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1 JOHDANTO 

 

Yksittäisten tehtävien laadunvarmistustoimet ovat tärkeitä, jotta rakennustyömaalla pääs-

tään haluttuun laatutasoon työkohteen osalta. Yksittäisten tehtävien laadunvarmistukseen 

kuuluu useita eri osa-alueita. Näillä osa-alueilla on mahdollisesti päällekkäisyyksiä sekä ai-

kaa vieviä työvaiheita. Nykyään työmailla on paljon erilaisia palavereja, kokouksia ja erilais-

ten dokumenttien täyttöä. Kiire on työmaalla todellinen asia, ja kuitenkin kaikki työt tulisi hoi-

taa asianmukaisesti. Näiden edellä mainittujen työvaiheiden helpottaminen olisi varmasti ter-

vetullutta työmaille. Tämän asian tutkiminen selvittäisi hyvin päällekkäisiä asioita ja voisi joh-

taa laadun paranemiseen työvaiheiden osalta. 

 

1.1 Tutkimuksen tausta 
 

Lujatalo Oy toimii toimeksiantajana tässä työssä. Lujatalo kuuluu Luja-yhtiöön yhdessä Lu-

jabetonin ja Fesconin kanssa. Lujatalo toimii koko Suomessa, ja sillä on yli 200 rakennus-

työmaata vuodessa. Lujatalo toimii sekä asunto- että toimitilarakentajana, ja sen erikoisosaa-

miseen kuuluu peruskorjaukset ja energiatehokkaampi rakentaminen. Lujatalon liikevaihto 

oli 365 M€ vuonna 2016. Lujatalo työllistää 736 rakentamisen ammattilaista ja lisäksi saman 

verran alihankkijoita. (Lujatalo.fi) 

 

Työn aihe valikoitui tilaajan tarpeen mukaan, joka käsitti laadunvarmistuksen tutkimista. Ti-

laaja ehdotti aihetta, ja tätä kautta päästiin käsiksi laadunvarmistustoimien tutkimukseen. 

Heidän intresseissään työn osalta olisi, että tämän työn avulla saataisiin kartoitettua hukkaa 

ja ongelmallisia kohtia tehtävien laadunvarmistustoimissa. Selvitykseen kuuluisi myös haas-

tatella työmaan toimihenkilöitä, jotka vastaavat tehtävien laadunvarmistustoimista.  

 

1.2 Työn tavoitteet 
 

Tutkimuksessa pyritään saamaan selville yksittäisten tehtävien laadunvarmistuksen päällek-

käisiä työvaiheita. Tavoitteena on tuoda ilmi, että minkälaisia päällekkäisyyksiä löytyy, ja 

mahdollisesti pohtia niille ratkaisuja. Haastattelut kohdennetaan sellaisille työmaan toimihen-

kilöille, jotka ovat päävastuussa laadunvarmistustoimista työmaan aikana. Haastattelussa 

selvitetään heidän ajatuksiaan ja mielipiteitään tutkimuksen sisältämiin asioihin. Selvitykseen 

kuuluu myös mobiilisovelluksen käytön laadunvarmistustoimien päällekkäisyyksien purkami-

sessa. Tutkimuksessa tutkitaan mobiilisovellusta, joka on jo tilaajan käytössä laadunvarmis-

tustoimissa. 
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1.3 Tutkimusmenetelmät 
 

Opinnäytetyön tutkimus tehdään kirjallisuuskatsauksena ja aiheesta tehdään teemahaastat-

telu Lujatalo Oy:n toimihenkilöille, jotka vastaavat laadunvarmistuksesta työmailla. Kirjalli-

suuskatsauksessa perehdytään aiheen keskeisiin asioihin. Lähdemateriaaleina käytetään 

julkisia materiaaleja, ammattikorkeakoulun tietokantoja ja tilaajan kautta saatavia aineistoja. 

Teemahaastattelua varten kootaan keskeisimpiä kysymyksiä ja kaikille haastateltaville esi-

tetään vakioidut kysymykset, jotta saadaan vertailukelpoisia vastauksia. Työssä tutkitaan 

myös mobiilisovellusta, johon tilaaja antaa sovelluksen käyttöoikeudet. 

