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1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 

1.1 Opinnäytetyön aihe 

Opinnäytetyön aiheena on alustavan laatusuunnitelman kehittäminen Lappeenran-

nan kaupungin tilakeskukselle. Työssä tarkastellaan tilakeskuksen rakennuttamistoi-

mintaa ja laadittiin alustava tietopohja laatujärjestelmälle ohjaamaan kaupungin 

omistamien kiinteistöjen rakennusurakointia uudisrakentamisessa sekä korjausra-

kentamisessa. Opinnäytetyön perustana ovat lait, määräykset ja asetukset, joiden 

perusteella kunnan rakennuttamiseen liittyvät tehtävät on määritelty.  

Työn aikana kartoitettiin tilakeskuksen rakennuttamistoiminnan nykytilanne laaduk-

kaan toiminnan ja laadunhallinnan näkökulmista. Selvityksessä käytettiin tilakeskuk-

sen johdolle suunnattua kyselylomaketta sekä vapaamuotoisempia henkilöstön haas-

tatteluja. Haastattelut käytiin joko puhelimen tai sähköpostin välityksellä riippuen 

haastateltavan henkilön aikataulusta. Selvityksen avulla johto voi jatkaa toiminnan 

kehittämistä tarpeelliseksi näkemillään toimenpiteillä tulevaisuudessa. 

 

1.2 Toimeksiantaja 

Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Lappeenrannan tilakeskus, joka on osa kaupungin 

teknistä toimea suuremmassa kaupunkiorganisaatiossa. Tilakeskus vastaa siitä, että 

kaupungin toimialojen käytössä ovat tarkoituksenmukaiset, riittävät ja kokonaista-

loudelliset toimitilat. Tilakeskus täyttää nämä vaatimukset rakennuttamalla, suunnit-

telemalla, rakentamalla ja vuokraamalla tiloja sekä ylläpitämällä niitä järkevän elin-

kaariajattelun mukaisesti. Edellisen lisäksi tilakeskus vuokraa kaupungin omistamia 

tiloja ulkopuolisille, sekä vastaa mm. toritoiminnan järjestämisestä. (Tilakeskus n.d.) 

Alkuvuodesta 2015 tilakeskuksella on meneillään 27 vähintään suunnitteluvaiheessa 

olevaa hanketta. Viidessä hankkeessa tilakeskus toimii itse pääurakoitsijana, loput 

ovat rakennuttajahankkeita tai kilpailutettuja pääurakoita. Tämän lisäksi tilakeskus 
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pitää vuosikorjausohjelmaa kunnossapitotöitä varten. Helmikuun 2015 alusta vuoden 

loppuun kestävä vuosikorjausohjelma sisältää 95 eri kohdetta. 

Opinnäytetyön aikana tilakeskus valmistautuu organisaatiomuutokseen, jossa kaksi 

rakennuttajainsinööriä sekä valvoja siirtyvät Lappeen rakennuttajat Oy:öön. Tämän 

lisäksi kolme kunnossapitopuolen vastaavaa mestaria ja noin 30 tuntipalkkaista ra-

kentajaa sekä noin 20 kiinteistöhuoltajaa/talonmiestä siirtyvät Saimaan tukipalvelut 

(Satu) Oy:öön. Samalla myös tilakeskuksen johtaja vaihtuu aiemman jäädessä eläk-

keelle. Muutoksen jälkeen tilakeskuksen henkilöstöön kuuluu tilakeskuksen johtajan 

ja osastosihteerin lisäksi hankehallintatiimi ja tilahallintatiimi. Hankehallintatiimiin 

kuuluu hankehallintapäällikön lisäksi kaksi rakennusarkkitehtia ja kaksi teknistä avus-

tajaa. Hankehallinnan toimenkuviin kuuluu mm. tarve-, hanke- ja kunnossapitosuun-

nittelu, rakennusluvat sekä rakennuttamisen ja suunnittelun ohjaus ja valvonta. Tila-

hallintatiimiin kuuluvat tilahallintapäällikön lisäksi kiinteistösihteeri, kunnossapitoin-

sinööri, LVI- insinööri, sähköinsinööri sekä torivalvonnasta vastaava. Tilahallinnan 

tehtäviin kuuluu kunnossapidon ja ylläpidon hallinta eli esimerkiksi sisäinen ja ulkoi-

nen vuokraus, vuosikorjausohjelma, osittainen puitesopimuskilpailuttaminen, kiin-

teistöjen realisointi sekä energiatehokkuusasiat. Lisäasiantuntemusta tarvittaessa 

tilakeskus käyttää LVISA-, RAK- ja ARK- konsultteja sekä Etelä- Karjalan Pelastuslaitok-

sen asiantuntijoita. 

 

1.3 Opinnäytetyön rajaukset 

Toimeksiantajan toiveiden mukaisesti opinnäytetyössä laatujärjestelmän kehittämi-

nen on rajattu rakennusurakan "työnaikaisiin vaiheisiin". Käytännössä tämä tarkoit-

taa vaiheita alkaen rakennusurakan käynnistämisestä ja päättyen pääurakoitsijan 

takuuajan velvoitteisiin. Opinnäytetyössä painotetaan rakennushankkeen vaiheita ja 

toimia rakennuttamisen näkökulmasta. Työ ei sisällä tilakeskuksen tulosalueisiin 

myöskin kuuluvia kiinteistöpalveluita tai Lappeenrannan kaupungin toritoiminnan 

järjestämistä. 
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2 LAATU 

2.1 Laatu käsitteenä 

Itse käsitteenä laatu on melko laaja. Jokainen tietää luonnostaan, mitä laadulla tar-

koitetaan, mutta termin täsmällinen määritteleminen on kyseenalaista. Laadun osal-

ta on tärkeää ymmärtää laadun dynaamisuus. Ei ole olemassa pysyvää tasapainoa 

esimerkiksi laadun ja kustannusten välillä tai laadun vastakohtana tehokkuutta. Ta-

voiteltava laatu ja tavoitteiden rajoitteet hakevat uutta ja tyydyttävämpää tasapai-

noa, jonka saavuttaminen vaatii jatkuvaa kehittymistä. Erilaiset määritelmät voidaan 

jaotella erilaisiin perheisiin sen perusteella, mitä piirrettä tai tarkoitusta laadun yh-

teydessä halutaan painottaa. (Koivu 1994, 9.) 

"Laatu on todettua vastaavuutta asetettuihin tai oletettuihin tavoitteisiin." (Koivu 

1994, 9.) 

Esimerkiksi Paul Lillrank määrittelee laadulle kuusi eri näkökulmaa (Hokkanen & 

Strömberg 2006, 19-20.): 

 valmistuskeskeinen näkökulma 

 tuotekeskeinen näkökulma 

 arvokeskeinen näkökulma 

 kilpailukeskeinen näkökulma 

 asiakaskeskeinen näkökulma 

 ympäristökeskeinen näkökulma. 

Valmistuskeskeisessä näkökulmassa keskitytään tuotteiden valmistukseen annettu-

jen määritysten mukaan. Laadunvalvonta on keskeisessä roolissa valmistuslaadun 

saavuttamisessa. Kehitystyöllä pyritään ennakoimaan ja välttämään virheiden synty-

minen.  

Esimerkiksi tuotekeskeinen, perinteinen määrittely lähtee ajatuksesta, että laatu on 

tuotteen ominaisuuksien summa. Tuotekeskeinen määrittely pohjautuu tuotteen 

"hyvyyteen", jolloin myös tuotekeskeisen määrittelyn mukaan parempi laatu edellyt-

tää korkeampia kustannuksia. (Koivu 1994, 9.) 
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Laadun asiakaskeskeiset määritelmät asettavat asiakastyytyväisyyden muun laatu-

työn tavoitteiden edelle. Asiakkailla on luonnollisesti erilaiset odotukset tuotteiden 

tai palvelujen laadusta ja tämän määritelmän haasteita on odotusten ottaminen sel-

ville sekä niiden täyttäminen. (Koivu 1994, 9.) 

Arvokeskeiset laatumäärittelyt vertaavat saavutettavaa laatua siitä maksettavaan 

hintaan. Näkökulman mukaisten määritelmien perusteella tuote ei voi olla laadukas 

vaikka sen ominaisuudet olisivat kuinka hyviä tahansa, jos hinta on liian kallis. Arvo-

keskeiset laatumäärittelyt ovat sukua edullisuuden käsitteelle, eli laatu määräytyy 

arvon ja kustannusten osamääränä. (Koivu 1994, 9.) 

Ympäristökeskeinen laatu tarkoittaa vaatimuksia, joita muut yrityksen sidosryhmät 

kuin asiakas asettavat yritykselle ja sen tuotteille. Tällaisia ovat mm. vaatimus tuot-

teen turvallisuudesta käytön aikana tai sen valmistuksen aikana, sisäilmaluokituksen 

huomioimisesta tai valmiin tuotteen muuntojoustavuus. (Koskenvesa ym. 2013, 7.) 

Koivun (1994, 9) mukaan perinteisesti rakentamisessa ollaan laadun osalta tukeudut-

tu pääsääntöisesti tuote- tai arvokeskeisiin määritelmiin. 

 

2.2 Laatujohtaminen 

Laatujohtaminen on johtamismalli, jossa laatua pyritään hallitsemaan ja johtamaan 

strategisesti. Yrityksen johdon rooli on keskeinen laadun tekemisessä ja parannus-

työssä. Johdon on selvitettävä laadunparannuksen periaatteet koko organisaatiolle, 

ohjattava laadunparannusprosessia ja annettava palautetta henkilöstölle. (Koskenve-

sa ym. 2013, 9.) 

"Laatujohtamista ovat kaikki liikkeenjohdon toimenpiteet, jotka tähtäävät organisaa-

tion tai prosessien asetettujen tai oletettujen tarpeiden saavuttamiseen ja saavutta-

misen asteen jatkuvaan parantamiseen" (Koivu 1994, 10). 

Laadun kehittäminen on pitkäjänteinen ja vaiheittain etenevä prosessi. Se edellyttää 

laatujohtamisen periaatteiden ja käytäntöjen ymmärtämistä, sisäistämistä, sekä niis-

sä kouliintumista. Laatujohtaminen perustuu organisaation jäsenten mukanaoloon ja 

tähtää pitkäaikaiseen menestykseen. Kyse on ajattelutavasta, jossa pääpaino on asi-
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akkaiden tarpeiden tai ongelmien kartoittamisessa sekä niihin ratkaisun tarjoamises-

sa. (Koskenvesa ym. 2013, 9.) 

