor-

tisto. 

Tutkimustyö aloitettiin selvittämällä laadun teoriaa yleisesti sekä rakennusalalla ja itse 

rakentamisessa. Pääasiassa tiedon keräämiseen käytettiin alan kirjallisuutta, Raken-

nustiedon tietopankkeja, yrityksen sisäistä aineistoa sekä muutamia luotettavia verkko-

lähteitä. Teoriaosuudessa selvennettiin syitä, miksi tarkastuskortteja tarvitaan ja miten 

ne liittyvät rakennushankkeen laadun kokonaisuuteen. 

Teoriaosuuden jälkeen perehdyttiin vanhan tarkastuskortiston puutteisiin sisällön ja 

käytettävyyden osalta. Kehityksen lähtötilanne sekä ongelmakohdat tulivat ilmi ennen 

uuden tarkastuskortiston luomista. Uuden tarkastuskortiston kehitystyö aloitettiin luo-

malla erilaisia malleja yksittäisestä tarkastuskortista ulkoasun ja käytettävyyden osalta. 

Tämän jälkeen uusi tarkastuskortisto luotiin ja sisältö päivitettiin yksitellen jokaiseen 

työvaiheeseen vanhoja tarkastuskortteja ja Rakennustiedon tietopankkien aineistoa 

hyödyntäen. 

Insinöörityön tuloksena syntyi 62-sivuinen tarkastuskortisto, jossa on rakennushank-

keeseen yleisimmin sisältyvien työvaiheiden tarkastuskortit. Tarkastuskortisto on hel-

posti käytettävissä sen sisällysluettelona toimivan valikon kautta. Insinöörityön tulokse-

na luotu liite on lisätty yrityksen toimintajärjestelmään linkin kautta toimivaksi tiedostok-

si koko Suomen NCC:n henkilöstön saataville. 

Laadunhallinta muuttuu tulevaisuudessa enemmän mobiilisovelluksilla sähköisesti suo-

ritettavaksi. Kehitys rakennusalalla ei kuitenkaan tapahdu hetkessä, koska sovellusten 

kehitys vaatii aikaa ja niiden käyttöä varten on hankittava kalliita laitteita sekä koulutet-

tava henkilöstöä. Tämä insinöörityö tarjoaa siirtymävaiheen ajaksi päivitetyn paperilla 

käytettävän työkalun, jota voidaan myös hyödyntää sisällön osalta sovelluskehitykses-

sä. 
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8 Pohdinta 

Insinöörityön tavoite ja rajaus olivat hyvin tarkkoja yrityksen tarjotessa aihetta, mikä 

helpotti työn aloittamista. Pidin myös siitä, miten insinöörityölläni oli käytännön tavoite 

eikä se ollut pelkkä tutkimus tai selvitys, jonka käyttöarvo usein jää hyvin pieneksi. Yri-

tyksen mielenkiinto painottui lopputuloksena syntyneeseen tiedostoon, jonka teoriaa, 

taustoja, kehitystä sekä lopputyötä kuvataan tässä raportissa. 

Insinöörityön toteutus aloitettiin laadun teoriaa selvittämällä: miten tarkastuskortit liitty-

vät laadunhallinnan ja rakentamisen kokonaisuuteen ja miksi niitä ylipäätään pitää teh-

dä. Tässä osuudessa huomasin, miten koko laadunhallinnan ketju linkittyy toisiinsa 

asiakkaan asettamista vaatimuksista työmaalla suoritettaviin tarkastuksiin ja aina ra-

kennusvalvonnan hyväksymään loppukatselmukseen. Samaan aikaan tausta- ja teoria-

tiedon selvittämisen kanssa tehtiin vanhojen tarkastuskorttien ongelmien ja puutteiden 

kartoitus, mikä paljasti konkreettisesti tarkastuskortin vanhentuneen ulkoasun ja käyt-

töperiaatteet. Työn mielenkiintoisin osuus oli ehdottomasti uuden tarkastuskortin ja 

koko tarkastuskortiston kehittäminen käytettävyydeltään ja ulkoasultaan. Tarkastuskort-