 

1.4 Lyhenteet ja määritelmät 
 

TESU = Tehtäväsuunnitelma 
 

 Ratu = Rakennustöiden laatu 
 

RYL = Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset 
 
TR-mittaus = Työturvallisuusmittaus 
 

 RT-julkaisu = Rakennustiedon julkaisu 
 
 Kohdetiedosto = Yrityksen käyttämä intranet 
 
 MVR-Mittari = Maa- ja vesirakennustyömaiden työturvallisuusmittari 
 
 Mesta = Työkohde rakennustyömaalla 
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2 TYÖVAIHEEN LAADUNVARMISTUS 

 

Rakennushankkeen laadunvarmistus voidaan jakaa neljään eri kokonaisuuteen: tarjous- ja 

sopimusvaihe, rakentamisen valmisteluvaihe, rakentamisvaihe sekä viimeistely- ja luovutus-

vaihe. Tarjous- ja sopimusvaiheessa laatuun voidaan vaikuttaa muun muassa urakoitsijan 

valinnalla, sopimusehdoilla, neuvotteluilla, palavereilla urakoitsijan kanssa ja suunnitelmilla. 

Rakentamisen valmisteluvaihe sisältää riskien kartoituksen, laadunvarmistussuunnitelmat ja 

aloituskokouksen. Rakentamisvaiheeseen kuuluu töiden toteutuksen laadunvarmistus, ja 

sitä ohjaa erilaiset laatusuunnitelmat, joita urakoitsija on laatinut. Laadunvarmistustoimista 

tehdään dokumentoinnit jokaisen osapuolen toimesta. Viimeistely- ja luovutusvaiheessa py-

ritään siihen, että kohde täyttää sille asetetut laatutavoitteet ja pysyy aikataulussa. 

(Rakennustöiden laatu. RATU 6029, 2017, 14.) 

 

Yksittäisten tehtävien laadunvarmistustoimenpiteet sijoittuvat rakennushankkeen 

laadunvarmistuksen osalta rakentamisen valmistelu-, rakentamis-, viimeistely- ja 

luovutusvaiheeseen. Haarasen opetusmateriaalin (2015, 4) mukaan yksittäinen tehtävä, jota 

tulee tarkemmin suunnitella, on monesti vaativa aikataulun, laadun, kustannusten ja 

toteutuksen suhteen. Yksittäisistä tehtävistä tehdään tehtäväsuunnitelmat. 

 

Yksittäisten tehtävien laadunvarmistus vaatii monenlaista suunnittelua, suoritusten 

varmistamista, toteutuksen ohjausta, valvomista ja dokumentointia. Tärkeintä on, että 

tehtävä saadaan suoritettua niin, että tavoitteissa ja suunnitelmissa pysytään. Yksittäisten 

tehtävien suunnitelusta vastaa sellainen henkilö, joka vastaa osakokonaisuuksista. 

(Kankainen ja Junnonen 2001, 53.) Alla oleva kuva (kuva 1) havainnollistaa yksittäisen 

tehtävän yleisvaiheita laadunvarmistuksessa tehtävän aikana. 
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Kuva 1. Rakennustyövaiheen laadunvarmistukseen liittyvät tehtävät eri vaiheissa 
(Rakennustöiden laatu. RATU 6029, 2017) 
 

2.1 Laadunvarmistusmatriisi 
 

Rakennustyömaalla pyritään tekemään mahdollisimman laadukasta työtä. Erilaisilla laadun-

varmistustoimilla tuetaan tavoitteiden saavuttamista. Sopimuksissa tulisi aina määritellä mil-

laista laatutasoa työltä vaaditaan. Tämän kautta päästään miettimään laadunvarmistustoi-

menpiteitä. Yksittäisten työvaiheiden suunnittelu on siis tärkeää. Siihen tarvitaan erilaisia do-

kumentteja ja työkaluja. Laadunvarmistusmatriisi antaa hyvän kuvan siitä, mitä yksittäisen 

tehtävän laadunvarmistustoimenpiteet sisältävät. Alla olevassa kuvassa (kuva 2) on esi-

merkki laadunvarmistusmatriisista. 