Johtamisen lisäksi tarvitaan laatutekniikkaa ja -työkaluja, joiden avulla organisaation 

jäsenet voivat varmistaa oman työnsä laadukkuuden, esimerkiksi Demingin PDCA- 

ympyrän avulla (Plan - Do - Check - Act, ks. kuvio 1). Jatkuva parantaminen on koko 

henkilöstön yhteinen toimintatapa toiminnan ja tuottavuuden kehittämisessä pienin 

askelin. Jatkuvan parantamisen periaate (ks. kuvio 2) lähtee siitä, että jokainen on 

oman työnsä paras asiantuntija ja kehittäjä. Jatkuvan parantamisen kulttuurin juur-

ruttaminen yritykseen on haastavaa, mutta palkitsevaa. Työntekijöiden osallistumi-

nen on avainkohta jatkuvan parantamisen päämäärään pääsemisessä. Osallistuminen 

takaa paremman sitoutumisen, paremman priorisoinnin ja paremmat ratkaisut. Sa-

malla käyttöönotto on kitkatonta ja nopeampaa. (Koskenvesa ym. 2013, 9.) 

 

 

KUVIO 1. Demingin PDCA- ympyrä 
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KUVIO 2. Jatkuvan parantamisen periaate (Koskenvesa ym. 2013, 9) 

 

Hyvä laatu syntyy hyvästä vuorovaikutuksesta. Vastuuta suunnittelusta ja toteutuk-

sesta annetaan niille, jotka todellisuudessa tekevät työn. Tämä edellyttää, että järjes-

telmään kuuluvat toimet tehdään niin, kuin ne on suunniteltu ja samalla varmiste-

taan, että parhaita tunnettuja menettelytapoja noudatetaan ja kehitetään jatkuvasti. 

(Koskenvesa ym. 2013, 9.) 

Laatujohtamisen onnistumiseksi yrityksen tavoitteiden ja toimintatapojen tulee olla 

selkeitä. Laadukas toiminta syntyy tavoitteiden ymmärtämisestä ja niihin sitoutumi-

sesta. Henkilöstön tulee kokea tavoitteet omakseen. Laadun tulee olla jokaisen tuo-

tantoon osallistuvan korvien välissä. Kun jokaisella on todellinen ymmärrys, mitä laa-

tu on ja halu ottaa vastuu laadusta, huonoa laatua ei pääse syntymään. (Koskenvesa 

ym. 2013, 9.) 

Rakentamisen kehittämisen kannalta laatujohtamisessa painottuvat selvästi kaksi 

aluetta: 

1. Rakennusten ja tilojen laatutason määritteleminen ja hallinta rakentamisen 

asiakkaan, omistajan käyttäjän ja käyttöönsopivuuden näkökulmasta 
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2. Prosessien ja yritysorganisaatioiden hallinta, ohjaaminen, valvonta ja johta-

minen siten, että prosessien asiakasta ja loppukäyttäjää tyydyttävä laatutaso 

saavutetaan 

(Koivu 1994, 11). 

 

2.3 Laatu rakentamisessa 

Rakentamisen laatusuunnittelun tavoitteena on varmistaa tehokas, kerralla sopimuk-

sen mukaista laatua asiakkaalle tuottava toiminta. Hankkeen projektisuunnitelma 

sekä urakoitsijoiden tehtäväkohtaiset laatusuunnitelmat ovat osa rakennusprosessin 

laadunhallintajärjestelmää, ja niiden avulla sovitetaan yrityksen toimintajärjestelmän 

tehokas ja tarkoituksenmukainen käyttö kuhunkin kohteeseen. (Koskenvesa ym. 

2013, 12.) 

Onnistuneen laatusuunnittelun tulos näkyy työn parempana etenemisenä, virheiden 

vähenemisenä, kustannusten pienenemisenä, työmaan eri osapuolten välisen tie-

donkulun paranemisena sekä vastuiden selkeytymisenä. Hyvän ja toimivan toiminta-

järjestelmän avulla projektisuunnitelman ja laatusuunnitelmien laatiminen helpottuu 

ja suunnitelmien laadintaan tarvittava aika vähenee.  

Yrityksen laadukkaan, tehokkaan ja suunnitelmallisen toiminnan perustana on toi-

mintajärjestelmä, joka kuvaa toimenpiteet, vastuut ja asiakirjat, joilla varmistetaan 

yrityksen toiminnan laatu. Koko yrityksen toimintaa koskevan toimintajärjestelmän 

lisäksi rakennusyritys tarvitsee hankekohtaiset projektisuunnitelmat sekä työmaiden 

tehtäväkohtaiset laatusuunnitelmat. Näillä taataan yksittäisen työmaan laadun to-

teutuminen. 

Toimintajärjestelmä määrittää yrityksen sisäisen toimintamallin, jota hyödynnetään 

kohteesta toiseen. Toimintaohjeet kuvaavat, miten tulee toimita, jotta virheiltä välty-

tään. Toiminnoista määritellään vaiheet, vaiheiden virheettömyydestä vastuussa ole-

vat henkilöt, sekä viittaukset työohjeisiin ja muuhun viiteaineistoon. Yrityksen toi-

mintajärjestelmään voidaan liittää suunnitelmien malleja ja ohjeita niiden laadintaa 

varten erilaisissa hankkeissa. Projektin aikana suunnitelmia päivitetään vastaamaan 
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aina sen hetkistä tilannetta ja projektin päätyttyä kyseiset suunnitelmat talletetaan ja 

niitä hyödynnetään uusia työmaita sekä projekteja suunniteltaessa. (Koskenvesa ym. 

2013, 12.) 

Rakennushankkeen tai -työmaan projektisuunnitelmalla pyritään varmistamaan työ-

maatoiminnan hyvä taso kohdekohtaisesti. Se määrittää, kuinka yrityksen menettely-

tapoja sovelletaan kyseessä olevassa projektissa, rakennushankkeessa tai työmaalla. 

Työmaan pääorganisaatio laatii projektisuunnitelman kuvaamaan ja dokumentoi-

maan työmaan johtamista. (Koskenvesa ym. 2013, 12.) 

 

2.4 Tuotannonsuunnittelun laatu 

Rakennustuotannon päämäärä on toteuttaa hanke sopimusasiakirjojen mukaisesti. 

Rakennustuotannon laadulla tarkoitetaan 

 aikataulu- ja kustannustavoitteiden saavuttamista 

 työn turvallisuutta ja suunnitelmien mukaisuutta sekä 

 lopputuotteen sopimuksen mukaisuutta mittatarkkuuden, pintojen laadun, 

ulkonäön ja toiminnallisuuden osalta. (Koskenvesa ym. 2013, 13.) 

Onnistuneella tuotannonsuunnittelulla varmistetaan hankkeelle asetettujen tavoit-

teiden ja vaatimusten saavuttaminen. Rakentamisen tuotannonsuunnittelu jakautuu 

yritys- ja hanketason suunnitteluun. Tuotannonsuunnittelu hankkeen aikana on jat-

kuvasti tarkentuva ja järjestelmällisesti etenevä ketju (ks. kuvio 3). Tuotannonsuun-

nittelua tehdään hankkeen aikana ajallisesti neljässä vaiheessa: tarjousvaiheessa, 

toteutusta aloitettaessa, ennen yksittäisen tehtävän alkamista ja työnaikaisten on-

gelmien ratkaisemisessa. (Koskenvesa ym. 2013, 13.) 

Tuotannonsuunnittelun käynnistyessä suunnitelmat käydään läpi rakennettavuuden 

näkökulmasta ja suunnitelmia tarkennetaan. Työmaaolosuhteita ja työmaatoimintaa 

ohjataan sellaiseksi, ettei häiriöitä ja poikkeamia synny. Mahdolliset ongelmat elimi-

noidaan poistamalla niiden syyt. Ongelmiin varaudutaan etsimällä vaihtoehtoisia 

toimintatapoja. Työmaan organisaatio, vastuut työnaikaisesta ohjauksesta ja laadun-
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varmistuksesta suunnitellaan siten, että mahdolliset poikkeamat havaitaan ajoissa ja 

niihin tulee puuttua. (Koskenvesa ym. 2013, 13.) 

Yleisen koko työmaata koskevan tuotannonsuunnittelun avulla työvaiheet sovitetaan 

yhteen ja asetetaan työvaiheille täsmälliset aikatavoitteet. Ajallisen suunnittelun li-

säksi tuotannonsuunnitteluun kuuluvat mm. työmaa-alueiden käyttö, hankinnat, 

työmaalogistiikka, tuotantomenetelmien valinta, aikataulujen, kustannusten ja re-

surssien suunnittelu, suunnittelun ohjaus sekä työ- ja ympäristöturvallisuus. Tuotan-

toa suunnitellaan kokonaisuutena siten, että eri suunnitelmia verrataan keskenään ja 

tarkistetaan, että ne ovat ristiriidattomia. Ristiriitaisuudet tai puutteet korjataan en-

nen suunnitelmien hyväksymistä tai töiden aloitusta. (Koskenvesa ym. 2013, 13.) 

Myös työ- ja ympäristöturvallisuus ovat osa laadukasta rakennustuotantoa ja niiden 

merkitys laaduntuotossa on keskeinen. Turvallisuus- ja ympäristöasiat otetaan huo-

mioon tuotannonsuunnittelun eri vaiheissa mm. rakennustyömaan projektisuunni-

telmaa, tehtäväsuunnitelmia, työmaan aluesuunnitelmaa, purkusuunnitelmaa, tai 

telinesuunnitelmaa laadittaessa sekä hankintoja, hankkeen kustannustavoitetta ja 

aikataulua suunniteltaessa. (Koskenvesa ym. 2013, 13.) 

Nykyrakentamisessa viimeistely- ja luovutusvaihe on oma rakentamisvaiheensa. Luo-

vutusvaiheen tuotannonsuunnittelu sisältää runsaasti rakentamisen laadun kannalta 

tärkeitä vaiheita. Työmaan kannalta keskeisiä laadunvarmistustoimia ovat ainakin 

luovutusvalmiuden toteaminen, toimintakokeet ja säädöt, käytön opastus, rakennuk-

sen käyttö- ja huolto-ohjeiden viimeistely sekä muun luovutusaineiston kokoaminen. 

Itselleluovutus on osa koko kohteen luovutusprosessia ja urakoitsijan laadunvarmis-

tusta. Tavoitteena on työn luovuttaminen tilaajalle virheettömänä. (Koskenvesa ym. 

2013, 13.) 
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KUVIO 3. Tuotannonsuunnittelu rakentamisen eri vaiheissa (Koskenvesa ym. 2013, 

13.) 

 

2.5 Rakennusprosessin laatuongelmat 

Rakennusprosessin laadunohjauksen perimmäinen ongelma on laadun ohjaamiseen 

soveltuvan teoriapohjan puute. Teorian puuttuessa ovat prosessin ohjaamiseen käy-

tettävät järjestelmät ja menetelmät vaiheittaisia tai vastuutahojen mukaan hierarkki-

sesti jaoteltuja. Nämä eivät rakennuksen laadun kokonaisohjaukseen sovellu vaan 

johtavat työntekijä-, ammattikunta-, osasto-, ja toimialakohtaiseen reviiriajatteluun. 

