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1 Johdanto 

Viime vuosina koko rakennusala on yhä kasvavassa määrin digitalisoitunut. Muutoksen 

tavoitteena on luoda yhä tehokkaampi ja laadukkaampi rakennusala. Olennaisena osana 

digitalisaatioon kuuluu erilaisten järjestelmien ja digitaalisten laitteiden tutkinta sekä käyt-

töönotto. Nykyiset digitaaliset ratkaisut voivat siis mahdollisesti vaikuttaa koko alan tule-

vaisuuteen.  

Tässä opinnäytetyössä tutkitaan työmaatarkastussovellusta nimeltä Tarketti ja sitä, mi-

ten se soveltuu kohdeyrityksen Amplit Oy:n käyttöön. Tarkettia tutkitaan käyttökokemus-

ten ja käyttäjänäkemysten perusteella. Opinnäytetyön kirjoittajan käyttökokemukset ke-

rättiin oman työn tarkastuksilla Amplit Oy:n työmaalla. Tutkimuksessa pyritään vastaa-

maan kysymyksiin: ”Miten Tarketti soveltuu kohdeyrityksen käyttöön?”, ”Miten sovellus 

vaikuttaa yrityksen toimintatapoihin ja niiden tehokkuuteen?” ja ”Mikä on sovelluksen 

laadullinen merkitys yritykselle?”. Lisäksi työssä pohditaan kerättyjen näkemysten ja ko-

kemusten perusteella, miten Tarketti-sovellusta tulisi kehittää.  

Opinnäytetyö rajattiin kolmeen osaan: teoriaosuuteen, tutkimusosuuteen ja yhteenve-

toon. Teoriaosuus käsittelee oman työn tarkastusten, työmaatarkastusten, laadun, te-

hokkuuden ja Tarketti-sovelluksen määritelmiä ja käyttöä. Tutkimusosuudessa tutkitaan 

Tarketti-sovellusta käyttäjäkokemusten ja -näkemysten sekä ohjelman toiminnallisuuden 

perusteella. Yhteenvedossa tiivistetään opinnäytetyön ajatukset vastaamaan tutkimus-

kysymyksiin. 

Opinnäytetyö tehtiin pääkaupunkiseutulaiselle talotekniikkayritykselle Amplit Oy:lle. 

Opinnäytetyön tutkimuksen idean keksivät Amplit Oy:n LVI-toimialajohtaja Antti Jalova 

sekä toimitusjohtaja Jussi Kuusela. Tarketti-sovelluksen on luonut Sähköinfo Sähkö- ja 

teleurakoitsijaliiton (STUL) hallituksen pyynnöstä. Sovelluksen idean takana on Amplit 

Oy:n toimitusjohtaja Jussi Kuusela, joka on myös STUL:n hallituksen puheenjohtaja.  

Tarketilla tehdyt tarkastukset tehtiin Helsingin Jätkäsaaren uudisrakennuskohteessa, jo-

hon tulee 47 asuntoa. Amplit Oy toimii kohteessa talotekniikkaurakoitsijana. Työmaakier-

roksia ja tarkastuksia tehtiin myös Helsingin Herttoniemen Siilitien asuinsaneerauskoh-

teessa, jossa Amplit Oy toimii LV-urakoitsijana.  
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2 LVI-urakoitsijan itselleluovutukset ja työmaakierrokset 

2.1 LVI-urakoitsijan oman työn tarkastukset 

Oman työn tarkastukset, eli itselleluovutukset, tarkoittavat urakoitsijan tekemää tarkas-

tusta omille sopimuksenalaisille töilleen ennen rakennuttajalle tapahtuvaa luovutusta.  

Oman työn tarkastuksista tehdään pöytäkirja tai muu dokumentointi. Pöytäkirjaan mer-

kitään tarkastetut asennukset sekä virheet ja puutteet. Se tehdään tilakohtaisesti ja toi-

mitetaan tarkastusten jälkeen rakennuttajalle, pääurakoitsijalle, valvojille ja suunnitteli-

joille. Havaittujen puutteiden ja virheiden korjauksista vastaa urakoitsija itse. Oman työn 

tarkastukset tehdään aina ajatellen loppukäyttäjää. Jokainen järjestelmä käydään läpi ja 

jokaisen laitteen tai kalusteen toimivuus kokeillaan sekä asennusten oikeanlaisuus var-

mistetaan. [2.] 

Oman työn tarkastukset ovat osa urakoitsijan laadunvarmistusta ja niiden laillinen pe-

ruste on rakennusalan yleiset sopimusehdot (YSE) 1998 -asiakirja. YSE 1998 määritte-

lee, että urakoitsijan on noudatettava sopimusasiakirjoissa edellytettyä laadunvarmis-

tusta ja vaadittaessa pystyttävä se kirjallisesti todentamaan.  [1; 2.] 

2.2 Työmaatarkastukset 

Työmaatarkastukset ovat osa urakoitsijan laadunvalvontaa. Työmaatarkastukset käsit-

tävät erilaiset katselmukset, tarkastukset, kokeet ja käyttöönotot. RYL ja kohteen sopi-

musasiakirjat määrittelevät, mitä tarkastuksia urakoitsijalta vaaditaan laadunvarmista-

miseksi. [2.] 

Työmaakierroksilla urakoitsija voi myös seurata töiden etenemistä. Tieto siitä, mitkä 

asennukset on tehty ja mitä asennuksia puuttuu, auttavat urakoitsijaa suunnittelemaan 

seuraavan työvaiheen. Oikean työvaiheen valitsemisella saattaa olla suuri tahdistava 

vaikutus muiden urakoitsijoiden töihin ja vaikuttaa koko työmaan etenemiseen. 
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3 Laatu ja laadunvarmistus 

3.1 Mitä on laatu? 

Laatua voidaan määritellä monesta näkökulmasta. Esimerkiksi Philip Crosbyn mukaan 

laadulla tarkoitetaan toiminnan ja tuotteiden virheettömyyttä. Sen tavoitteena on aina 

nollavirhetaso. Genichi Taguchin laatumääritelmän mukaan laatua on pienin mahdolli-

nen kokonaishävikki, jonka tuote aiheuttaa yhteisölle tuotantolaitoksesta lähdettyään. 

Kokonaishävikillä hän tarkoittaa tuotteen tai hyödykkeen haitallisia ominaisuuksia. Kai-

kille näille käsitteille on olennaista, että tuotteen asiakas kokee olevansa tyytyväinen 

tuotteeseen ja saaneensa rahoilleen vastinetta. [24.]  

1900-luvun alkupuolella laatua alettiin käsitellä myös ammatillisesti, joka johti asiantun-

tijoiden laatimiin erilaisiin laatukäsitteisiin ja laatukäsitysten pirstoutumiseen. Nykypäi-

vänä laajimmin levinnyt ja tärkein ammatillinen laatutoiminnan referenssi on IS0 

9000 -standardisarja. Tässä opinnäytetyössä laatua käsitellään tuoteperusteisin, tuotan-

toperusteisin, rahallisin arvoperusteisin, reaalitaloudellisin arvoperusteisin ja heuristisin 

määritelmin. [13.] 

Tuoteperusteinen laatu on kohteen tai tavaran mitattavia ominaisuuksia, esimerkiksi, sen 

tehokkuus tai tarkkuus. Laatueroja mitataan tuotteiden ominaisuuksien eroista. Useim-

miten laatua voidaan ymmärtää myös rahallisin perustein. Korkeampi laatu maksaa 

enemmän kuin heikompi laatu. [13.]  

Tuotantoperusteinen laatu täyttää kohteen vaatimukset ja määräykset. Tämä tarkoittaa 

rakennusalan urakoitsijoille, esimerkiksi virheetöntä luovutusta tai tavarantoimittajille vir-

heettömiä tuotteita. Tuotannossa on tärkeää saada mahdollisimman vähäisillä kustan-

nuksilla vaatimukset täyttävä tuote. Tuotannon tavoite voidaan jakaa kahteen osaan: 

vaatimusten mukaiseen virheettömään tuotteeseen ja asiakasta tyydyttävään, sopimuk-

sen mukaiseen tuotteeseen. [13.] 