 

Laadunvarmistusmatriisi on työkalu, joka helpottaa laadunvarmistuksen suunnittelua. Laa-

dunvarmistusmatriisin tekemisestä vastaa yleisesti vastaava työnjohtaja, projektipäällikkö tai 

työpäällikkö. Laadunvarmistusmatriisi sisältää sellaisia rakennustyömaan 

laadunvarmistustoimia, jotka on todettu olevan tärkeitä hankkeen laadullisen onnistumisen 

kannalta. Hankkeelle tärkeistä ja suuremmista työvaiheista tehdään tehtäväsuunnitelmat, 

joita käytetään laadunvarmistusmatriisissa. Tässä työkalussa on annettu tarkistuslista, josta 

näkee mikä laadunvarmistuksen kohta on tehty ja mikä on tekemättä. 

Laadunvarmistusmatriisilla pystytään näin ollen varmistamaan ja tarkistamaan, että 

laadunvarmistustoimet on tehty. (Rakennustöiden laatu. RATU 6029, 2017, 18.) 

 

Ennen 
tehtävää

Tehtävän 
aikana

Tehtävän 
jälkeen

Laatuvaatimukset

Ongelmiin 
varautuminen

Aloitusedellytysten 
varmistaminen

Työntekijöiden 
perehdytys

Laatuvaatimusten 
läpikäyminen

1. mestan 
tarkistus

Mallityön 
tekeminen

Työntekijöiden 
tekemät 

tarkastukset

Mittaukset ja 
kokeet

Korjaavat 
toimenpiteet

Luovutus ja 
palaute
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2.2 Tehtäväsuunnitelma 
 

Tehtäväsuunnitelman (TESU) tavoite on varmistaa, että vaatimukset, joita tietyn työvaiheen 

toteuttaminen vaatii, saavutetaan tehtävälle asetettujen laatu-, kustannus ja aikatavoitteiden 

puitteissa. Sillä saadaan tiedot kohteesta ja tavoitteista kaikille osapuolille, jotka työhön osal-

listuvat. TESU:ssa suunnitellaan kokonainen työvaihe alusta loppuun. Se eroaa näin ollen 

perinteisestä viikkosuunnittelusta, joka ei takaa TESU:n tavoin tehtävän tavoitteisiin pääse-

mistä, koska viikkosuunnittelussa ei suunnitella kokonaista tehtävää. TESU toimii myös mal-

lina, jota käytetään työkaupassa, aliurakkasopimuksissa, hankinnassa, logistiikan suunnitte-

lussa, laadunvarmistuksen suunnittelussa ja kaluston hankinnassa. (Kankainen ja Junnonen 

1999, 6-7.) 

 

TESU antaa työntekijöille avaimet siihen, että perehtyessään he saavat tiedot työkohteesta, 

tietävät tavoitteet sekä vaatimukset kohteen toteutukselle. He pystyvät myös vaikuttamaan 

sen sisältöön osallistumalla osaltaan suunnitteluun, jotta työ saadaan tehtyä  

tarkoituksenmukaisella tavalla. (Rakennustöiden laatu. RATU 6029, 2017, 21.) 

 

TESU kehittää yksittäisten tehtävien toimintaa. Tehtävän suorituksesta kerätään tietoa 

tarkastuslistojen ja ongelmiin varautumisen avulla, mikä johtaa siihen, että seuraavalla 

työmaalla pystytään kehittämään tehtävien toimintaa. Sekä yrityksen laatujärjestelmät ja 

toimintavat kehittyvät samalla. Tehtäväsuunnitelmassa kerättyä tietoa voidaan käyttää 

Kuva 2. Esimerkki laadunvarmistusmatriisista 

(Rakennustöiden laatu. RATU 6029, 2017) 
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jälkikäteen kyseisen tehtävän dokumentteina ja huoltokirjan lähtötietoina. (Rakennustöiden 

laatu. RATU 6029, 2017, 21.) 