(Koivu 1994, 22.) 

Teorian puuttuessa rakentamisen väitetään olevan niin monimutkaista, että sen täy-

dellinen ennakoiva suunnittelu ja johtaminen on mahdotonta. Usein ongelmat, niin 

laadun, kustannusten kuin ajankin ohjaamisen osalta kasaantuvat työmaalle. Ongel-

mien ratkaiseminen jää tällöin työmaan vastaavan mestarin tai työmaainsinöörin 

harteille. Onnistuminen riippuu ratkaisuja tekevän henkilön ominaisuuksista ja har-

kintakyvystä selvitä ongelmatilanteesta, jolloin ratkaisua on turha hakea ohjausteori-

asta tai järjestelmästä. Laadunhallintaa ja laadunohjausteoriaa sovellettaessa raken-

tamiseen on tämä ongelma tiedostettava. (Koivu 1994, 22.) 
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Myös rakentamisen laadunohjausta sovellettaessa on perinteisesti oletettu, että on 

olemassa laatutaso, jonka saavuttaminen edellyttää sitä enemmän resursseja, mitä 

korkeammalle tavoite asetetaan. Resurssien ja laatutason välille on oletettu proses-

sissa löytyvän optimi. Dynaamiset laadunohjausteoriat tunnustavat, että huonosta 

laadusta aiheutuvia kustannuksia (virheet, korjaustyöt, jne.) vähentämällä ja ennal-

taehkäisyllä voidaan saavuttaa merkittävää laatutason ja kannattavuuden jatkuvaa 

parantumista. Ongelmana rakennusprosessin laadunohjaamisessa on, että toiminto-

jen hajanaisuudesta johtuen on vaikea kohdistaa ennaltaehkäiseviä toimintoja koko-

naisuuden kannalta oikein. (Koivu 1994, 22.)  

 

3 LAADUNHALLINTA JA LAATUJÄRJESTELMÄ 

3.1 Tavoite 

Laatujärjestelmien kehittäminen yritykseen vaatii ensisijaisesti johdon sitoutumisen. 

Seuraavana vaatimuslistalla ovat koko henkilöstön osallistuminen, työn projektointi, 

henkilöstön kouluttaminen ja avoin tiedottaminen. Laatujärjestelmän kehittämisen 

onnistuminen vaatii tarvittaessa asennemuutoksen toimintaprosessien kehittämi-

seen suhtautumisessa. Asennemuutos ei yksinään riitä muuttamaan toimintaa ja 

käyttäytymistä, vaan sen lisäksi vaaditaan johdon omaa työpanosta ja ohjausta. (Koi-

vu 1994, 56.) 

ISO 9000- standardissa laadunhallinnalla tarkoitetaan koordinoituja toimenpiteitä 

organisaation suuntaamiseksi ja ohjaamiseksi laatuun liittyvissä asioissa ja laadunhal-

lintajärjestelmällä (Quality Management System) johtamisjärjestelmää, jonka avulla 

suunnataan ja ohjataan organisaatiota laatuun liittyvissä asioissa. Toimintajärjestel-

mä- termiä käytetään johtamisjärjestelmän synonyymina. Johtamisjärjestelmä voi-

daan määritellä rakenteeksi, jonka avulla johdon tahtotila viedään systemaattisesti 

läpi koko organisaation. (Lecklin 2006, 29.) 

Laadukkaalla johtamisella halutaan esimerkiksi 

 saada järjestelmällisyyttä toiminnan ohjaukseen ja valvontaan 

 varmistaa asiakastyytyväisyys 
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 varmistaa tuotteiden, palvelujen ja prosessien korkea ja tasainen laatu 

 parantaa työn tuottavuutta 

 tukea henkilöstöä koulutuksessa ja työnohjauksessa 

 kehittää uusia innovatiivisia menetelmiä ja ratkaisuja 

 luoda yhtenäinen käytäntö 

 dokumentoida hyväksytyt menettelytavat. 

Tavoitteet ovat yrityskohtaisia ja tilanteesta riippuvia. Järjestelmästä ei pidä tehdä 

erillistä eikä liian raskasta, jolloin se helposti jää käytännölle vieraaksi. Tavoiteasette-

lussa järjestelmällisyyden etua ei pidä hukata liiallisiin yksityiskohtiin. (Lecklin 2006, 

30.) 

 

3.2 Rakenne 

Laadukkaan johtamisjärjestelmän rakenteesta ei ole standardiohjetta. Järjestelmä 

tulee dokumentoida. Dokumentointi voidaan toteuttaa missä muodossa tahansa tai 

mitä tahansa tietovälinettä käyttäen, kunhan se sopii organisaation tarpeisiin. Ylei-

sesti käytetään useampitasoista mallia. 

Ylin taso sisältää yrityksen ohjaukseen liittyvät asiat: lyhyen esittelyn, keskeiset arvot 

ja periaatteet, vision, mission, strategiat ja laatupolitiikan. 

Seuraavalla tasolla kuvataan yhteistyötä ja rakennetta. Prosessien kuvaukset ovat 

tärkeä osa järjestelmää. Koko toiminta nähdään prosesseina ja tärkeimmät eli avain-

prosessit on yksityiskohtaisesti kuvattu prosessikaavioiden avulla. Onnistumisen 

edellytyksenä on, että järjestelmä antaa vastaukset kysymyksiin mitä, miksi, miten, 

kuka, missä ja milloin. Hyvin tehdyt prosessikaaviot selkiyttävät työnkulut ja toimivat 

kehittämisen apuvälineinä. 

Seuraavalla tasolla ovat työtapakuvaukset ja työohjeet. Niissä kuvataan yksityiskoh-

taiset työmenetelmät ja annetaan suoritusohjeet siitä, miten työ pitää tehdä. Laatu-

vaatimukset, vastuut ja valtuudet liitetään usein tähän tasoon. 

Alimpana tasona ovat viiteaineistot. Niillä tarkoitetaan työnkulkuihin ja prosesseihin 

liittyvää ulkopuolista aineistoa. Tällaista voivat olla esimerkiksi koneiden ja ohjelmien 
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käsikirjat, viranomaisohjeet ja määräykset, normit, suositukset ja lainsäädäntö. Yri-

tyksen koosta riippuen järjestelmässä voi olla vaihteleva määrä tasoja optimaalisen 

hallittavuuden saavuttamiseksi. (Lecklin 2006, 30-31.) 

 

3.3 Laatukäsikirja 

Laatukäsikirja ei ole pakollinen, mutta käytännössä se on tärkeä apuväline. ISO 9000- 

standardi edellyttää, että organisaation tulee laatia ja ylläpitää laatukäsikirjaa. Laatu-

käsikirjan ei tarvitse olla kirja- tai mappimuodossa. Riittää, että dokumentaatio voi-

daan tarvittaessa tulostaa. Laatukäsikirjaa laadittaessa lähtökohtana ovat yrityksen 

omat tarpeet. Sisältö ja rakenne tulee sovittaa mahdollisimman hyvin niitä palvele-

viksi. Mikäli halutaan toimia ISO 9000- standardin mukaisesti, on sen vaatimukset 

otettava huomioon. Lisäksi laatukäsikirjaan on syytä ottaa käsikirjat tarkoitus ja ta-

voitteet, toiminnan yleiskuvaus, määritelmät ja lyhenteet sekä päivitys- ja hyväksy-

misohjeet. (Lecklin 2006, 31-32.) 

Hyvä laatukäsikirja auttaa ymmärtämään organisaation toimintaa kokonaisuutena ja 

sisältää toimintaan liittyvää viisautta eli oppimista. Laatukäsikirja palvelee käytännön 

apuvälineenä toimintaan perehdyttäessä ja työn suorittamisessa. Jaottelu on selkeä, 

asiat on kuvattu lyhyesti ja ytimekkäästi kaavioiden avulla. Se ei ole liian yksityiskoh-

tainen, mukaan otetaan vain ohjauksen kannalta tärkeät asiat, ei jatkuvasti muuttu-

vien rutiinien kuvauksia. Tarkoitus on, että laatukäsikirjaa ei tarvitse päivittää kovin 

usein. Muuttuviin ohjeisiin ja rutiineihin laatukäsikirjassa on vain viittaukset. Kustakin 

sivusta on nähtävä voimassa oleva versio sekä kuka ja milloin sen on hyväksynyt käyt-

töönotettavaksi. Käytettävyyttä ja päivitettävyyttä edesauttaa käsikirjan koneellisesti 

luettava muoto ja mahdollisuus hyödyntää verkkoversiota työasemissa. (Lecklin 

2006, 32.) 

 

3.4 ISO 9000- standardin vaatimukset laadunhallintajärjestelmälle 

International Standards Organization (ISO) hyväksyi vuonna 1987 joukon laadunhal-

lintaan liittyviä standardeja, ISO 9000- standardisarjan. Se on tullut käyttöön ensisi-
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jaisesti Euroopassa, mutta myös muualla, ja nykyisin se on käytössä lähes sadassa 

maassa. Yritykselle keskeisiä ovat standardit 9001 ja 9004. ISO 9001- standardi mää-

rittelee tuotteiden laadunvarmistukselle ja asiakastyytyväisyyden lisäämiselle asetet-

tavat vaatimukset. Sertifikaatti voidaan saada vain tämän standardin perusteella. ISO 

9004- standardi antaa laajemman näkökulman laadunhallintaan opastaen suoritus-

kyvyn parantamista ja ISO 9001- vaatimusten täyttämistä. Standardien tarkoituksena 

ei ole yhdenmukaistaa yritysten järjestelmiä ja menetelmiä. Kukin yritys voi laatia 

itselleen parhaiten sopivan järjestelmän. Sen tulee kuitenkin soveltuvin osin ottaa 

huomioon standardin asettamat vaatimukset. (Lecklin 2006, 309-310.) 

Standardi vaatii dokumentoitua, ylläpidettävää laadunhallintajärjestelmää ja laatukä-

sikirjaa sen osana. Dokumentoinnille ei ole asetettu kovin tarkkoja vaatimuksia. Laa-

juuteen vaikuttaa organisaation koko ja toimintatapa, prosessien monimuotoisuus ja 

keskinäiset vuorovaikutukset sekä henkilöstön pätevyys. (Lecklin 2006, 32.) 

 

Laadunhallintajärjestelmän suunnittelussa ja toteutuksessa on 

 tunnistettava tarvittavat prosessit 

 määritettävä prosessien keskinäinen järjestys ja vuorovaikutus 

 varmistettava prosessien toiminnan ohjaus 

 varmistettava tarvittavien resurssien ja informaation saatavuus 

 seurattava, mitattava ja analysoitava prosesseja 

 suoritettava tulosten saavuttamisen ja prosessien jatkuvan parantamisen 

edellyttämät toimenpiteet. (Lecklin 2006, 32.) 