Rahallinen arvoperusteinen laatu tarkoittaa kohteen käyttöarvoa. Kohde hankitaan tiet-

tyä tarkoitusta varten, oli se sitten mielihalu tai tarve. Arvoperusteista laatua voidaan 

määritellä tuotteen hinnan ja käyttöarvon suhteella. [13.] 
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Reaalitaloudellinen arvoperusteinen laatu on kohteen hyötyarvo käyttäjälleen välittä-

mättä sen rahallisesta arvosta. Tällainen ajattelu on asiakaslähtöistä, jossa otetaan huo-

mioon asiakkaan todelliset tarpeet eikä niiden kustannuksia. [13.] 

Heurististen ja myyttisten määritelmien mukaan laatu on mittaamatonta ja määrittelemä-

töntä, luksusta, jonka vain käyttäjä tunnistaa. Tällaista laadun tarkastelua tuodaan esille 

esimerkiksi mainonnassa. [13.] 

3.2 Laadunvarmistus rakennusalalla 

Laadunvarmistuksella rakennusalalla tarkoitetaan sitä kaikkea, mitä tehdään, jotta ra-

kennus täyttäisi sille annetut kriteerit ja vaatimukset. Laadunvarmistamiseksi täytyy siis 

tehdä tarkastuksia, tutkimuksia ja selvityksiä. Pelkästään tarkastusten tekeminen itses-

sään ei riitä, vaan täytyy myös tutkia tarkasteltua materiaalia ja verrata sen tutkimustu-

loksia lain asettamiin määräyksiin ja säädöksiin. [2.] 

Viranomaisen laadunvarmistustoimenpiteet ovat erilaiset määräykset, säädökset ja vaa-

timukset. Ne määrittelevät vähimmäistason ammattitaidolle ja asiantuntevuudelle, jonka 

rakennushankkeeseen ryhtyvien pitää täyttää. Suomen rakentamismääräyskokoelman 

osa A1 määrittelee rakentamisen valvonnan ja teknisen tarkastuksen. Määräys nojaa 

Maankäyttö- ja rakennuslakiin. Siinä kerrotaan valvonnasta vastaavien vähimmäisvaati-

mukset ja hankkeeseen ryhtyvältä vaaditut toimenpiteet laadunvarmistamiseksi. [2; 6.] 

Rakennuttajalle laadunvarmistus tarkoittaa viranomaisten vaatimuksia ja rakennuttajan 

omaa laatujärjestelmää. Rakennuttajan tärkeimpiä laadunvarmistustoimenpiteitä ovat 

myötävaikutusvelvollisuudet ja valvonta. Myötävaikutusvelvollisuudet tarkoittavat ura-

koitsijan työsuoritteiden edellytyksiä helpottavia tekijöitä. Näistä tärkeimpiä ovat viran-

omaislupien hankkiminen ja suunnitelma-asiakirjojen toimittaminen työmaaorganisaa-

tiolle sekä asiakirjojen sisällön tarkistaminen. Rakennusvaiheessa rakennuttajan pääasi-

allinen laadunvarmistustoimenpide on valvonta. Rakennuttaja voi palkata työmaavalvo-

jan vastaamaan valvonnasta. Lisäksi työmaalla valvontaa suorittavat viranomaiset, ura-

koitsijat, suunnittelijat ja konsultit tai erikoisvalvojat. Valvonnan tärkein tavoite on varmis-

taa, että urakoitsijoiden työsuorite on sopimuksen mukainen sekä ehkäistä virheitä ja 

ongelmia työmaalla. [1; 2.] 
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Urakoitsija on itse velvollinen tarkastamaan suoritusvelvollisuuteensa kuuluvan työn ja 

korjaamaan havaitut puutteet ja virheet ennen kuin se voidaan luovuttaa tilaajalle. Ura-

koitsija on myös velvollinen raportoimaan tilaajalle erilaisin käyttökokein ja tarkastuksin 

laadun varmistamiseksi. Urakoitsijalla on myös velvollisuus ilmoittaa tärkeimpien aliura-

koitsijoiden ja tavarantoimittajien laadunvarmistuksesta sekä vastata käyttämiensä ra-

kennustuotteiden oikeanlaisuudesta. [1.] 

3.2.1 RALA-pätevyys 

Rakennusalan yritykset voivat hakea RALA-pätevyyttä, eli Rakentamisen laatu -päte-

vyyttä. RALA-pätevyys kertoo yrityksestä, että sillä on todennettu tekninen osaaminen, 

resurssit, tilinpäätöstietojen lainmukaisuus, että se on huolehtinut vastuuvakuutuksista 

ja että sen tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset täyttyvät. RALA-pätevyyttä voivat ha-

kea kaikki rakennusalan yritykset ja julkishallinnon organisaatiot, mikäli niillä on referens-

sikohteita Suomessa ja riittävät tilinpäätöstiedot. Pätevyys tulee uusia vuosittain. RALA-

pätevyyttä vaativat monet tilaajat ja toimijat rakennusalan urakoitsijoilta. Pätevyys ja sille 

luotu järjestelmä tuovat läpinäkyvyyttä rakennusalalle, sillä RALA-järjestelmässä urakoit-

sijat ja toimijat antavat palautetta toisilleen, mikä lisää tietoisuutta koko alalla. [3.] 

3.2.2 Yritysten laatusuunnitelmat 

Amplit Oy, kuten muutkin yritykset, käyttävät omia laatusuunnitelmiaan, joihin yritysten 

toimintatavat ja laadunvarmistus perustuvat. Jokaiselle projektille tehdään oma laatu-

suunnitelma. Amplit Oy:n laatusuunnitelma pitää sisällään tiedot projektista, toteutusor-

ganisaation henkilöistä, yrityksen laadunvarmistuksesta, projektin aikataulusta, riskiana-

lyysistä, työturvallisuudesta, resurssien hallinnasta, materiaalien laadunvarmistuksesta, 

tarkastuksista sekä projektin toteutuksesta, luovutuksesta ja lopetusvaiheesta. Käsitteitä 

on lyhyesti avattu seuraavassa luetelmassa. [14.] 

 

- Projektin tiedot kertovat perustiedot työmaasta, kuten osoitteen, kohteen käyttö-

tarkoituksen ja muut erityiset huomiot kohteesta. Perustiedot saattavat myös 

kertoa kohteen urakkamuodon ja yrityksen kohteeseen tekemät työt, esimer-

kiksi LVI-työt. 

- Projektin toteutusorganisaatio käsittää projektille tärkeät henkilöt, kuten kärki-

miehen, projektipäällikön, projektinhoitajan, vastaavan työnjohdon, projekti-insi-

nöörin ja alue/toimialajohtajan. Toteutusorganisaatio on projektikohtainen. 

- Laadunvarmistus kertoo, mihin yrityksen laatujärjestelmä perustuu, kuka siitä 

vastaa ja miksi se tehdään.  
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- Projektin aikataulu kertoo, miten yritys toteuttaa töiden aikataulutuksen. Aliura-

koitsijat tekevät omat yksityiskohtaiset aikataulunsa ja esittävät ne pääurakoitsi-

jalle, jonka tehtävä on koordinoida koko projektin aikataulu yhteensopivaksi. 

Kun pääurakoitsija on esittänyt koordinoidun yhteisen aikataulun, voidaan se 

hyväksyä yhteisesti, allekirjoittaa ja kirjata laatusuunnitelmaan. Kohdassa voi-

daan myös mainita, millä keinoilla aliurakoitsija seuraa oman työn edistymistä 

aikataulussa. 