 

Junnonen (2010, 127) toteaa, että ”tehtävälle asetetut tavoitteet ja vaatimukset ovat 

– rakennuttajan tahtoa kuvaavissa sopimusasiakirjoissa, kuten suunnitelmissa, 
rakennusselostuksessa, työselostuksessa, sekä urakkaohjelmassa 
 

– urakoitsijan omissa laskenta- ja tuotantosuunnitteluasiakirjoissa, kuten 
kustannusarviossa, aikataulussa sekä yritysten omissa tiedostoissa ja ohjeissa 

 

– aina voimassa olevissa viranomaissäännöksissä, kuten rakennuslupaan liittyvissä 
ehdoissa 

 

– sitovissa viranomaissäännöksissä, kuten rakennuslupaan liittyvissä ehdoissa 
 

– alan yleisissä käytännöissä, kuten Rakennustöiden yleiset laatuvaatimuksissa, 
RYL2000-, ja RT-julkaisuissa sekä Betoniyhdistyksen, Suomen Rakennusinsinööriliiton 
ja Suomen geoteknisen yhdistyksen julkaisuissa.” 

 

Yksittäisen työvaiheen suunnitteluun kuuluu tehtävän aloitusedellytysten selvitys ja suorituk-

sen varmistaminen (Kankainen ja Junnonen 1999, 7). Alla oleva kuva (kuva 3) kertoo suun-

niteltavasta sisällöstä. Sekä taulukossa (taulukko 1) kuvataan tehtäväsuunnitteluprosesssia. 

TESU suunnitellaan esimerkiksi vastaavan työnjohtajan toimesta, joka vastaa osakokonai-

suuksista. Suunnittelu täytyy toteuttaa siten, että vaatimukset ja tavoitteet täyttyvät tehtävän 

osalta. Tällöin TESU toimii työkaluna, johon kaikki vaiheet on suunniteltu oikein, ja tehtävän 

suorittamisesta on selvyys työnjohtajalla. (Kankainen ja Junnonen 1999, 7.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Tehtäväsuunnitelman sisältö (Kankainen ja Junnonen 1999, 7) 
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Taulukko 1. Tehtäväsuunnittelun vaiheet jaoteltuna karkeasti neljään vaiheeseen (Rakennustieto) 

Tehtäväsuunnitteluprosessi 

Lähtötiedot Sisältää tehtävän suunnitelma-asiakirjat, työsisäl-
lön sekä tehtävää koskevat normit ja määräykset. 

Tehtäväsuunnitelma Suunnitellaan tehtävän työmenetelmät, laatuvaati-
mukset, kalusto ja resurssit, aikataulu, laadunvar-
mistus ja tehdään potentiaalisten ongelmien ana-
lyysi. 

Tehtävän aloitus Tehtäväsuunnitelma käydään läpi työnsuorittajien 
kanssa ennen aloitusta ja varmistutaan, että teh-
tävälle on aloitusedellytykset kunnossa. 

Tehtävän ohjaus Tehtävän suoritusta ohjataan/valvotaan, että sen 
eteneminen vastaa tehtäväsuunnitelmaa. Valmis-
tumisen jälkeen pidetään palautepalaveri. 

 

2.3 Aloituspalaveri 
 

Tehtävän aloituksesta järjestetään aloituspalaveri, jossa tehtäväsuunnitelman tulokset käy-

dään läpi yhteisesti aliurakoitsijan ja aliurakoitsijan työntekijöiden kanssa. Aloituspalaverissa 

täydennetään niitä kohtia, joita on mahdollisesti jäänyt tehtäväsuunnitelman teon yhteydessä 

suunnittelematta tai niistä puuttuu yksityiskohtia. Aloituspalaverissa tulisi selvittää toiminta-

tavat, työtavat, ongelmiin varautuminen sekä niiden ratkaisut jo etukäteen, jotta työmenetel-

miä saadaan parannettua. Aloituspalaveriin osallistuu työnjohto, aliurakoitsija ja aliurakoitsi-

jan työntekijät. Oleellista on kuitenkin, että tieto tehtävän suorituksesta välittyy jokaiselle osa-

puolelle. (Kankainen ja Junnonen 2001, 56.) 