 

3.5 Laadunhallintajärjestelmän hyödyt ja riskit 

Järjestelmän riskinä on, että siitä rakennetaan liian massiivinen ja pikkutarkka, joka 

hukuttaa olennaiset asiat detaljien alle. Seurauksina voivat olla henkilöstön turhau-

tuminen, motivaatiotason lasku ja koko laatuliikkeen kääntyminen negatiiviseksi ja 

vastentahtoiseksi. Kun järjestelmä ymmärretään ja rakennetaan laadukkaaksi johta-

misjärjestelmäksi, on se yritysjohdon apuväline, joka viestii strategiat ja suunnitelmat 
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läpi koko yrityksen järjestelmällisellä tavalla. Se helpottaa toiminnan johtamista, 

suunnittelua, toteuttamista ja valvontaa sekä laatukustannusten hallintaa. Paperido-

kumentaatiosta voidaan luopua ja hyödyntää modernia ja havainnollistavaa viestin-

tekniikkaa kuten kamerakuvia, tekstiviestejä ja videoita. (Lecklin 2006, 33.) 

Laatujärjestelmää laadittaessa yrityksen ja sen johdon on vielä hyvä muistaa, että 

pohjimmiltaan standardoitu laatujärjestelmä on kuitenkin aina tapauskohtainen ja 

siinä tulisi huomioida organisaation toiminta sekä tavoitteet. Laatujärjestelmä ei vält-

tämättä ole suoriltaan toimiva tietyssä yrityksessä, vaikka se olisikin esimerkiksi ISO 

9000- standardien mukainen. Pelkkien ulkoisten sertifikaattien tavoittelua on siis 

syytä välttää. 

 

3.6 Laatupolitiikka ja johdon rooli 

ISO 9000- standardin mukaan laatupolitiikka on johdon julkituoma laatuun liittyvä 

yleinen tarkoitus tai suunta. Ylimmän johdon on asetettava organisaation laatupoli-

tiikka ja varmistettava, että se soveltuu asiakkaiden tarpeisiin ja vaatimuksiin. Sen 

tulee sisältää organisaation sitoutumisen vaatimusten täyttämiseen ja jatkuvaan pa-

rantamiseen sekä antaa puitteet laatutavoitteiden asettamiselle ja katselmuksille. 

Laatupolitiikka on myös välitettävä tiedoksi, ymmärrettävä ja toteutettava koko or-

ganisaatiossa sekä katselmoitava säännöllisesti sen soveltuvuuden ja tehokkuuden 

tarkistamiseksi. (Lecklin 2006, 40.) 

Laatupolitiikka on yrityksen perusarvoista johdettu viesti käytännön toiminnaksi. Hy-

vä laatupolitiikka on lyhyt ja ytimekäs. Lecklinin (2006, 40.) mukaan laatupolitiikka 

ottaa tyypillisesti kantaa seuraavanlaisiin asioihin: 

 yrityksen toiminta-alue 

 laadun merkitys yritykselle ja sen ilmenemismuodot 

o suhteessa asiakkaisiin 

o henkilöstön toiminnassa 

o johdon toiminnassa. 
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Johtajuus liittyy läheisimmin organisaation toiminnan suuntaamiseen, ja sitä tarvi-

taan erityisesti muutostilanteissa. Johtajuus yhdistetään myös usein organisaation 

kulttuurin johtamiseen. (Peltonen 2007, 129-130.) 

Johtajuus on olennainen elementti pyrittäessä viemään läpi organisatorisia muutok-

sia. Nykyajan yritykset ja organisaatiot ovat lähes jatkuvasti jonkinlaisessa muutok-

sessa. Teknologinen kehitys ja markkinatarpeiden vaihtelut heijastuvat usein organi-

saation sisäisessä toiminnassa muutoksena. Johtajan tehtävänä muutostilanteessa on 

viestiä henkilöstölle muutoksen tarpeesta, esitellä uusi toimintatapa ja varmistaa, 

että työntekijät sitoutuvat uusiin arvoihin ja strategioihin.  (Peltonen 2007, 131-132.) 

Johdon sitoutuminen laatuun on perusedellytys. Sitoutuminen merkitsee sitä, että 

johto on valmis käyttämään aikaa ja rahaa laadunkehittämiseen, että se on aktiivi-

nen, eivätkä laatuhankkeet jää tuloslukujen tarkastelun varjoon. Sitoutuminen mer-

kitsee henkilökohtaista halukkuutta oppia ja ymmärtää kokonaisvaltaista laadunhal-

lintaa. (Lecklin 2006, 56.) 

Laatuviesti menee läpi organisaation vain, jos henkilöstö havaitsee, että myös ylin 

johto toimii ja elää ohjeidensa mukaan. Johdon henkilökohtainen toiminta antaa sig-

naalin laadun puolesta. Sen lisäksi koko johtamiskäytännön tulee luoda edellytykset 

onnistumiselle. (Lecklin 2006, 58., 61.) 

Laatu ei synny pelkästään hyvästä johtamisesta, hienoista tekniikoista ja toimivista 

prosesseista, vaan sen takana ovat aina inhimilliset tekijät. Paras tae laadukkaalle 

toiminnalle on motivoitunut, koulutettu ja työhönsä harjaantunut henkilöstö. Johdon 

on aidosti miellettävä henkilöstö todellisena voimavarana. Henkilöstön tulee mieltää 

korkea laatutaso tavoitteeksi ja asennoitua niin, että siihen päästään. Laadun nosta-

miseksi on pystyttävä irtaantumaan vanhoista käytännöistä ja tottumuksista. (Lecklin 

2006, 213-214.) 

 

3.7 Laatusuunnitelma 

Laatusuunnitelma koostuu projektikohtaisista dokumenteista, joiden avulla määritel-

lään hankkeen laadunohjauksen ja -varmistuksen erityispiirteet. Suunnitelman tar-
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koituksena on työmaan laadun toteutumisen varmistaminen laatujärjestelmää sovel-

tamalla. Hankkeen aikana työmaa huolehtii dokumenteista koostuvan laatukansion 

säilyttämisestä ja kohteen valmistuessa laatukansion arkistoinnista. 

Laatusuunnitelma on laatujohtamisen käytännön työväline. Nykyään laatusuunnitel-

maa sovelletaan lähinnä urakoitsijoiden tehtäväkohtaisten laatuasioiden suunnitte-

lussa. Tällöin urakoitsijat laativat omasta työstään laatusuunnitelman tehtäväsuun-

nittelun osana työn laadun varmistamiseksi. (Koskenvesa ym 2013, 12.) 

Laatusuunnittelun tulos näkyy työn parempana sujumisena, virheiden vähenemisenä, 

kustannusten pienenemisenä, työmaan eri osapuolten välisen tiedonkulun parane-

misena sekä vastuiden selkeytymisenä. Laatujärjestelmien avulla laatusuunnitelmien 

laatiminen helpottuu ja suunnitelmien laadintaan tarvittava aika vähenee. Yrityksen 

laatujärjestelmään voidaan liittää laatusuunnitelmien malleja ja ohjeita niiden laadin-

taa varten erilaisissa hankkeissa. Projektin aikana suunnitelmia päivitetään jatkuvasti 

ja projektin päätyttyä laatusuunnitelmat talletetaan ja niitä hyödynnetään uusia 

työmaita sekä projekteja suunniteltaessa. (RT 1180-S 1997, 1.) 

Erilaiset laatusuunnitelmat muodostavat koko hankkeen läpi menevän ketjun (ks. 

kuvio 4), jonka ensimmäinen lenkki on rakennuttamisen laatusuunnitelma ja viimei-

nen rakennuksen huoltokirja. Rakennuttamisen laatusuunnitelma esittää projektin 

tulostavoitteet. Muut laatusuunnitelmat esittävät työ- ja laadunvarmistusmenetel-

mät, joilla nämä tavoitteet saavutetaan ja varmistetaan. (RT 1180-S 1997, 2.) 

Laatusuunnitelman laatii yleensä työn toteuttaja, mutta se voidaan myös laatia yh-

teistyössä tilaajan ja toimittajan kesken. Tällöin laatusuunnitelma edistää yhteistyötä 

ja tiedonkulkua eri osapuolten välillä. Asiakas voi edellyttää pääurakoitsijalta laatu-

suunnitelmaa, esimerkiksi osana urakkatarjousta. Pääurakoitsija voi edelleen edellyt-

tää laatusuunnitelmia omilta toimittajiltaan ja aliurakoitsijoiltaan. Jos urakkasopi-

muksessa vaaditaan laatusuunnitelmaa, on se yritystä sitova asiakirja.(RT 1180-S 

1997, 2.) 

Jotta laatusuunnitelmat eivät kasva liian laajoiksi, voidaan niissä yksityiskohtien ja 

oheismateriaalien esittämisen sijaan viitata muihin asiakirjoihin edellyttäen, että 

työmaalla on käytössä kyseiset asiakirjat. (RT 1180-S 1997, 2.) 
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Työmaan laatusuunnitelmassa esitetään organisaatio, keinot ja vastuunjako, joiden 

avulla työlle asetetut taloudelliset ja ajalliset tavoitteet sekä laatuvaatimukset saavu-

tetaan. Laadunvarmistustoimenpiteet perustuvat yrityksen laatukäsikirjaan, toimin-

takansioiden menettelytapoihin, työohjeisiin ja laatujärjestelmään, mikäli yrityksellä 

sellainen on. Toimivuutta arvioidaan sisäisellä auditoinnilla ja suunnitelmamallia ke-

hitetään koko ajan vastaamaan paremmin yrityksen ja eri projektien tarpeita. (RT 

1180-S 1997, 4.) 

 

KUVIO 4. Rakentamisen laatusuunnitelmien sisältö (RT 1180-S 1997, 2.) 
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4 RAKENNUTTAMINEN JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 

Ympäristöystävällisyys on yhä useammin rakennukselle asetettava vaatimus. Motiivi-

na ovat yleensä selvät liiketoiminnalliset perusteet, jotka tähtäävät rakennuksesta 

saatavaan parempaan tuottoon. Ympäristöystävällisyyden katsotaan tuovan raken-

nukselle lisäarvoa ja tarkoituksenmukaisen käyttöiän, muuntojouston ja energiata-

loudellisen suunnittelun vähentävän käyttö- ja ylläpitokustannuksia. Hyvin hoidetut 

ympäristöasiat vähentävät myös riskejä etenkin yhteiskunnan ympäristövaatimusten 

tiukentuessa. (Saarivuo 1999, 11.) 