- Riskianalyysi on yrityksen tapa analysoida työmaan mahdollisia riskejä sekä nii-

den ehkäisyä. Riskianalyysissä kerrotaan myös, millä tavoin analyysiä seura-

taan ja päivitetään. Riskianalyysi on yrityksen sisäinen asiakirja, jota ei toimiteta 

tilaajalle. 

- Työturvallisuudella tarkoitetaan työturvallisuudesta vastaavia henkilöitä projek-

tin aikana. Normaalisti työturvallisuudesta vastaa yrityksen puolesta projekti-

päällikkö sekä nokkamies ja yrityksen työsuojeluvaltuutetut. 

- Resurssien hallinta kertoo mm., käytetäänkö omaa vai ulkopuolista työvoimaa. 

Projektipäällikkö laatii kohteen kärkimiehen kanssa työvoimasuunnitelman, 

jossa otetaan huomioon työvaiheiden vaatimat asentajamäärät sekä kohteen 

erikoisasentajien tarpeet. 

- Materiaalien laadunvarmistus käsittää tavarantoimittajien valinnan, laitteiden hy-

väksynnän sekä tilaukset ja toimitukset. Tavarantoimittajien valinnasta voidaan 

kertoa, miten yritys valikoi tavarantoimittajan ja minkälaisilla tavoilla toimittajia 

verrataan toisiinsa. Laitteiden hyväksynnästä kerrotaan, miten laitteiden hyväk-

sytysprosessi tilaajalle tapahtuu. 

- Tilaukset ja toimitukset kertovat tilauksen etenemisestä ja toimitusaikojen mää-

räytymisestä. 

- Tarkastukset käsittävät projektin aikaiset tarkastukset ja niiden tekijät. Tarkas-

tukset määräytyvät alan, lain, tarkastussuunnitelman ja projektikohtaisten asia-

kirjojen mukaisesti. Jokainen tarkastus, mittaus ja koe merkitään pöytäkirjaan, 

josta selviävät yksityiskohdat. Yksi olennainen osa tarkastuksia on itselleluovu-

tukset eli oman työn tarkastukset. Oman työn tarkastuksen tekee pääsääntöi-

sesti projektijohto tai kärkimies. 

- Projektin toteutuksessa kuvaillaan projektin eteneminen käynnistämisestä 

eteenpäin. Siinä kerrotaan, miten työmaata seurataan ja raportoidaan, miten 

projektiryhmä kommunikoi keskenään ja miten laskutus, reklamaatiot sekä 

asennuksissa käytettävien suunnitelmien oikeellisuuden tarkistus toimivat. 

- Tärkeä osa projektia on projektin luovutus- ja lopetusvaihe. Laatusuunnitel-

massa käsitellään, miten yritys hoitaa projektin luovutus- ja lopetusvaiheen, 

mitä raportteja, selvityksiä ja palautelomakkeita se sisältää sekä minkälaisia pa-

lavereita pidetään. [14.] 
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4 Tehokkuus ja digitalisaatio rakennusalalla 

4.1 Tehokkuus 

Tehokkuus on arkikielellä jonkin asian aikaansaamista mahdollisimman vähillä panok-

silla tai mahdollisimman suuren asian aikaansaamista annetuilla panoksilla, esimerkiksi 

”Auton moottorin tehokkuus kasvaa, kun sillä pystyy ajamaan 100 kilometriä aikaisem-

paa pienemmällä polttoainemäärällä”. Tämä on myös tuotannollisen tehokkuuden mää-

ritelmä. Tuotannollista tehokkuutta voidaan laskea tuottavuudella, eli ”aikaansaadun tuo-

toksen ja käytettyjen panosten suhteella”.  [15.] 

Jotkut henkilöt pystyvät tehokkaampaan työskentelyyn kuin toiset. Vaikka työtehtävät ja 

lähtökohdat olisivat samat, lopputulos ja siihen pääseminen voivat olla täysin erilaiset. 

Henkilökohtaiseen tehokkuuteen vaikuttaa eri tekijät kuin yrityksen tehokkuuteen. Yksi-

löllisessä tehokkuudessa täytyy ottaa huomioon henkilön motivaatio, työkyky, ammatti-

taito, toimintatavat ja -kyvyt. Yritykset voivat omalta osaltaan vaikuttaa työntekijänsä omi-

naisuuksiin esimerkiksi kouluttamalla häntä tai kannustamalla häntä rahallisesti. Monella 

alalla käytetään nimenomaan kannustinpalkkioita työntekijöiden motivoimiseksi. [15; 19.] 

4.2 Tehokkuus rakennusalalla 

4.2.1 Resurssitehokkuus rakentamisessa 

Resurssitehokkaassa rakentamisessa tuotetaan laadukasta palvelua samalla, kun vä-

hennetään raaka-aineiden ja energian kulutusta. Resurssitehokkuudessa korostuu 

suunnitelmallisuus. Materiaalien määrää ja käyttötarkoitusta pitää aina miettiä. Resurs-

sitehokkuuden voi jakaa kahteen kategoriaan: energiatehokuuteen ja materiaalitehok-

kuuteen. Energiatehokkaassa ajattelussa mietitään ympäristötekijöitä ja energiankulu-

tusta. Energiatehokkuus korostaa koko prosessin suunnitelmallisuutta. Rakennus pitää 

rakentaa energiatehokkaaksi ja valita siihen oikeat järjestelmät. Työmaan suunnittelussa 

pitää ottaa huomioon logistiikan ekologisuus ja prosessin hallinta. Materiaalitehokkaassa 

ajattelussa pyritään minimoimaan materiaalihävikkiä. Materiaalitehokkuus korostuu ma-

teriaalien tilauksien suunnitelmallisuudessa ja varsinkin asentajien arvostuksessa mate-

riaalia kohtaan. [4; 20.] 
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4.2.2 LVI-asentajan työtehokkuus 

Yksittäisen asentajan työajan käyttöä tutkittiin 2011 valmistuneessa tutkimuksessa Tam-

pereen Ammattikorkeakoulussa. Tutkimuksen teki Mikko Jykelä. Tutkimuksen tarkoitus 

oli selvittää, mihin LVI-asentajat käyttävät aikansa päivässä työmaalla. [21; 22.] 

Taulukko 1. Putkiasentajien työajanjakaumien keskiarvo ja osuudet työmaakohtaisesti [21].] 

 

Taulukko 2. Ilmanvaihtoasentajien työnajanjakaumien keskiarvo ja osuudet työmaakohtaisesti 

[21]. 

 

Putkiasentajan käyttämä aika ammattitöihin oli tutkimuksen mukaan 30 %. (taulukko 1). 

Ilmanvaihtoasentajan käyttämä aika ammattitöihin oli tutkimuksen mukaan 39 % (tau-

lukko 2). Päivänsä aikana LVI-asentaja käyttää siis vain noin kolmanneksen ajastaan 

todellisiin asennustöihin. Loppuaika päivästä kuluu tavaran hallintaan, taukoihin ja häiri-

öihin. Tutkimuksessa vielä huomautettiin, että ammattitöihin lasketaan mukaan virheiden 

ja puutteiden korjaukset, joten tuottaviin ammattitöihin käytetty aika on huomattavasti 

pienempi.  [21.] 
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4.2.3 Rakennusalan digitalisaatio 

Vasta viime vuosina rakennusalalla on alettu ymmärtämään digitaalisten apuvälineiden 

hyöty ja merkitys. Digitalisaatiossa on nähty keino nostaa tehokkuutta ja kilpailukykyä 

rakennusalalla. Rakennustieto on tuonut oman kortensa kekoon TEHO-hankkeella. Sen 

tavoitteena on luoda yhtenäinen järjestelmä, johon saisi rakennusmateriaalien tekniset 

tiedot, kelpoisuudet ja käyttöturvallisuustiedot. TEHO-hanketta on pilotoitu mm. SRV Ra-

kennus Oy:n Redi- ja YIT Rakennusyhtiö Oy:n Tripla-hankkeissa, joissa hankkeiden suu-

ruuden takia on vaikeuksia tuotetiedon hallinnassa. Rakennustiedon toimitusjohtaja Pasi 

Hulkkonen antoi haastattelun Finnbuild 2016 -messuilla. Hänen mukaansa tarvitaan 

avoimuutta ja rohkeutta viedä alaa eteenpäin kohti digitaalista aikakautta, jolloin yhä kas-

vavassa määrin nuoretkin kiinnostuisivat rakennusalasta. Hän sanoo, että digitalisaa-

tiolla pystytään tehostamaan rakennusalaa useita kymmeniä prosentteja, mikäli pysty-

tään saavuttamaan sen maksimaalinen hyöty. Hulkkonen kokee, että digitalisoituminen 

on alalla työskentelevistä kiinni. Alan toimijoiden asenne ja rohkeus vaikuttavat siihen, 

miten digitalisoituminen lähtee käyntiin. [16; 17; 18.] 