 

Aloituspalaverin yhteydessä järjestetään myös työkohteen vastaanottokatselmus. Tähän tu-

lee osallistua pääurakoitsija, aliurakoitsija ja lisäksi edellisen työvaiheen suorittanut aliura-

koisija. Työkohteen vastaanottokatselmus on osa yleisten sopimusehtojen mukaista suunni-

telmakatselmusta. Tässä tilaisuudessa välittyy kaikille osapuolille tilanne, missä kohdassa 

mennään, ja samalla siinä vastaanotetaan edeltävä työ. (Kankainen ja Junnonen 2001, 56.) 

 

Aloituspalaverissa keskustellaan työvaiheen päämäärästä. Tehtäväsuunnitelman kohdista 

tulee puhua yksityiskohtaisesti ja tämä vaatii valmistautumista työnjohtajalta. Valmistautumi-

nen on myös tärkeää siksi, että aloituspalaveri nähdään työvaiheen sopimusasiakirjana. Aloi-

tuspalaverissa sovitut asiat sitovat tekijät tekemään työt sovitulla tavalla. (Rakennusteolli-

suus.fi) 

 

Aloituspalaverissa käydään läpi tehtävän aikataulutavoitteet, laatuvaatimukset, työturvalli-

suustoimet ja sovitaan laadunvarmistustoimenpiteistä. Silloin ratkaistaan yhdessä pääura-

koitsijan ja aliurakoitsijan kanssa hankalien työvaiheiden ongelmia, joita tämä yksittäinen 

tehtävä sisältää. Työntekijöiden tulisi tuoda oma osaamisensa esille ja olla mukana tässä 
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ongelmanratkaisussa. Yhteistyöllä saadaan paremmin hoidettua tehtävä sille annettujen ta-

voitteiden ja vaatimusten mukaisesti. Mahdollista on myös, että materiaalintoimittaja osallis-

tuu ja tuo oman ammattitaitonsa osaksi ratkaisuja. (Kankainen ja Junnonen 2001, 56.) 

 

2.4 Mallikatselmus 
 

Työkohteen eri osapuolilla on yhteistoimintaa tehtävän työn osalta. Näitä osapuolten työnai-

kaisia toimintoja ovat mallikatselmukset, työmaakokoukset ja tarkastukset. Katselmukset 

ovat osa laadunvarmistusta. Työkohteen osavalmistumisen jälkeen tulee tarkastaa kohde, 

joka on mallikatselmus. Mallikatselmusta varten on tehty tiettyyn pisteeseen valmiiksi osa-

kohde, joka sen jälkeen tarkastetaan. Tarkastamisella varmistetaan, että tehtävä on suori-

tettu aloituspalaverissa sovittujen asioiden mukaan. Kun virheellinen kohta huomataan, tulee 

sopia, kuinka asia aiotaan korjata. Tärkeää on korjata ensiksi virheet, etteivät ne toistu uu-

delleen seuraavissa työvaiheissa. Tarkastukseen osallistuu työnjohtajat ja työntekijät. 

(Kankainen ja Junnonen 2001, 57-60.) 

 

Mallikohteista ja valmiista kohteista tarkastetaan mallikatselmuksessa Rakennustöiden laatu 

(2017, 28) mukaan 

– ”työnsuoritusten kattavuus 
 

– oikea työjärjestys 
 

– käytetyt materiaalit 
 

– rakenteiden mittatarkkuus ja suoruus 
 

– pintojen laatu 
 

– erikoiskohdat: läpiviennit, yms. 
 

– liittyminen muihin rakenteisiin tai työvaiheisiin 
 

– kosteus ja lämpö 
 

– valmiiden rakenteiden vaatimat suojaukset 
 

– varusteet ja laitteet 
 

– aikataulun mukaisuus 
 

– työkohteen siisteys 
 

– tekemättömät työt.” 
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Mallikatselmuksen tulokset tulee dokumentoida. Kun työkohde hyväksytään katselmuksessa 

tai virheitten korjaamisen jälkeen, siitä tulisi kirjata merkinnät esimerkiksi 

työmaapäiväkirjaan. (Rakennustöiden laatu. RATU 6029, 2017, 21.) 