Rakennuttaja yhdistää ympäristövaatimukset toiminnallisiin tavoitteisiin hankkeelle 

asetetuissa kustannuspuitteissa. Puhutaan myös ekotehokkuudesta, jolla tarkoite-

taan toiminnallisten ominaisuuksien toteuttamista mahdollisimman vähin ympäristö- 

ja kustannusvaikutuksin. (Saarivuo 1999, 11.) 

Rakennuksiin liittyvät suorat ympäristövaikutukset voidaan jakaa kolmeen osa-

alueeseen: 

1. maankäytön aiheuttamat ympäristövaikutukset 

2. rakennusosiin sitoutunut ympäristökuorma: energia- ja raaka-ainesisältö 

3. käytönaikaiset ympäristökuormat: energian ja veden kulutus, päästöt. 

Pelkkä suorien ympäristövaikutusten tarkastelunäkökulma on suppea. Ympäristö-

kuormitukseltaan erinomainen rakennus ei välttämättä ole ympäristöystävällisin 

vaihtoehto, mikäli se ei täytä rakennuksen käyttäjien toiminnallisia tarpeita pitkällä 

tähtäimellä. Toimimattoman rakennuksen tilalle joudutaan rakentamaan uusi raken-

nus, mikä aiheuttaa huomattavia ympäristökuormituksia. Hyvän, pitkäjänteisen toi-

minnallisen suunnittelun ympäristövaikutukset ovatkin useissa tapauksissa yhtä suu-

ret kuin suoraan ympäristökuormituksien vähentämiseen kohdistuvien toimenpitei-

den. (Saarivuo 1999, 13.) 

Parhaat tulokset sekä liiketoiminnan että ympäristön kannalta saavutetaan katsomal-

la ympäristöasioita laajasta näkökulmasta ja yhdistämällä ne hyvään laatuun ja elin-

kaariajatteluun. Ympäristön kannalta kestävät toimintatavat soveltuvat erityisen hy-

vin muutenkin pitkäjänteistä toimintaa harjoittavalle kiinteistö- ja rakennusalalle. 

Rakennus, joka vähillä korjauksilla ja matalilla energiakustannuksilla on seuraavat 
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sata vuotta toimiva, viihtyisä ja samalla tuottoisa, olisi sekä ympäristön että kiinteis-

tönomistajien kannalta paras mahdollinen ratkaisu. (Saarivuo 1999,13.) 

Ympäristöystävällisyyden nähdään antavan tuotteelle tai palvelulle lisäarvoa niin, 

että asiakas valitsee ympäristövaikutuksiltaan paremman vaihtoehdon muuten 

suunnilleen samanarvoisista tuotteista tai on jopa joissain tapauksissa valmis mak-

samaan enemmän. Ympäristöystävällisyys on yhdistettävissä ilman suuria lisäkustan-

nuksia mataliin elinkaarikustannuksiin, hyvään laatuun ja pieniin riskeihin, joista 

muodostuu kokonaisuus, jota useimmat asiakkaat arvostavat. (Saarivuo 1999, 16.)  

 

5 RISKIT RAKENNUSHANKKEESSA 

Suomessa rakennushankkeet on pääsääntöisesti toteutettu urakointitavalla, jossa 

tilaaja ohjaa suunnittelua ja tekee hankinnat täydellisiin suunnitelmiin perustuen 

kokonaishintaisena kokonais- tai jaettuna urakkana. Hankkeen kustannukset on näin 

saatu varmistettua ennen rakennustyön alkua menettämättä kuitenkaan mahdolli-

suutta vaikuttaa valittaviin suunnitteluratkaisuihin. Oman rakennuttajaorganisaation 

ammattitaito ja kokemus perinteisten urakkamuotojen käytöstä on voitu hyödyntää 

täysipainoisesti. Myös olemassa olevat malliasiakirjat ovat puoltaneet tuttujen muo-

tojen käyttöä. Yhä kiihtyvämmällä tahdilla kehittyvä tehdastuotanto ja palvelusektori 

ovat kuitenkin muuttamassa rakennusalaa tarpeisiinsa soveltuvammaksi. Hankkeet 

vaaditaan toteutettaviksi entistä lyhyemmissä aikatauluissa, eikä niiden lopullisia 

vaatimuksiakaan aina tiedetä ennen rakennustyön alkua. (Peltonen & Kiiras 1998, 9.)  

Yleisesti riskillä mitataan negatiivisuutta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Riskitar-

kastelussa on myös mahdollista ottaa huomioon tavoitteiden ylittyminen eli "positii-

vinen riski". Tällöin tapahtuman tulokset voivat olla arvioituja seurauksia huonom-

mat tai paremmat. Tappion uhkan lisäksi riski voi siis sisältää myös voiton mahdolli-

suuden. 

"Riski on mahdollisuus, etteivät asetetut odotukset toteudu" (Peltonen & Kiiras 1998, 

25). 
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Riski on tapahtuman todennäköisyyden ja sen seurauksen riskinottajalle aiheuttaman 

vaikutuksen funktio. Riskejä voidaan siis käsitellä todennäköisyyslaskennalla ja niille 

voidaan antaa määrällisiä arvoja. Epävarmuus taas voidaan kuvata tilanteeksi, jota ei 

voida ennustaa samalla tarkkuudella ja matemaattisilla menetelmillä kuin riskejä. 

(Peltonen & Kiiras 1998, 25.) 

Rakennustoiminta poikkeaa esimerkiksi tehdasteollisuudesta monessa suhteessa. 

Eroavaisuuksia ovat esimerkiksi jakautunut päätäntävalta, hankkeen mukaan vaihtu-

vat suunnitelmat ja suunnittelutiimit, työvoimavaltaisempi toiminta sekä pitkä ra-

kennusprosessi ja hankkeen ainutkertaisuus. Ominaispiirteet unohdetaan usein, kun 

rakennustoimintaan kohdistetaan arvostelua ja vaatimuksia esimerkiksi laadun suh-

teen. Rakennusalan erityispiirteistä johtuen sen onkin yleisesti todettu olevan useaa 

muuta teollisuusalaa alttiimpi riskeille ja epävarmuudelle. Prosessi hankesuunnitte-

lusta rakennuksen vastaanottoon ja käyttöönottoon on pitkä ja monimuotoinen. 

Hanke vaatii suuren määrän ihmisiä eri tahoilta ja ammattialoilta, sekä edellyttää 

lukuisten hajautettujen toimintojen koordinointia ja yhdistämistä. Kun tämän lisäksi 

hankkeeseen vaikuttavat monet ulkoisetkin seikat, voidaan todeta, että rakentami-

sen riskeihin vaikuttavia tekijöitä on useita. (Peltonen & Kiiras 1998, 32.) 

 

Riskien jaottelu rakennushankkeessa 

Rakennushankkeessa riskit jaotellaan yleensä niiden seurausten mukaan: 

 aikatauluriskeiksi 

 kustannusriskeiksi 

 laaturiskeiksi tai 

 hallintoriskeiksi 

        (Peltonen & Kiiras 1998, 33). 

Riskin seurausten mukainen jako ei kuitenkaan yksin riitä kaikkien riskien tunnistami-

seen ja hallintaan pitkässä ja monimuotoisessa rakennushankkeessa, jota on käytän-

nössä totuttu käsittelemään jakamalla sen toiminnot toisistaan ajallisesti poikkeaviin 

hankevaiheisiin. Myös riskien vaiheiden mukaista jakoa pidetään usein mielekkäänä. 

Riskejä on helpompi tunnistaa ja käsitellä juuri niissä vaiheissa, joihin käytännön toi-
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minta muutenkin jakautuu. Riskit ja niiden ominaisuudet myös muuttuvat siirryttäes-

sä hankevaiheesta toiseen. Rakennuttamisprosessin vaiheita ovat 

 tarveselvitys 

 hankesuunnittelu 

 suunnittelun valmistelu 

 suunnittelun ohjaus 

 rakentamisen valmistelu 

 rakentamisen ohjaus 

 rakennuksen  vastaanotto ja käyttöönotto 

 takuuaika. 

        (Peltonen & Kiiras 1998, 33.) 

Rakennushankkeen riskien jaottelua voidaan pitää jatkuvasti tarkentuvana prosessi-

na, joissa riskeille aluksi tehty karkeampi seurausten mukainen jako tarkentuu riskien 

ajallisen sekä aiheuttajan ja hallintakeinon mukaisen jaon myötä. Pääosa riskeistä 

tunnistetaan jo riskien seurausten mukaisessa ja ajallisessa jaossa, mutta lopulliset 

toimenpiteet riskeihin varautumiseksi määräytyvät vasta, kun riskien aiheuttajat ja 

hallintakeinot on selvitetty. (Peltonen & Kiiras 1998, 34.) 

Rakennusurakassa työn teettäjä eli tilaaja antaa rakennustyön tehtäväksi työnsuorit-

tajalle, urakoitsijalle vastiketta vastaan. Urakkasopimuksessa määritetään hankkeen 

osapuolten oikeudet, tehtävät ja vastuut. Urakkasopimus ja siihen liittyvät tekniset ja 

juridiset asiakirjat määrittävät myös solmittavan velvoitesuhteen riskit. Urakkasopi-

mus onkin kauppa urakkasumman ja urakoitsijan vastaanottaman työn sekä siihen 

sisältyvien riskien välillä. Jos urakoitsijan valmius kantaa kyseiset riskit on huono, 

näkyy tämä korkeana urakkahintana. Siksi riskejä ei kannata siirtää urakkasopimuk-

sella sellaiselle osapuolelle, jolla ei ole riittäviä resursseja niiden kantamiseen tai 

valmiuksia niiden hallintaan. (Peltonen & Kiiras 1998, 35.) 
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6 RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO 

6.1 Tarveselvitys 

Tarveselvityksessä perustellaan tilahankinnan tarpeellisuus tai olemassa olevan tilan 

muutostarve, kuvataan alustavasti tarvittavat tilat ja niille asetettavat vaatimukset, 

tutkitaan vaihtoehtoiset käyttömahdollisuudet sekä arvioidaan eri ratkaisujen edulli-

suus. Eri käyttö- ja toimintaratkaisut asettavat tiloille erilaiset vaatimukset, joiden 

tyydyttämiseksi voi olla useita eri ratkaisuja, joista rakentamisvaihtoehto johtaa han-

keprosessiin. Usein tarveselvitys ja hankesuunnitelma voidaan tehdä yhdessä. (RT 10-

11107 2013, 4.) 

Rakennuttaja laatii tarveselvityksen omistajan tai käyttäjän toimeksiannosta käyttäen 

apuna tarvittaessa suunnittelijoita tai muita asiantuntijoita. Tuloksena syntyy hyväk-

sytty tarveselvitys ja hankepäätös. 