5 Taulutietokone ja Tarketti 

5.1 Taulutietokone 

Taulutietokone eli tabletti on hieman älypuhelinta isompi, mutta kannettavaa tietokonetta 

pienempi kosketusnäytöllinen mobiililaite. Tabletin tärkeimmät ominaisuudet ovat samat 

kuin älypuhelimissa, mutta tabletti on yleensä puhelimia suurempi ja aina kosketusnäy-

töllinen. Tabletin saa yhdistettyä myös mobiiliverkkoon SIM-kortilla tai WLAN-yhteyteen, 

jolloin sitä voidaan käyttää verkossa. Tabletin käyttöjärjestelmät ovat samat kuin älypu-

helimissa, joista suurimpia ovat Android- ja IOS-pohjaiset käyttöjärjestelmät. Tablettien 

yleistyminen johtuu niiden helppokäyttöisyydestä ja koosta. Aasiassa tabletit ovat vallan-

neet markkinat kannettavilta tietokoneilta. [8.] 

5.2 Tarketti-ohjelma 

Tarketti-ohjelma on STUL:in -hallituksen ja Sähköinfon yhdessä luoma ohjelma työmaa-

aikaisten tarkastusten tekemiseen. Alun perin idea on lähtenyt Amplit Oy:n ja STUL:n -
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hallituksen puheenjohtajan Jussi Kuuselan ideasta luoda tablettisovellus työmaaprojek-

tin hallintaa ja tarkastuksia varten. Amplit Oy on ollut mukana beetatestauksessa ja oh-

jelman kehittelyssä. Ohjelma on vielä varhaisessa vaiheessa ja sen kehitys jatkuu vielä 

tämän opinnäytetyön jälkeenkin. 

5.3 Tarketti-ohjelman toiminallinen kuvaus 

Tarketti-sovellus auttaa työmaanaikaisissa puute- ja tarkistuskirjauksissa sekä auttaa 

urakoitsijaa asioiden hoidossa ennen kohteen luovuttamista. Sovelluksen ominaisuudet 

ovat omiaan erilaisissa määräaikaistarkastuksissa sekä työmaa-aikaistarkastuksissa. 

Tarketti-sovelluksen ideana yksinkertaisuudessaan on, että sinne voidaan ladata projek-

tikohteen pohjakuvia, joihin voidaan tehdä merkintöjä työmaalla kohdetta kiertäessä. 

Merkinnät saadaan sovelluksesta helposti ulos pdf-muotoon, jonka voi tallentaa ja lähet-

tää sähköpostilla valvojille ja muille tahoille. [5.] 

5.4 Tarketin alustaminen 

5.4.1 Tarketin käyttäjähallinta 

Tarketti koostuu kolmesta osasta: käyttäjähallinnasta, ylläpidosta ja sovelluksesta. 

Käyttäjähallinta löytyy osoitteesta severi.sahkoinfo.fi. Toimiakseen Severi-palvelussa 

käyttäjän on luotava Severi-tunnukset.  

 

Kuva 1. Severin hallintanäkymä [7]. 
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Severin käyttäjähallinnasta voidaan hallinnoida Tarketti-tunnuksia ja käyttäjiä sekä sopi-

musasioita. (kuva 1). 

5.4.2 Tarketin ylläpito 

Tarketin ylläpito löytyy osoitteesta tarketti.sahkoinfo.fi. Jotta pääsee kirjautumaan Tar-

ketin ylläpitoon, on luotava Tarketti-tunnukset Severi-palvelussa. 

 

Kuva 2. Tarketin ylläpidon näkymä [9]. 

Tarketin ylläpidossa voidaan hallinnoida ja alustaa projekteja. Projektit-kohdassa luo-

daan projekti, johon voidaan ladata monisivuisia tarkastusdokumentteja, luoda kansioita, 

ladata pohjakuvia ja liittää ”Tsekkilistoja”. Tsekkilistat ovat ok/ei-tyyppisiä tarkastuslis-

toja, joita voidaan luoda ja muokata tarpeiden mukaan. [kuva 2.] [9.] 

 

Kuva 3. Laajaan raporttiin tulevat tehdyt merkinnät ja liitetty valokuva. [9]. 
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Raportit-kohdassa luodaan tarkastetusta projektista raportti. Raportista voi luoda laajan 

tai perusraportin. Laajassa raportissa näkyvät tarkastuksiin liitetyt valokuvat, perusrapor-

tissa ei. (kuva 3.) [9.] 

 

5.4.3 Tarketti-sovellus 

Tarketti-sovelluksen tabletille voi ladata Severi-palvelusta, Tarketin ylläpidosta tai 

Android-kaupasta. Apple-kauppaan sovellus ei ole vielä tullut. Kun sovellus käynniste-

tään, voidaan valita offline-tila tai online-tila. Offline-tila vaatii käyttäjältään projektien ku-

vien ja muiden dokumenttien lataamisen laitteeseen online-tilassa. Sovelluksen käyttä-

jänäkymässä näkyvät luodut projektit. Projektin tarkastusdokumentteihin ja pohjakuviin 

voidaan tehdä merkintöjä tabletilla. 

 

Kuva 4. Tarketti-sovelluksen tarkastusnäkymä. [9]. 

Tarketti-sovelluksella tarkastaminen on helppoa. Pohjakuvia voidaan lähentää, loitontaa 

ja pyöritellä tarpeiden mukaan. Pohjakuviin tehdään merkintä vaihtamalla vasemman 

yläkulman punainen raksi vihreäksi merkiksi ja painamalla sormella haluttuun kohtaan 
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pohjakuvaa. Tämän jälkeen aukeaa merkintävalikko, jossa voidaan kirjoittaa selite sekä 

lisätä valokuvia. (kuva 4.) [9.] 

 

Kuva 5. Tarketti-sovelluksen näkymä merkintöjen kanssa. [9]. 

 

Tarketti-sovelluksen merkinnät ovat kolmenlaisia merkintöjä: keskeneräinen, ei-toimen-

piteitä ja valmis. Merkinnät tulevat pohjakuvaan eri väreillä ja eri muodoilla. (kuva 5.) [9.] 
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6 Tutkimus ja tutkimustulokset 

6.1 Tutkimuksen taustat ja tavoite 

Tutkittava kohde on työmaatarkastussovellus nimeltä Tarketti. Tarketti on julkaistu loka-

kuun alussa 2016. Sitä ennen se on ollut noin puoli vuotta Amplit Oy:llä beta-testauk-

sessa. Tarkettia ja sen toiminnallisuutta tutkittiin työmaalla ja toimistossa. Sen ominai-

suuksista ja kehittämisestä pyydettiin näkemyksiä Amplit Oy:n henkilökunnalta.  

Tutkimuksen tavoite on kehittää Tarketti -sovelluksesta Amplit Oy:lle uusi käytäntö, joka 

aluksi toimisi työmaatarkastuksiin ja oman työn tarkastuksiin, mutta myöhemmin kehit-

tyisi koko työmaaprojektin kestoiseksi välineeksi, johon saataisiin valvojat ja muut tar-

kastavat osapuolet mukaan. Tämä helpottaisi tiedonkulkua työmaa-aikana ja vähentäisi 

epäselvyyksiä. Ohjelma parantaisi myös prosessien hallinnan laatua ja tehokkuutta. [12.] 