teja työstäessä piti tarkastella ratkaisuja eri näkökulmista ja välillä haastaa omia pää-

telmiä valintoja tehdessä. Esimerkiksi hyväksytty-laatikon sijainti sekä kohtien nume-

roinnin poistaminen kehitettiin tekemällä kolme mallia, joista ensimmäisessä tarkastet-

tava kohta oli numeroitu sivun vasemmassa laidassa ja hyväksytty-laatikko oikeassa, 

toisessa mallissa numerointi poistettiin ja hyväksytty-laatikko siirrettiin numeron paikal-

le. Se ei kuitenkaan ollut hyvä sijainti, koska suurin osa käyttäjistä on oikeakätisiä, jol-

loin merkkaamiseen käytetty käsi olisi ollut luettavan tekstin päällä. Hyväksytty-laatikko 

siirrettiin takaisin sivun oikeaan laitaan ja numerointi poistettiin kokonaan tarpeettoma-

na. 

Yksittäisen tarkastuskortin mallin ratkaisujen valmistuttua lopullinen tarkastuskortisto 

luotiin ja työvaihekohtaisten tarkastuskorttien päivittäminen alkoi. Heti päivitystyön 

aluksi kävi selväksi, että sisältö oli pahasti vanhentunutta, tarkastettavat asiat eivät 

olleet loogisessa järjestyksessä tai korteissa oli liian yksityiskohtaisia ohjeita. Esimer-

kiksi elementtiasennuksessa ohjeistettiin käyttämään tietyn kokoisia vanerisia ja teräk-

sisiä asennuspaloja, vaikka muoviset pienemmät palat ovat olleet pitkään käytössä. 

Tarkastuskorteista puuttui myös oleellisia tarkastettavia asioita ja sisältö oli pahimmas-

sa tapauksessa virheellistä. Sisällön päivittäminen ja luominen kortistoon osoittautui 

paljon luultua työläämmäksi, koska useat tarkastuskortit piti luoda kokonaan uudelleen 
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Rakennustiedon tietopankkeja hyödyntäen. Tarkastuskorttien jaottelua muutettiin myös 

joidenkin työvaiheiden osalta, koska vanhoja tarkastuskortteja oli luotu tiettyjä työme-

netelmiä varten. Esimerkiksi rappaustöiden osalta jaottelu muutettiin rappausalustan 

mukaiseksi työmenetelmän mukaan olevien korttien sijaan. Tutkimussuunnitelmasta 

poiketen kahdesta työvaiheesta päädyttiin luomaan täysin uudet tarkastuskortit, koska 

niiden katsottiin liittyvän oleellisesti seuraaviin työvaiheisiin, eikä tässä vaiheessa uu-

den sisällön luomista koettu liian haastavana. 

Insinöörityön lopputuloksena syntynyt tarkastuskortisto täytti sille asetetut tavoitteet ja 

jossain määrin myös ylitti omat odotukseni. Lopputulokseen vaikutti suuresti yrityksen 

ohjaajan erinomainen työskentely, jossa annettiin vapaus kehittää ratkaisuja, mutta 

otettiin aktiivisesti kantaa halutun lopputuloksen saavuttamiseksi. Viimeistelyvaiheessa 

olevaa tarkastuskortistoa on esitelty työmailla henkilöstökoulutuksien yhteydessä ja 

sen vastaanotto on ollut erittäin positiivista. 

Tarkastuskortisto toimii sellaisenaan laadunhallinnan työkaluna, vaikka tulevaisuudes-

sa tarkastukset tulevat siirtymään sähköisiksi. Insinöörityön loppuvaiheessa NCC Ra-

kennus Oy on ottanut pilottikäyttöön kolmelle työmaalle laadunhallinnan mobiilisovel-

luksen. Tarkastuskortiston sisältöä voidaan kuitenkin hyödyntää suoraan mobiilisovel-

luksen tarkastuskohdissa, koska ne on määriteltävä kohdekohtaisiksi tarkastuskorttien 

tapaan. Lisäksi se palvelee käytössä siihen asti, kun yritykseen on hankittu kalliit tablet-

tietokoneet ja henkilöstö on koulutettu, mikä saattaa kestää vuosia. 
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