 

6.2 Hankesuunnittelu 

Maankäyttö- ja rakennuslain (L 5.2.1999/132, §119) mukaan rakennushankkeeseen 

ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan raken-

tamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti.  

Suunnitteluvaiheessa valtion ja kuntien viranomaisten sekä muiden hankintayksiköi-

den on kilpailutettava hankintansa hankintalain mukaisesti. Hankintayksikön on jul-

kaistava lain edellyttämät ilmoitukset hankinnasta sekä tiedotettava kirjallisesti asi-

anosaisia tahoja päätöksen perusteluineen, valitusosoituksineen ja oikaisuohjeineen. 

(L 30.3.2007/348, §1, 35, 68, 75.) 

Hankesuunnittelussa asetetaan rakennushankkeelle täsmälliset laajuutta, toimivuut-

ta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat tavoitteet. Siinä määritellään 

rakennuspaikka ja hankkeen toteutustapa. Hankesuunnittelussa laaditaan toimek-

siantajan investointipäätökseen tarvitsemat rakennushanketta koskevat tiedot ja 

rakennussuunnittelun tavoitemäärittely. Tuloksena syntyy hyväksytty hankesuunni-

telma, joka muodostuu projektiohjelmasta ja hankeohjelmasta. Projektiohjelmassa 

esitetään hankkeen läpiviennille asetetut tavoitteet ja hankeohjelmassa hankkeen 
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suunnittelulle asetetut tavoitteet. Hankesuunnittelun yhteydessä mahdollisesti teh-

dyt ehdotussuunnitelmat eivät kuulu hankesuunnitelmaan. (RT 10-11107 2013, 5.) 

Hankesuunnittelun suorittaa toimeksiantaja, joka käyttää apunaan rakennuttajakon-

sultteja ja suunnittelijoita. Toimeksiantaja hyväksyy tuloksena syntyvän projekti- ja 

hankeohjelman sekä hankkii investointipäätökselle rahoituksen. 

 

6.3 Suunnittelun valmistelu 

Suunnittelun valmistelussa organisoidaan suunnittelu, pidetään mahdolliset suunnit-

telukilpailut, pyydetään suunnittelutarjoukset, käydään tarvittavat neuvottelut, vali-

taan suunnittelijat, tehdään suunnittelusopimukset ja käynnistetään suunnittelu. 

Rakennuttaja huolehtii suunnittelun valmistelusta, suunnittelijoiden valinnasta ja 

suunnittelusopimuksen tekemisestä hankkien suorituksilleen sovituissa vaiheissa 

toimeksiantajan hyväksynnän. (RT 10-11107 2013, 8.) Valmisteluvaiheen tuloksena 

syntyy suunnittelupäätös, jonka pohjalta suunnittelu voidaan käynnistää. 

 

6.4 Suunnittelun ohjaus 

Suunnittelun ohjaus voidaan jakaa ehdotussuunnitteluun, yleissuunnitteluun ja to-

teutussuunnitteluun. Ohjauksella varmistetaan, että prosessi täyttää asetetut tavoit-

teet ja että suunnitelmat ovat vaatimuksiltaan hyväksyttävät. Ohjausvaiheessa ra-

kennuttaja voi vertailla erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja varmistaa tavoitteenmukai-

suuden, jonka jälkeen suunnitelmat hyväksytetään tilaajalla ja käyttäjällä. 

Ehdotussuunnittelussa laaditaan vaihtoehtoiset suunnitteluratkaisut asetettujen ta-

voitteiden täyttämiseksi. (RT 10-11107 2013, 12.) 

Yleissuunnittelussa ehdotussuunnitelma kehitetään toimintakelpoiseksi yleissuunni-

telmaksi. Yleissuunnitelma kohdistuu sekä rakennuksen kiinteään perusosaan että 

muuntuvien tila-alueiden suunnitteluun. Yleissuunnitelma voi sisältää useampia eri 

vaihtoehtoja tilaratkaisuiksi. Vaiheen tuloksena syntyy hyväksytty yleissuunnitelma ja 

pääpiirustukset. (RT 10-11107 2013, 13.) 
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Pääpiirustusten hyväksymisen jälkeen laaditaan rakennuslupahakemus, joka vaatii 

kunnan viranomaisen hyväksynnän.  

Toteutussuunnittelussa yleissuunnitelma kehitetään rakentamisen ja hankinnan edel-

lyttämiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuotemäärittelyiksi. Toteutussuunnitteluun 

sisältyy tuote- ja järjestelmäosasuunnittelu. Vaiheen tuloksena syntyy hyväksytyt 

toteutussuunnitelmat. (RT 10-11107 2013, 15.) 

 

6.5 Rakentamisen valmistelu 

Rakentamisen valmistelussa organisoidaan rakentaminen laatimalla ja käsittelemällä 

hyväksytyn urakkamuodon sekä hankintatavan mukaiset tarjouspyyntöasiakirjat, 

kilpailutetaan rakentamistehtävät, valitaan urakoitsijat sekä käydään sopimusneuvot-

telut. Valmisteluvaiheessa syntyy lopullinen rakentamispäätös.  

Julkisissa hankkeissa päätetään tarjousten arviointiperusteet sekä tehdään ja julkais-

taan laissa edellytetyt urakoitsijavalintaa koskevat ilmoitukset. Samalla huolehditaan 

tarjouskilpailuun osallistuneiden tiedoksisaannista. (RT 10-11107 2013, 16.) 

 

6.6 Rakentaminen 

Rakentamisessa varmistetaan sopimuksenmukainen toteutus, tavoitteet täyttävä 

lopputulos sekä tarvittavat käyttö- ja ylläpitovalmiudet. Lisäksi huolehditaan toimek-

siantajan eduista ja rakennuttajavelvoitteista sekä teetetään täydentävät ja muut 

muutostyösuunnitelmat. Aikatauluvalvonnalla varmistetaan kohteen valmistuminen 

sovitussa aikataulussa. (RT 10-11107 2013, 18.) 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (L 10.9.1999/895, §74) mukaan rakennushank-

keeseen ryhtyvän tulee sopia kunnan rakennusvalvontaviranomaisen kanssa aloitus-

kokouksen ajankohdasta ja kutsua kokous koolle ennen rakennustyön aloittamista. 

Kokouksen tarve määritellään rakennusluvassa. Aloituskokouksessa tulee olla läsnä 

ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennuksen pääsuunnit-

telija sekä vastaava työnjohtaja. (RT 10-11107 2013, 18.) 
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Rakentamisvaiheessa rakennuttaja sopii eri osapuolien kanssa työmaa- ja suunnitte-

lukokouksista sekä vastaa kokousten dokumentoinnista. Tämän lisäksi rakennuttaja 

suorittaa rakentamisenaikaista valvontaa hankintojen ohjauksessa sekä laatii ennen 

rakennushankkeen päättymistä kohteen ylläpitoa, huoltoa, kunnossapitoa ja korjaa-

mista koskevat kirjalliset käyttö- ja huolto-ohjeet, jotka sisältävät riittävät työturvalli-

suus- ja terveystiedot. (RT 10-11107 2013, 18.) 

 

6.7 Rakennuksen vastaanotto ja käyttöönotto 

Vastaanottovaiheessa todetaan rakennuksen sopimuksenmukaisuus, eli todetaan 

että rakennus on tehty sopimusten ja suunnitelmien mukaan ja toimii suunnitellulla 

tavalla.  

Sekä urakoitsijalla että rakennuttajalla on oikeus pyytää vastaanottotarkastus pidet-

täväksi, kun sopimuksen tarkoittama rakennuskohde on siinä valmiudessa, että mah-

dollisesti kesken tai suorittamatta olevat työt ehditään suorittaa valmiiksi ennen vas-

taanottotarkastusta. (RT 16-10660 1998, 14.) 

Ennen vastaanottoa järjestetään vastaanottokokous, jossa laaditaan vastaanottotar-

kastuksen pöytäkirja. Vastaanottotarkastuksessa on todettava, onko aikaansaatu 

työtulos sopimusasiakirjojen mukainen. Suorittamatta olevat vähäiset viimeistelytyöt 

eivät estä vastaanottoa, jos niistä ei aiheudu estettä tai haittaa työntuloksen käyt-

töönotolle. (RT 16-10660 1998, 14.) Vastaanottovaiheessa arvioidaan myös asetettu-

jen ympäristötavoitteiden toteutuminen. Joidenkin tavoitteiden toteutumista ei pys-

tytä arvioimaan vielä rakennusta vastaanotettaessa, vaan seurantaa on tehtävä vielä 

takuuajan jälkeenkin. Mm. energiankulutusta ja rakenteiden kunnossapitojaksoja on 

seurattava kiinteistön koko elinkaaren ajan. (Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto 

RAKLI ry, Saarivuo 1999, 15.) 

Käyttöönotossa varmistetaan järjestelmien toiminta ja annetaan käytön opastus, 

minkä jälkeen rakennus voidaan ottaa käyttöön. 
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6.8 Takuuaika 

Takuuaika on aika, jona urakoitsija sopimuksen mukaan vastaa työntuloksessa ilmen-

neiden virheiden korjaamisesta. Yleisiin sopimusehtoihin kuuluu kahden vuoden ta-

kuuaika, joka päättyy, kun takuutarkastus on suoritettu. Takuuajan vakuus on yleis-

ten sopimusehtojen mukaisesti 2 % urakan kokonaishinnasta, mikäli sitä ei ole erik-

seen määritelty urakkasopimuksessa. Ellei toisin sovita, takuutarkastus suoritetaan 

aikaisintaan kuukautta ennen rakennuksen vastaanottotarkastuksessa ilmoitettua 

takuuajan päättymispäivää ja viimeistään sanottuna päättymispäivänä. Mikäli jompi-

kumpi sopijapuoli ei ole ajoissa pyytänyt tarkastusta pidettäväksi määräaikaan men-

nessä, jatkuu takuuaika vielä yhden kuukauden, jonka aikana tilaaja on edelleen oi-

keutettu esittämään urakoitsijan takuuajan vastuuseen perustuvat vaatimuksen-

sa.(RT 16-10660 1998, 15.) Takuuaikana seurataan rakennuksen toimivuutta, teh-

dään takuuajan säädöt, pidetään tarvittavat tarkastukset ja korjataan mahdolliset 

puutteet (RT 10-11107 2013, 23). 

 

7 RAKENNUSHANKKEEN LAADUNVARMISTUS RAKENNUT-

TAMISEN NÄKÖKULMASTA 

7.1 Tarjous- ja sopimusvaihe 

Rakennushankkeen laadunvarmistuksessa huomioidaan koko rakentamisen prosessi, 

hankevalmistelusta aina rakennuksen käytön aikaiseen aikaan. Laadunvarmistus on 

rakennuttajasta lähtevä prosessi, jossa jokaisella osapuolella on omat tehtävänsä. 