Tutkimuksen halutaan vastaavan kysymyksiin: ”miten Tarketti soveltuu Amplit Oy:n käyt-

töön”, ”miten sovellus vaikuttaa Amplitin toimintatapoihin ja tehokkuuteen” ja ”mikä on 

sovelluksen laadullinen merkitys Amplitille”. Lisäksi tutkimuksessa pohditaan, minkälai-

nen Tarketti voisi olla tulevaisuudessa. 

6.2 Amplit Oy:n henkilökunnan käyttäjäkokemukset ja näkemykset ohjelmasta 

Tarketin käyttäjäkokemukset kerättiin haastattelemalla Amplit Oy:n projekti-insinööriä 

Riku Leimolaa. Rikulla on kokemusta ohjelman useasta beetatestausversiosta yhteensä 

puoli vuotta. Pääasiassa Rikun ohjelmalla tekemät tarkastukset ovat olleet aliurakoitsi-

joiden ja omien töiden tarkastukset. Rikun mielipiteet ohjelmaa kohtaan ovat myönteiset. 

Ohjelma on hänen mielestään helppokäyttöinen ja hyödyllinen. Hyötyinä hän näkee Tar-

ketin valmiit tarkastuspohjat, offline-käytettävyyden, jälkitöiden vähyyden ja työmaalla 

ohjelmalla toimimisen. Lisäksi hän kokee ohjelman helpottavan virheiden ja puutteiden 

yksilöintiä, joka parantaa asennusten laadullista kehitystä. Kehitettävää ohjelmassa on 

hänen mielestään Tarketin raportin ulkoasu ja Tarketin ylläpidon ongelmat. Tarketin yl-

läpidossa tietokoneella ei voi muokata työmaalla tehtyjä merkintöjä millään tavalla. Rikun 

mielestä Tarketti lisää ammattimaista ja laadullista kuvaa Amplit Oy:stä, kun sen kehit-

tely on saatu tarpeeksi pitkälle. [10.] 
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Amplit Oy:n sähkö- ja LVI-urakoinnin projektipäälliköille pidettiin Tarketti-sovelluksesta 

esittely, jossa kerättiin henkilökunnan ensimmäiset mielipiteet, mietteet, toivomukset ja 

parannusehdotukset. Sovelluksen suurimpana hyötynä nähdään sen helppokäyttöisyys 

ja tabletin tuomat hyödyt tarkastuksiin. Eniten kehitettävää ohjelmassa koetaan löytyvän 

sen tarkastuslistoista eli ”tsekkilistoista”. Tarkastuslistat eivät ole tarpeeksi kattavia ja 

niiden muokattavuus koettiin liian suppeaksi. Niihin toivottiin puutteen kuvausmahdolli-

suutta tai pohjakuvan merkintöihin liitettävyysmahdollisuutta. Raporttiin tulostuvat asiat 

tarkastuslistoista koettiin epäselkeiksi ja hyödyttömiksi. Asuntotuotannon projektipäälli-

köt näkivät paljon hyviä käyttömahdollisuuksia Tarketin tarkastuslistoissa, esimerkiksi 

asunto- tai tilakohtaiset työmaaseurantataulukot ja oman työn tarkastukset voisi toteut-

taa Tarketin tarkastuslistoilla, mikäli listoja hieman jalostetaan. [11.] 

Amplit Oy:n toimitusjohtaja Jussi Kuuselaa haastateltiin siitä, mitkä ovat hänen näke-

myksensä sovelluksesta. Tarketti on Jussin idea, joka syntyi tarpeesta saada tabletti-

pohjainen työkalu prosessien hallintaan ja laadulliseen seurantaan. Tällaista työkalua ei 

koettu olleen, joten sellainen päätettiin kehittää. Alkuperäisen idean mukaan Tarketti olisi 

koko työmaanaikainen prosessinhallintatyökalu, mutta ohjelman kehittäjät keskittyivätkin 

tekemään Tarketista työmaatarkastussovelluksen. Tarketin hyödyiksi Jussi kokee sen 

helppokäyttöisyyden, asiakirjojen saamisen yhdelle tabletille ja tiedonkulun projektiorga-

nisaatiolle reaaliajassa. Jussi pohti, että tulevaisuudessa ohjelmaa voisi kehittää koko 

työmaanaikaiseksi työkaluksi, johon saisi projektipankkilinkityksen ja koko työmaan val-

vontaorganisaation sekä tilaajan edustajat mukaan. Näin työmaanaikainen kommuni-

kaatio paranisi huomattavasti. Hänen mielestään uuden teknologian hyödyntäminen ja 

kehityksen kärjessä oleminen lisäävät yrityksen hyvää mainetta. ”Mikäli Tarketin kehit-

tely saadaan onnistumaan halutulla tavalla, on sillä vaikutus myös koko rakennusalaan, 

niin kuin esimerkiksi Tilaajavastuu-palvelulla on ollut”. [12.] 

6.3 Tarketti-sovelluksen vertailu ja tarkistuslistojen käyttökokemukset 

6.3.1 Tarketti-sovelluksen ja PlanGridin ominaisuuksien vertailu 

Tarketti-sovellusta verrattiin kilpailevaan tuotteeseen nimeltä PlanGrid, joka on yhdys-

valtalainen vastaava tuote. PlanGrid-sovellukseen voi tehdä projektin, johon voi ladata 

pohjakuvia ja tehdä niihin virhemerkintöjä aivan kuten Tarketissa. 



16 

  

  

Kuva 6. PlanGrid tulostus, jossa eri merkinnät näkyvät [23]. 

PlanGridin merkintätyökaluihin kuuluvat mm. maalaustyökalu, nuolet, tekstinsyöttö ja 

puutteiden ja virheiden merkkaustyökalu. Puutteet ja virheet merkitään järjestelmän ni-

men mukaan. (kuva 6.) [23.] 

 

Kuva 7. PlanGrid tuloste järjestelmissä havaituista ongelmista [23]. 
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PlanGridin puute- ja virhemerkintä (issue) antaa mahdollisuuden tehdä merkinnän poh-

jakuvaan ja muokata merkintää. Merkintään voi lisätä kuvauksen, valokuvan, kustannus-

vaikutuksen, aikatauluvaikutuksen ja sijainnin. Näin paljon muokkausmahdollisuuksia ei 

Tarketissa ole. (kuva 7.) [23.] 

PlanGridin ja Tarketin erot niiden ominaisuuksissa ovat työkaluissa, tarkastuslistoissa, 

kielivalinnoissa ja raporteissa. PlanGridissä on todella paljon työkaluja, joita voi hyödyn-

tää tarkastuksissa. Tämä on hyvä asia tarkastusten kattavuuden kannalta, mutta käyttäjä 

joutuu hieman opettelemaan PlanGridin käyttöä, kun taas Tarkettia on kehuttu nimen-

omaan sen helppokäyttöisyydestä. Tarketissa on yksi työkalu, jota PlanGridissä ei ole: 

tarkastuslistat. Tarkastuslistat ovat todella kätevä tarkastusväline nopeisiin järjestelmien 

läpikäynteihin. Tarketin suurin kehitettävä osa-alue on sen raporttien selkeys. PlanGri-

dissä on hyvin selkeät raportit, joista saa helposti oleellisen asian selville. PlanGridiä ei 

kuitenkaan saa suomenkielisenä, mikä saattaa suomalaiselle tarkastajalle olla ratkai-

seva tekijä. 