(Koskenvesa ym. 2013, 14.) 

Tarjous- ja sopimusvaihe sisältää laadunvarmistuksen kannalta oleelliset asiat kuten 

tarjouspyynnön ja sen liiteasiakirjojen laatimisen, urakoitsijoiden esivalinnan, tar-

jouskilpailun järjestämisen, urakoitsijoiden valinnan, sopimusta edeltävät urakoitsi-

joiden kanssa käytävät katselmukset ja neuvottelut sekä varsinaisen sopimuksen al-

lekirjoittamisen. Näissä kaikissa tarjous- ja sopimusvaiheen tehtävissä on mahdolli-

suus vaikuttaa valinnoilla rakentamisen laatuun. (Koskenvesa ym. 2013, 14.) 
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Rakennushankkeeseen ryhtyvän (rakennuttajan, tilaajan) tulee huolehtia, että hänel-

lä on käytettävissään pätevä henkilöstö ja että rakennus suunnitellaan ja rakenne-

taan määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Velvoitteet sisällytetään sopi-

muksiin ja niiden toteutumista valvotaan. Rakennuttaja yksilöi tarjouspyyntöasiakir-

joissa hankkeen laadunvarmistustoimet ja kohteen laatutason. Rakennuttaja laatii 

myös turvallisuusasiakirjan sekä työmaata koskevat kirjalliset menettelyohjeet, jotka 

sisältävät töiden ajoitusta ja erityisiä työmenetelmiä koskevat vaatimukset, aliura-

koinnin järjestämismenettelyt sekä työhygieenisiä mittauksia koskevat menettelyt. 

(RT 1224-S 2009, 1.) 

Laadunvarmistustoimet esitetään alustavassa tarkastusasiakirjassa tarjouspyynnön 

liitteenä. Laatuvaatimukset määritellään rakennus- ja työselostuksissa. Rakennuttaja 

nimeää hankkeeseen hankkeen vaativuuteen nähden pätevän pääsuunnittelijan ja 

turvallisuuskoordinaattorin sekä heidän tehtävänsä. Tarjous- ja sopimusvaihe päättyy 

urakkasopimuksen allekirjoitukseen. (RT 1224-S 2009, 1.) 

 

7.2 Valmisteluvaihe 

Rakentamisen valmisteluvaihe käsittää asioita kuten hankkeen riskien analysointi, eri 

osapuolien laadunvarmistustoimien suunnittelun ja tarkentamisen, aloituskokouksen 

järjestämisen, sekä hankkeen lopullisen tarkastusasiakirjan, työaikataulun ja suunnit-

teluaikataulun laatimisen. Myös näiden toimien kohdalla on mahdollista tehdä laa-

tuun vaikuttavia päätöksiä ja tekoja. (Koskenvesa ym. 2013, 14.) 

Ennen rakentamisen aloitusta rakennuttaja täsmentää oman laadunvarmistusproses-

sinsa ja analysoi hankkeen turvallisuus- ja laaturiskit. Rakennuttaja kutsuu koolle 

hankkeen aloituskokouksen, jossa hankkeen laadunvarmistusmenettelyt esitetään 

viranomaisille. Rakennuttaja tarkastaa ja hyväksyy pääurakoitsijan laatiman lopulli-

sen tarkastusasiakirjan sekä työ- ja suunnitteluaikataulun. (RT 1224-S 2009, 2.) 
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7.3 Rakentamisvaihe 

Rakentamisvaihe sisältää rakennustöiden ja suunniteltujen laadunvarmistustoimien 

toteutuksen ja dokumentoinnin. Kukin osapuoli vastaa itselleen kuuluvista toimenpi-

teistä ja tiedottaa eri osapuolia hankkeen aikana havaitsemistaan poikkeamista tai 

muutoksista. Tehdyt toimenpiteet ja päätökset dokumentoidaan hankkeen tarkas-

tusasiakirjaan ja työmaakokousten pöytäkirjoihin. (Koskenvesa ym. 2013, 14.)  

Rakentamisessa laadun kannalta tärkeiksi toiminnoiksi muodostuvat virheiden ennal-

taehkäisy ja työmaaolosuhteiden ja työmaan ohjaamisen saattaminen sellaisiksi, ett-

ei suunnittelemattomia häiriöitä ja poikkeamia tapahdu. Organisaation ja vastuiden 

tarkentamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että vastuut prosessin 

aikana tapahtuvasta tarkastamisesta ja valvonnasta on määritelty ja että asianomai-

sella on valtuudet toimia poikkeamien sattuessa. (Koivu 1994, 42.) 

Rakentamisessa eri osapuolten yhteystyössä ongelmiksi koetaan muun muassa vas-

tuun määrittäminen työn suorittamisesta, suunnitelmien muuttaminen, pienten ura-

koitsijoiden ohjaaminen ja valvonta sekä hankintaprosessien läpivieminen toimittaji-

en näkökulmasta. Työmaan vastuu- ja tehtäväjaon osalta on työmaan laatusuunni-

telman tekeminen keskeisessä asemassa. Laatusuunnitelmaan tarkennetaan sopi-

muksessa määriteltyjä vastuita ja tehtäviä edelleen, kartoitetaan tarvittaessa hank-

keen riskitekijät ja kootaan yhteen muut käytännöt, joilla onnistuminen varmiste-

taan. (Koivu 1994, 44.) 

Rakennuttaja vastaa myötävaikutus- ja huolehtimisvelvollisuutensa täyttämisestä 

antamalla mm. lähtötiedot urakoitsijan täydentävää suunnittelua varten ja huolehti-

malla, että sivu-urakoitsijat hoitavat omat velvollisuutensa sopimuksen mukaan ja 

aikataulussa. Rakennuttaja hyväksyy hankkeeseen valitut toimittajat ja aliurakoitsijat 

sekä seuraa käytettyjen tuotteiden kelpoisuutta. Rakennuttaja valvoo hankkeen ete-

nemistä. Laatuun, laadunvarmistukseen, aikatauluun tai turvallisuuteen liittyvissä 

poikkeamatilanteissa rakennuttaja ja valvoja arvioivat tilanteen, poikkeaman vaka-

vuuden ja päättävät jatkotoimenpiteistä. Rakennuttaja esittää hankkeen laadunvar-

mistuksen rakennusvalvontaviranomaisille seurantakokouksissa. (RT 1224-S 2009, 3.) 
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7.4 Viimeistely- ja luovutusvaihe 

Viimeistely- ja luovutusvaihe sisältää ko. vaiheen tehtävien ja aikataulun suunnittelun 

ja toteutuksen. Aikataulu suunnitellaan siten, että kokeille, tarkastuksille, järjestelmi-

en säädölle ja tarvittaville korjaustöille jää riittävästi aikaa. Tavoitteena on, että laa-

tuvaatimukset täyttävä valmis kohde luovutetaan aikataulussa tilaajalle. Luovutus-

vaiheen lopussa kerätään palautetta hankkeeseen osallistuneilta ja palaute jaetaan 

osapuolille toiminnan kehittämiseksi seuraavassa hankkeessa. (Koskenvesa ym. 2013, 

14.) 

Rakennuttaja määrittelee viimeistely- ja luovutusvaiheen tehtävät ja hyväksyy pää-

urakoitsijan laatiman luovutusvaiheen aikataulun. Rakennuttaja huolehtii, ohjaa ja 

valvoo, että jokainen osapuoli tekee tarvittavat tarkastukset ja itselleluovutukset. 

Rakennuttajan edustajana valvoja osallistuu tarvittaessa palavereihin, kokeisiin, itsel-

leluovutuksiin ja tarkastuksiin. Tämän lisäksi rakennuttaja ilmoittaa käyttäjille koh-

teen tarkastusajan. Käyttäjät laativat puuteluettelot havaitsemistaan vioista ja puut-

teista. Valvoja käy puuteluettelot läpi ja sopii tehtävistä korjauksista pääurakoitsijan 

kanssa. Rakennuttaja päättää myös kohteen vastaanotosta ja järjestää kohteen ta-

loudellisen loppuselvityksen, kun kohde on kokonaan valmis ja laatuvaatimusten mu-

kainen. (RT 1224-S 2009, 4.) 

Rakennuttaja tarvitsee palautetta myös rakennuksen käyttäjiltä ja ylläpitohenkilös-

töltä toimintansa kehittämiseen. Sopiva aika kerätä palautetta on muutaman vuoden 

käytön jälkeen, esimerkiksi takuutarkastusten yhteydessä. (Saarivuo 1999, 33.) 

 

8 LAADUNHALLINNAN NYKYTILANTEEN SELVITTÄMINEN 

Laadunhallinnan tämänhetkisen tilanteen kartoitus on oleellinen osa laadunhallinnan 

ja kehitettävän laatujärjestelmän tietopohjaa. Toimenpiteen tarkoituksena on selvit-

tää laadunhallinnan osa-alueita, joihin olisi tulevaisuuden ja toiminnan kehittämisen 

kannalta hyvä keskittyä. Samalla saadaan selvyyttä mahdollisista toiminnallisista 

epäkohdista sekä niistä osa-alueista, jotka vaativat vähemmän tai ei ollenkaan toi-

menpiteitä. Tilakeskuksella ei tällä hetkellä ole dokumentoitua laatujärjestelmää, 
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joten saaduilla tiedoilla voitaisiin pohtia kehitysmahdollisuuksia, joilla päästään 

eteenpäin kohti käytännöllistä ja vaatimukset täyttävää laatujärjestelmää. 

Tässä selvitystyössä käytettiin apuna tilakeskuksen tämänhetkiseen laadunhallintaan 

keskittyvää kyselylomaketta. Opinnäytetyötä varten laadittu kyselylomake on rapor-

tin liitteenä, Liite 1. Kyselyyn vastasi tilakeskuksen johtaja. Tämän lisäksi oltiin puhe-

limen ja sähköpostin välityksellä yhteydessä tilakeskuksen rakennuttamispuolen 

kolmeen työntekijään. Henkilöstön haastattelut olivat johdon kyselylomakkeeseen 

verrattuna vapaamuotoisempia ja kysymykset hieman lomakkeesta eriäviä, keskitty-

en enemmän haastatellun henkilöstön toimintaan. Haastatteluista kaksi tehtiin suo-

raan puhelinkeskusteluna ja yksi sähköpostivastauksena. Kaikkien kolmen haastatte-

lun kysymykset olivat samat,  haastateltavalle annettiin myös mahdollisuus tuoda 

omin sanoin esille puutteita tai epäkohtia. Haastatteluiden tarkoituksena oli selvittää 

henkilöstön tämänhetkisiä mahdollisia laadukasta toimintaa hidastavia tai haittaavia 

tekijöitä sekä pohtia syitä niiden syntymiseen ja mahdollisia ratkaisuja vastaavien 

ongelmien välttämiseksi tulevaisuudessa.  