6.3.2 Tarkastuslistat ja niiden käyttökokemukset 

Tarkastuslistat eli ”Tsekkilistat” ovat nopea tapa tehdä ok/ei-tyyppisiä tarkastuksia työ-

maalla. Tarkastuslistoille on kysyntää, mikäli ne täyttävät tietyt kriteerit. Tarkastuslistojen 

tekemisen, muokkauksen sekä työskentelyn listalla pitää olla tarpeeksi nopeaa sekä lis-

tan tuottaman tiedon tulee olla tarpeeksi kattavaa. Tällä hetkellä Tarketti-sovelluksen 

tarkastuslistat on nopea tehdä ja niillä on nopea työskennellä, mutta niiden tuottama tieto 

on vähäistä. Siilitien työmaalla tehtyjen tarkastusten perusteella havaittiin, että tarkastet-

tua kohdetta oli mahdotonta yksilöidä jälkikäteen listoista. Tarkastuslistoilla kokeiltiin tut-

kia kaikki kohteen kellarin putket.  



18 

  

 

Kuva 8. Siilitien tarkistuslista kellarin putkien valmiudesta. [9]. 

Tarkastuslista oli nopea käydä työmaalla läpi, mutta tuloste ei anna oikeaa kuvaa työ-

maan asennuksien valmiudesta. Kellarista on tehty esimerkiksi lämmityksen runkoput-

ket, mutta pattereiden kytkentäputkia ei ole vielä asennettu. Tarkistuslista vaatii lisämuis-

tiinpanoja toimiakseen, sillä listoihin ei pysty selittämään, miksi järjestelmä on kesken tai 

mitkä osat järjestelmästä ovat kesken. Toisaalta Tarketin tarkastuslistaa voi muokata, 

joten epäselvyyttä voi poistaa muokkaamalla listan rivejä, esimerkiksi ”patterin runkoput-

ket” ja ”patterin kytkentäputket”. Tällä tavalla voidaan vähentää, mitkä osat lämmitysjär-

jestelmästä ovat valmiit. On kuitenkin mahdoton tietää, missä tiloissa ongelmat sijaitse-

vat pelkän tarkastuslistan tulosteen perusteella. (kuva 8.) 

 

6.4 Oman työn tarkastusten tehokkuustutkimus 

Tarketti-sovelluksen tehokkuuden tutkimus perustui pelkistetysti yhden työvaiheen, 

oman työn tarkastusten tekemiseen. Oman työn tarkastukset otettiin tutkimuksen lähtö-

kohdaksi, koska Tarketti-sovellus on luotu työmaatarkastuksiin ja koska Tarketin koettiin 

tehostavan eniten juuri oman työn tarkastuksia. Tarkettia verrattiin yrityksen tämän het-

kiseen tarkastusten tekemisen tapaan, joka on käsin tehdyt tarkastukset. Jätkäsaaressa 

tehdyt oman työn tarkastusten työvaiheet jaettiin tutkimusta helpottamaan kolmeen 

osaan: ”tarkastusten alustus”, ”tarkastusten teko työmaalla” ja ”raportointi sekä jälkityöt”.  
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Tarkastusten alustusvaiheessa Tarkettiin pitää luoda projekti ja ladata kaikki tarvittava 

materiaali. Lisäksi materiaali pitää ladata tabletin Tarketti-sovelluksella vielä offline-ti-

laan, koska työmaalla ei toimi Internet-yhteys. Alustusvaihe on nopeampaa käsin tehtä-

ville tarkastuksille. Niihin riittää tarkastusdokumenttien tulostaminen Amplit Oy:n projek-

titietokannasta. Mikäli mietitään alustusta työvaiheena, jonka tavoitteena on saada tar-

vittava mutta laaja materiaali tehtäviin tarkastuksiin, joudutaan pohjakuvatkin ottamaan 

työmaalle mukaan jossain muodossa. Tarketti-sovelluksessa pohjakuvat ladataan joka 

tapauksessa tabletille, käsin tehdyissä tarkastuksissa pohjakuvia ei välttämättä käytetä, 

mutta jos käytetään, ne joudutaan tulostamaan erikseen. 

Tarkastusten teko työmaalla sujui Tarketilla nopeammin kuin käsin tehtyinä. Tarketilla 

merkitään puutemerkintä haluttuun kohtaan pohjakuvassa, kirjoitetaan kuvaus ja otetaan 

haluttaessa valokuva puutteesta. Käsin tehdyissä dokumenteissa käydään jokainen jär-

jestelmä läpi ja merkitään, ovatko asiat kunnossa vai eivät. Mikäli virheitä tai puutteita 

on, kirjoitetaan niille kuvaus. Jokaisesta asunnosta tehdään oma tarkastusdokumentti, 

joka tarkoittaa monta kymmentä dokumenttia, joita tarkastaja joutuu työmaalla selaile-

maan ja pitämään käsissään. Tarkettia käytettäessä riittää, että merkitään esimerkiksi 

vesi- ja viemärijärjestelmien kerrospohjakuvaan kaikki kerroksen vesi- ja viemäri-puut-

teet. 

Raportointi on Tarketin suurin tehostava tekijä oman työn tarkastuksiin. Työmaalla teh-

dyistä tarkastuksista saadaan sovelluksella valmis raportti tulostettua. Tulostuksessa nä-

kyvät valokuvat ja täsmälliset sijainnit, joissa puutteet ja virheet ovat. Käsin tehtäviin do-

kumentteihin ei saada samanlaista tietomäärää. Tarketin raportti on tällä hetkellä kuiten-

kin epäselkeä ja tuottaa paljon jälkitöitä, mikä vähentää sen tehokkuutta. Mikäli ohjelman 

raportteja saadaan kehitettyä, on Tarketin suurin hyöty raporttien antama tiedon määrä. 

Mikäli vertailua tutkitaan tuotannollisen tehokkuuden näkökulmasta, Tarketti on tehok-

kaampi toimintatapa kuin käsin tehdyt tarkastukset. Tarketilla saatiin samassa ajassa 

laajempi tuotos oman työn tarkastuksista  kuin käsin tehtynä. Sovelluksen tehokkuutta 

laskee tosin sen tuotoksen epäselkeys, mutta yleisenä toimintatapana Tarketti on tehok-

kaampi kuin Amplit Oy:n tämänhetkinen toimintatapa. 

Yksilölliseen tehokkuuteen Tarketin vaikutukset ovat ainakin aluksi täysin samat kuin 

muillekin uusille järjestelmille. Sitä pitää opetella käyttämään kuten myös tablettia, jolla 

Tarkettia käytetään. Tarketti on kuitenkin todella helppokäyttöinen. Mikäli projektien 
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luontia ja käyttäjien hallintaa tekee muutama järjestelmänvalvoja yrityksessä, lopuille 

käyttäjille ei jää ohjelmasta muuta opeteltavaa kuin tabletilla tarkastaminen ja raporttien 

tulostaminen. On myös paljon yksilön asenteesta kiinni, haluaako hän oppia käyttämään 

uutta teknologiaa. On sanomattakin selvää, että vanhemman sukupolven edustajille ke-

hittyvä teknologia vaatii opettelua. Mikäli siis halutaan tehostaa yksilön toimintatapoja 

Tarketilla tai muulla uudella teknologialla, on yrityksen myös sitouduttava kouluttamaan 

henkilökuntaa siinä onnistuakseen. 

 

6.5 Tarketin laadullinen merkitys Amplit Oy:lle 

Tutkittaessa Tarkettia laadun eri määritelmillä voidaan saada jonkinlainen kuva Tarketin 

laadullisesta merkityksestä Amplit Oy:lle. Arviointi perustuu käyttäjäkokemuksiin ja -nä-

kemyksiin, joita on kerätty tämän syksyn aikana. 

Tuoteperusteisen määritelmän mukaan Tarketti-sovelluksen mitattaviksi ominaisuuk-

siksi luokiteltiin olevan sen tehokkuus ja tarkkuus. Jätkäsaaren oman työn tarkastuksia 

tehdessä huomattiin, että Tarketti on työmaalla todella tehokas. Omien asennuksien tar-

kastaminen sujui todella nopeasti ja helposti. Työmaalla tehdyt havainnot jäävät todella 

tarkasti ohjelman muistiin, missä ja milloin tarkastukset on tehty. Toimistolla työskennel-

lessä Tarketin tehokkuus laskee, koska raportin epäselkeys jättää jälkitöitä tehtäväksi. 

Tarketin tuotantoperusteista laatua täytyy tutkia Amplit Oy:n tyytyväisyyden kantilta. 

Amplit on mukana tuotekehittelyssä, joten on vastuussa tietyiltä osin itse Tarketin tuo-

tantoperusteisesta laadusta. Tällä hetkellä Tarkettia vielä kehitetään, joten sen virheet-

tömyysaste ei ole vielä arvioitavissa. 

Rahallisin ja reaalitaloudellisin arvoperusteisin määritelmin Tarketilla on korkea laatu. 

Amplit tarvitsee Tarkettia tiettyyn tarkoitukseen ja ohjelma täyttää sen tarkoituksen. Hin-

nan ja hyötyarvon korrelaatio on myös täydellinen, koska Amplit Oy osallistuu tuoteke-

hittelyyn ja näin ollen maksaa ohjelmaa työllään. Tarketin kehittyessä myös ohjelman 

käyttöarvo kasvaa. Tällä hetkellä sen käyttöarvo on selkeästi pienempi kuin se tulevai-

suudessa voi olla.  
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Heuristisin ja myyttisin määritelmin tutkittuna Tarketin laatu on käyttäjän silmissä. Kuten 

Kuusela sanoi haastattelussaan [12], käyttäjän asenne ja mielipide vaikuttavat paljon. 

Harmittavien pikkuasioiden takia joillekin käyttäjille Tarketin laatu tässä suhteessa voi 

joillekin olla olematon. Toisille, jotka näkevät ohjelman potentiaalin ja hyödyn, ohjelman 

laatu voi olla todella korkea. 

7 Pohdinta ja yhteenveto 

7.1 Sovelluksen kehittämisen pohdinta 

Haastattelujen ja esittelyjen perusteella Tarketti-sovelluksen kehittämisessä pitäisi ensin 

keskittyä olemassa olevien pienten vikojen korjaamiseen. Viat vaikuttavat todella paljon 

käyttäjän mielipiteeseen ohjelmasta ja halukkuuteen käyttää sitä. Saatujen käyttäjäpa-

lautteiden perusteella ensisijaisesti korjattavia kohtia ovat seuraavat: raportin ulkoasu 

pitää saada selkeämmäksi, pohjakuvan pitäisi tulostua raporttiin, merkintöjä pitäisi pys-

tyä muokkaamaan tietokoneella ja puutteen tai virheen sijainnille pitäisi luoda oma rivi. 

Kun pienet viat on korjattu ja muokkausmahdollisuudet on lisätty, voisi Tarkettia aluksi 

laajentaa muillakin työkaluilla, kuten piirtämis- tai maalaamistyökalulla. Tarkastuslistoja 

voitaisiin kehittää esimerkiksi seurantataulukoiksi, joihin saisi asennusten tämänhetkisen 

vaiheen ylös. Sen sijaan että tarkastuslistojen vaihtoehdot ovat ”ok/ei”, ne voisivat olla 

”ok/aloitettu/este/ei”, mikä kertoo enemmän, missä vaiheessa työmaan asennukset to-

dellisuudessa ovat. Tällä ominaisuudella voitaisiin saada tieto työmaan valmiusasteesta. 

Kun Tarketti olisi täydellinen tarkastussovellus, sen kehitystä voisi lähteä viemään kohti 

Jussi Kuuselan alkuperäistä ideaa luoda kokonaisvaltainen prosessityökalu koko työ-

maan ajaksi. Tällaiselle työkalulle on paljon kysyntää, ja sellaisen luominen vaikuttaisi 

todella positiivisesti koko alaan.  

7.2 Yhteenveto 

Opinnäytetyössä tutkittiin Tarketti-sovelluksen soveltuvuutta Amplit Oy:lle. Sovellusta 

tutkittiin sen käytettävyyden ja toiminnallisuuden kautta. Tutkimuksella pyrittiin vastaa-

maan tutkimuskysymyksiin. 
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Laadullisen ja tehokkuuden näkökannalta Tarketti soveltuu hyvin Amplit Oy:n käyttöön. 

Amplit Oy:llä ei ole samankaltaista järjestelmää käytössään, vaan asiat tehdään pape-

rille. Tarkastusten tehostuminen varmasti näkyy siinä, kun ei enää tarvitse mennä työ-

maalle pohjakuvat ja tarkastusdokumentit käsissä, vaan riittää pelkkä tabletti. Tabletti 

tekee tarkastuksista helpompia suorittaa ja sovelluksen tuottama tieto on hyvää. Yksit-

täisen virheen tai puutteen voi yksilöidä. Amplit Oy:n projekti-insinööri Riku Leimolan [10] 

mielestä juuri tämä seikka vaikuttaa asennuksien kehitykseen ja yrityksen laatuun. Kun 

asentaja näkee oman virheensä valokuvasta, on sillä aivan eri vaikutus kuin pelkällä 

dokumentilla. Sovelluksen mahdolliset vaikutukset voivat siis olla todella hyvät, sillä laa-

dukas ja tehokas yritys on nykypäivänä todella haluttu tekijä markkinoilla. Jotta sovellus 

voisi päästä tähän, täytyy yrityksen henkilökunnan suhtautua ohjelmaan avoimesti ja po-

sitiivisesti. 

Rakennusalalla digitalisaatio on tämän päivän teema. Rakennustiedon toimitusjohtaja 

Pasi Hulkkosen [16] mukaan rohkeus ja avoimuus ovat digitalisaation avain. Täytyy olla 

rohkea ja avoin uusille asioille. Amplit Oy:n toimitusjohtaja Jussi Kuusela [12] sanoi sa-

maa. Hänen mielestään ohjelmilla, kuten Tarketti, on suuri vaikutus alalla toimiville. Amp-

lit Oy:lle Tarketti saattaa tuoda enemmän näkyvyyttä ja kiinnostuneita työntekijöitä, kun 

huomataan, että yritys on kehityksen kärjessä. Lähiaikoina Tarketti tulee olemaan Amplit 

Oy:n uusi toimintatapa, jolla tehdään työmaatarkastuksia.  
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Haastattelu Riku Leimola, Amplit Oy projekti-insinööri (sähkö) 11.10.2016 

1) esittely, kuka, työtehtävät, työkohteita 

Riku Leimola, Amplit Oy sähköurakoinnin projekti-insinööri. Toimii mm. koh-

teissa Uusi Lastensairaala ja Sipoon Logistiikkakeskus 

2) Kauanko olet käyttänyt Tarketti-ohjelmaa? 

Testikäytössä puoli vuotta, monta eri beta-versioita 

3) Minkälaisiin työtehtäviin/projekteihin? 

Aliurakoitsija tarkastuksiin, omantyön tarkastuksiin 

4) Toiminnallisuus? 

a. hyödyt 

Ei paperikuvia, kaikki samassa laitteessa, valmiit tarkastusraportit, ra-

porttia ei tarvitse myöhemmin siistiä tai muokata, käytettävyys työmaalla 

hyvä (offline-tilan nopeus), ei jälkitöitä 

b. kehitettävää 

Raportoinnin ulkoasu, ylläpitoympäristössä (tietokone) pitäisi pystyä 

muokkaamaan tarkastuksia, monivalintamahdollisuus kuvien poistami-

seen, projektihallintamahdollisuus esim. erilaisten projektikansioiden 

hallinnointi ja raportoinnin hallinnointi (ulkoasu, projektikansiokohtai-

sesti), yleinen ulkoasun muokkaus, raportissa aikaleimojen tiivistäminen, 

tai poistomahdollisuus, mikäli ohjelma kehittyisi kaikille projektin osapuo-

lille, niin kenen merkintä mikäkin puute/merkintä on 

5) Miten koet käyttöönoton helppouden? 