 

Kyselyn tulosten selvitys 

Opinnäytetyön aikana nousi esille kysymys viime vuosien nopeutuvasta päivitystah-

dista rakennusmääräyksissä ja standardeissa henkilöstön toimintaa vaikeuttavana 

tekijänä. Haastattelujen perusteella tällä ei kuitenkaan ole merkittävää vaikutusta 

toimintaan, sillä toimintatavat on joka tapauksessa muutettava vastaamaan lainsää-

däntöä ja määräyksiä. Osaltaan tähän voi vaikuttaa haastatellun henkilöstön työko-

kemus, sillä kaikki heistä ovat työskennelleet rakennuttamistehtävissä vähintään 

kymmenen vuotta. Ongelmaksi asiassa voi nousta asiakirjojen ja standardien tarpeel-

linen päivitys, sillä tällä hetkellä tilakeskuksella ei ole erikseen nimetty henkilöä vas-

taamaan kyseisestä tehtävästä. Tällöin vastuu jää tilakeskuksen johtajalle, jolloin on 

mahdollista, että syntyy viiveitä muutosten siirtämisessä itse toteutukseen.  

Toiminnan laadun osalta tilakeskus järjestää henkilöstön kanssa kehityskeskusteluita. 

Keskustelut järjestetään vähintään kerran vuodessa, tarvittaessa useammin. Henki-

löstön haastattelujen mukaan pidetyt keskustelut ovat kuitenkin olleet ajoittain lä-
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hinnä muodollisia, eivätkä ole varsinaisesti johtaneet mihinkään kehitystoimiin. Tule-

vaan rakennuttamispuolen organisaatiomuutokseen liittyen kehityskeskusteluja ei 

ilmeisesti ole vielä ollut, mutta niitä on tarkoitus vielä pitää. Henkilöstön pätevyyden 

osalta tilakeskus järjestää henkilöstölle myös lisäkoulutusta. Koulutukseen voivat 

osallistua kaikki henkilöstön jäsenet ja johdon mukaan koulutusta on tarjolla jatku-

vasti. 

Muita henkilöstön haastatteluissa läpikäytyjä tekijöitä ja haasteita olivat 

 resurssien riittävyys 

 hankkeiden aikatauluongelmat 

 henkilöstömäärän riittävyys 

 menetelmäohjeiden ja asiakirjojen hallinta. 

Henkilöstön haastattelujen perusteella tämänhetkinen resurssien määrä rakentami-

sessa on konsernitasolla riittävä. Näin lienee myös lähitulevaisuudessa, sillä kaupun-

gin investointitaso tulee pienenemään tulevina vuosina. Ongelmia resurssien riittä-

vyyteen voi aiheuttaa tuleva organisaatiomuutos, mikä voi henkilökunnan vähenty-

misen takia aiheuttaa resurssipulaa sekä katkoja tiedonkulussa mikäli jo toteutusvai-

heessa olevia hankkeita on siirrettävä henkilöltä toiselle. Organisaatiomuutoksen 

jälkeen on mahdollista, että resurssiongelmat jatkuvat kunnes toimintatavat löytävät 

oikean uomansa. Muutosvaikutuksen teoreettista kestoa on vaikea arvioida, henki-

löstön haastatteluissa oletettiin murrosvaiheen kestävän 1-2 vuotta. 

Kunnan rakennuttamisessa ilmenee myös aikataulullisia resurssipaineita. Kunnallises-

sa toiminnassa kunnallislaki edellyttää kolmen vuoden talousajattelua ja sitoutumis-

ta. Kuntalain (L 10.4.2015/410, § 65) mukaan valtuuston on vuoden loppuun men-

nessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväk-

symisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai 

useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. 

Talousarvio vahvistetaan marraskuussa. Vasta tässä vaiheessa saadaan varmuus käy-

tettävästä rahoituksesta seuraavana vuonna, mikä aiheuttaa resurssipaineen tule-

vaan alkuvuoteen. Oman riskinsä tuo mahdolliset muutokset taloussuunnitelman 

painotuksiin. Muutokset painotuksissa voivat aiheuttaa muutoksia rahoituksessa ja 
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hankkeissa. Tällöin hankkeille jo tehdyt suunnittelu- tai valmistelutyöt voivatkin 

osoittautua turhiksi.   

Ongelmia henkilöstömäärän riittävyydessä on ilmennyt lähinnä kesäloma-aikoina, 

henkilöstön vaihtuvuus on viime vuosien aikana ollut käytännössä olematonta. Peri-

aatetasolla on henkilöstön kesken sovittu tuurauksista tarvittaessa, mutta toisinaan 

liiat lomien päällekkäisyydet aiheuttavat haasteita kun resursseja ei ole jaettu riittä-

västi huomioiden kesän töitä. Oman henkilöstön vähyys kesäloma-aikoina aiheuttaa 

myös sen, että työt on joskus tilattava ulkopuolisilta urakoitsijoilta. Tämä aiheuttaa 

tilakeskukselle lisää paineita työn valvomisen ja laaduntarkkailun suhteen. 

Asiakirjojen hallinnassa tilakeskuksella on jo ennestään ohjeena kaupungin arkistoin-

tiohje. Tilakeskuksesta tosin puuttuu vastuuhenkilö, joka varmistaa arkistointisään-

nön noudattamisen. Vastuuhenkilön puuttumisen takia ennestään tehtyjä toiminta-

ohjeita ei aina ole pidetty ajan tasalla. Tilakeskuksen arkistoinnit ovat viime vuosien 

aikana parantuneet teknisen aineiston osalta. Arkistointimuutos on edelleen käynnis-

sä, esimerkiksi vanhoja suunnitelmia ollaan nyt ajamassa sähköiseen arkistointimuo-

toon prosessikuvausten päivityksen jälkeen. Lappeenrannan kaupungin tilakeskuksen 

verkkosivuille on koottu laatua ohjaavia ohjeita Lappeenrannan kaupungin raken-

nushankkeita varten. Tällä hetkellä tilakeskuksen kokoelmasta löytyy valmiit pohjat 

työmaatauluille, piirustusohjeet ARK-, RAK- ja LVIS- piirustuksia varten, hankkeiden 

rakennusautomaatiosuunnittelun automaatio-ohje sekä ohjeet hankkeen tilaajalle 

luovutettavaan luovutuskansioon ja huoltokirjaan. 

 

9 POHDINTA JA YHTEENVETO 

Opinnäytetyön tuloksena tilakeskus sai alustavaa tietopohjaa laatujärjestelmän ra-

kentamiseen sekä sen kehittämiseen tulevaisuudessa. Samalla selvitettiin laadunhal-

linnan nykytilannetta ja saatiin selville toiminnallisia haasteita, joihin tilakeskuksen 

johto voi tulevaisuudessa vastata parhaaksi katsomillaan kehitystoimenpiteillä. Itse 

laatujärjestelmä ei varsinaisesti ole koskaan täysin valmis jatkuvan parantamisen ja 

kehittämisen takia. Toivonkin työn antavat hyvät lähtökohdat laadun ymmärtämi-
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seen sekä laadukkaan toiminnan ylläpitoon ja alustavan laatujärjestelmän kehittämi-

seen. 

Opinnäytetyön suurimmaksi haasteeksi nousi varsin odotetusti tiukka aikataulu, joka 

osaltaan aiheutti muutoksen alkuperäiseen suunnitelmaan ja aihealueen rajaukseen. 

Kokonaisvaltainen laatujärjestelmä osoittautui näillä resursseilla liian kunnianhimoi-

seksi tavoitteeksi, jolloin työn tavoitteeksi muutettiin alustavan tietopohjan keräämi-

nen laatujärjestelmälle sekä nykytilanteen selvittäminen. 

Aiheesta oli saatavilla tietoa vähintäänkin riittävästi kirjallisuuden ja lakien muodos-

sa. Tiedonhakuvaiheessa tarkoituksenani oli pitää kirjallinen materiaali edes jossain 

määrin nykyaikaisena, sillä laatujärjestelmät ja ylipäätään laadun käsitys ja sen tun-

nistaminen ovat menneet hyvää vauhtia eteenpäin esimerkiksi 80- luvun lopulta, 

jolloin ensimmäiset laatua koskevat standardit otettiin käyttöön. Uutta ja vanhempaa 

materiaalia vertaillessa löytyi kuitenkin myös yhtäläisyyksiä käsitteiden ja teoreetti-

sen laadun osalta. Lakitekstiä käytettäessä oli luonnollisesti varmistettava, että läh-

teenä on edelleen voimassaoleva asetus. Itse aiheena laatujärjestelmä on rakentami-

sen nykyiset vaatimukset huomioon ottaen ajankohtainen, joskin työtä aloittaessani 

laatujärjestelmän kokonaiskuva ei ollut itselleni vielä kovinkaan selvä. Työtä tehdessä 

sain mahdollisuuden tutustua tarkemmin kunnan rakentamista ja rakennuttamista 

koskeviin lakeihin ja säädöksiin, jotka osaltaan auttoivat ymmärtämään paremmin 

rakennushankkeen prosessia ja hanketta kokonaisuutena. Nämä voivat vielä olla suu-

reksi avuksi itselleni tulevaisuudessa. 
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LIITTEET 
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Liite 1. Kyselylomake  

KYSELYLOMAKE TÄMÄNHETKISEN LAADUNHALLINTATILAN-

TEEN KARTOITTAMISEKSI 

 

1. Onko tilakeskuksella entuudestaan ohjeita / menetelmiä laadunvalvonnalle? 

Jos on, niin mitä? 

  

 

2. Onko tilakeskuksella käytössä kirjallisia menetelmä- tai toimintaohjeita? 

  

 

3. Järjestetäänkö toiminnan laatua ajatellen palavereita tai kehityskeskusteluja? 

 

 

4. Miten henkilöstön riittävä pätevyys varmistetaan? Järjestetäänkö työn ohessa 

lisäkoulutusta? 

 

 

5. Onko rakennushankkeen laadunvarmistuksen vastuut ja toimenpiteet määri-

telty? 

 

 

6. Miten hankkeen pääurakoitsijan kyvykkyys varmistetaan? 
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7. Millä tavoin hankkeen valmisteluvaiheen laadunvarmistamista valvotaan? 

 

 

8. Mitä laadunvarmistustoimenpiteitä urakoitsijoilta ja aliurakoitsijoilta vaadi-

taan? 

 

 

9. Miten rakentamisvaiheen laadunvarmistusta ja työturvallisuutta valvotaan? 

 

 

10. Mitkä ovat tilakeskuksen tämänhetkiset ja tulevaisuuden tavoitteet koskien 

omaa toimintaa sekä sen laatua ja tehokkuutta? 

 

 