Vaatii hiukan preppausta/perehdytystä. Käyttöohje voisi olla hyvä, jossa opaste-

taan: kirjautuminen sovelluksen/ohjelman idea ja toiminta 

6) Miten koet ohjelman käytön helppouden? 

Helppokäyttöinen 

a. vanhemmat työntekijät 

Aina haaste, ei mielestäni tarvitse heitä väkisin pakottaa tablettisovelluk-

sen käyttöön. 

7) Vertailu 

a. käsin 

Laajassa tarkastuksessa tai suurissa kohteissa kaikkien piirustusten 

kanssa toimiminen on ongelma, samoin kuin monen itselleluovutuspa-

perin kanssa toimiminen on hankalaa 

b. muu pad pohjainen ohjelma 

PlanGrid, tabletilla tehtävä havainnointi aika samanlainen kuin tarke-

tissa. PDF-raportit ja havainnointien muokkaus tietokoneella monipuoli-

sempaa. PlanGridillä voi piirtää myös pohjakuviin merkintöjä. Ilmaisver-

sio 50kuvaa. 

8) Onko palautekokemuksia, raporteista tai ohjelmasta? 

a. omilta projektihenkilöiltä 

4b-kohdan asiat 

b. omilta asentajilta 

ei 

c. valvojilta tms. 

ei ole, aliurakotisijalle lähetetty korjauslista. Rakennuttajan sähkövalvo-

jalta tullut kiinnostusta ohjelman suuntaan varsinkin tsekkilistoihin. 
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9) Tulevaisuuden näkymät? 

a. miten uskot ohjelman vaikuttavan jatkossa tehokkuuteen 

Projektin alustaminen on ainoa aikaa vaativa tekeminen ohjelmalla, oh-

jelmankäyttö työmaalla/tarkastuksien teko ovat nopeita 

b. miten uskot ohjelman vaikuttavan työn laatuun tulevaisuudessa 

Selventää puutekohdat, yksilöity puute näkyy selkeämmin valokuvien ja 

pohjakuvien leikekuvien takia 

c. mihin suuntaan ohjelmaa voitaisiin mielestäsi lähteä kehittämään 

Tilaajan, asiakkaan, urakoitsijan koko projektin työkaluksi. Projektin 

kaikki osapuolet voisivat olla kirjautuneena ohjelmaan jolloin kaikki nä-

kevät havainnot projektin ajalta ja pystyvät niihin reagoimaan. 

d. uskotko ohjelman käyttöönoton yrityksessä vaikuttavan sen toi-

mintatapoihin jatkossa 

Uskon, varsinkin siinä, että teknologian leviää myös asentajillekin.  

10) Muuta? 

Jos ohjelma saadaan kehitettyä hyvin ja vakinaistettua niin, sillä on laadullinen 

vaikutus minkälainen ulosanti yrityksellä on muille yrityksille. 
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Kysymykset Jussi Kuusela 21.10.2016 

 

1) esittely 

Jussi Kuusela, Amplit Oy toimitusjohtaja, STUL hallituksen pj 

 

2) Miten olet ollut mukana Tarketin kehityksessä/luonnissa tms? 

Jussin idea. STUL työvaliokunnassa otettu esille. Työvaliokunnan tehtävä on 

edistää liiton toimintaa. Jussilla oli ollut tällainen ajatus/idea jo pidemmän aikaa 

mielessä 

3) Mistä Tarketti sai ideansa/lähtönsä? 

Ajatuksesta: pitää saada parannettua prosessin hallintaa ja laadullista seuran-

taa ja saada työkalu siihen. Sellaista ei löytynyt, joten Jussi halusi ideansa to-

teutuvan. 

4) Minkälaisiin työtehtäviin sitä on alun perin ajateltu? 

Ohjelmaa oli ajateltu koko projektin ajalle työkalu, esim. työkulun varmista-

miseksi. Toteutuksessa ohjelmasta ainakin vielä tuli vain tarkastustyökalu.  

5) Näkemys ohjelmasta, sen.. 

a. hyödyt 

Kompaktiin muotoon asiakirjat, työmaaolosuhteisiin offline ja online, te-

hokas työkalu, sama tieto, samanaikasesti kaikille osapuolille, niille hen-

kilöille, jotka projektissa/työssä ovat mukana. Suunnittelijoille, valvojille 

reaaliaikaista kommentointi mahdollisuutta edistävä, tuo järjestelmöllistä 

tehokkuutta tarkastuksiin tällä hetkellä, helppo dokumentointi havaintoi-

hin/tarkastuksiin 

b. kehitettävät osa-alueet 

valmiusasteiden ja tehtyjen asennusten näkeminen -mahdollisuus, esim 

maalamistyökalu tehtyjen asennusten kohdalle, lisäksi insinöörien ke-

räämät (Riku ja Janne) kehitettävät asiat, linkitys projektipankkiin, revisi-

oiden päivitys voisi olla myös hyvä. 

6) Miten koet ohjelman käyttöönoton yrityksen tasolla, mukaan lukien: lait-

teet, tunnukset, alustaminen ja kaikki mitä se vaatii? 

Suurin asia, ihmisten asenne työkalun käyttöön, toiset tykkäävät toiset eivät, 

ohjelmasta harmittavat pikkuasiat kuntoon, koska se vaikuttaa paljon ihmisten 

mielipiteeseen ja sitä kautta järjestelmän halukkuuteen käyttää ohjelmaa. Tab-

letit ja kännykät ovat pakollinen kehitys yrityksessä ja muut teknologinen kehi-

tys/innovaatiot 

7) Miten näet ohjelman vaikuttavan yrityksen… 

a. laadunvarmistukseen? 

Paljon mahdollisuuksia parantaa seurantaa ja prosessien kulkua työ-

maalla. Parantaa dokumentointi mahdollisuuksia 

b. tehokkuuteen? 

Samoja asioita, kun a, mutta tiedonkulku paranee, reaaliaikanen, doku-

mentoinnin paraneminen auttaa tehokkuutta 
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c. toimintatapoihin? 

vuoropuhelun mahdollisuus vaikuttaa valvojien ja urakoitsijoiden muut-

tuu, tavat yhtenäistyvät, tarkastuksista kokoaikaista projektien kohdalle, 

ei vain loppuvaiheen rypistys, dokumentointi pakottaa asentajia teke-

mään asioita tietyllä tavalla, projektipäällikkö voi tehdä merkinnän jonka 

haluaa asentajan korjaavan, nykyaikana asentajan työn joutuu tarkasta-

maan -> tarketilla saa merkintöihin korjausmerkinnät, jonka jlk projekti-

päällikkö voi käydä merkinnän jlk tarkastamassa kohteen. 

8) Mihin näet ohjelman kehittyvän tulevaisuudessa? 

Koko projektin työkaluksi. Valvojat ja muut tahot mukaan tarketin käyttöön pro-

jekteissa, jolloin havaintojen korjaus jne. on helpompaa. Voisi kehittää punaky-

nienkin suuntaan. 

9) Oletko kuullut palautteita ohjelmasta muilta tahoilta, kuin yrityksen si-

sältä, valvojilta, muiden yritysten projektihenkilöiltä…? 

Ohjelman kehitys on vasta alussa, ei ole kommentteja 

10) Muuta? 

Tarketista on kerrottu projektien yhteydessä, jolloin sen mahdollisuudet ovat 

saaneet kiinnostusta muilta tahoilta mm. konsulteilta. Nykyaikana tabletti pohjai-

set ohjelmat ovat kovassa huudossa, ohjelma tuo myös työvoimaa, sillä katso-

taan yrityksen olevan kehityksen kärjessä tämänkaltaisissa asioissa, jotka hel-

pottavat työntekoa Tarketin kehityksellä on myös vaikutus itse alaan, esimerkki-

vertailuna tilaajavastuu, jonka omistaa alan järjestöt. Uusien ohjelmien saapu-

minen vie aina alaa eteenpäin. 

 

 