 

2.5 Laatuvaatimukset ja laaduntarkastaminen 

 

Laatuvaatimuksilla tarkoitetaan sen yksittäisen tehtävän tuloksen mittatarkkuuksia ja mitta-

toleransseja, joita on asetettu tietyille rakenneosille. Kyseisen työvaiheen ominaisuudet ja 

ulkonäkö otetaan myös huomioon laatuvaatimuksissa. Nämä tehtävät voivat koostua mo-

nenlaisista toiminnoista ja työsuorituksista työmaalla. Näiden kyseisten toimintojen ja tehtä-

vien laatuvaatimukset löytyvät työselostuksista. Lisäksi voidaan hyväksikäyttää tietoa edel-

tävistä samankaltaisista työtehtävistä, joissa on tapahtunut virheitä. Laatuvaatimuksista löy-

tyy tietoa myös Ratu-kirjasta, yrityksen korjaustilastoista, samankaltaisista luovutuspöytäkir-

joista ja yrityksen omista tietokannoista löytyvistä virhetilastoista. Laatuvaatimukset ovat 

osana sopimusasiakirjoja työ- ja aliurakkakaupoissa. (Junnonen 2010, 74-76.) RYL-

julkaisuista saadaan työlajiaiheiset laatuvaatimukset, joita käytetään tehtäväsuunnittelun 

laatuvaatimusten suunnittelussa. (Rakennustöiden laatu. RATU 6029, 2017, 22.) 

 

Laaduntarkastastamista varten tulee laatia toiminnolle tai työlle tarpeelliset 

laadunvarmistusohjeet. Nämän laadunvarmistusohjeet ohjaavat työntekijää tekemään työn 

niin, että saavutetaan työlle vaaditut laatuvaatimukset. Laatuvaatimusten läpikäyminen 

työntekijän kanssa on siis tärkeää laatuvaatimusten osalta. (Rakennustöiden laatu. RATU 

6029, 2017, 23.) 

 

Valmiin työn laatuvaatimukset tarkastetaan mallityön valmistuttua ja sillä varmistutaan siitä, 

että laatuvaatimukset ovat täyttyneet. Täten on helpompi korjata virheet jo ensimmäisen 

työkohteen jälkeen, ettei virhe toista itseään seuraavissa samankaltaisissa työkohteissa. 

Tarkastuksen yhteydessä voidaan myös miettiä kehityskeinoja, joilla laatuvaatimusten 

asettamat tavoitteet saavutettaisiin paremmin. Laaduntarkastamisen tulokset tulee 

dokumentoida, jotta tietoja voidaan käyttää jatkossa tarkastuslistojen kehittämisessä ja 

jatkokäytössä. (Junnonen 2010, 77.) 

 

2.6 Vastaanottotarkastus ja luovutusvaihe 

 

Laadunvarmistuksen kannalta luovutusvaiheeseen kuuluu monenlaisia vaiheita, jotka takaa-

vat laadun. (Junnonen 2010, 79.) Näitä tehtäviä on Junnosen (2010, 79) mukaan 

”luovutusvalmiuden toteaminen eli itselleluovutus, toimintakokeet ja säädöt, käytön opastus 

ja rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeet sekä muun luovutusaineiston kokoaminen”.  
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Työkohteen vastaanottotarkastuksessa tai sitä edeltävässä ennakkotarkastuksessa 

tarkastetaan yhdessä työnsuorittajan ja urakoitsijan kanssa työkohteen laatu. Siihen liittyy 

myös viranomaisten hyväksyntä viranomaisvaatimusten osalta. Osapuolten palaute 

toiminnasta on kyseisissä vaiheissa suotavaa, jos sitä pyydetään. Urakoitsijalle itselleluovu-

tus on osa laadunvarmistustoimia, ja työnsuorittajan sekä urakoitsijan välistä vastaanottotar-

kastusta voidaan pitää myös osana itselleluovutusta. Itselleluovutus koskee kaikkia urakka-

sopimuksia, eli itselleluovutus tulee hoitaa seuraavalle urakoitsijalle, joka jatkaa työvaiheen 

seuraavaan työhön. Itselleluovutuksen tarkistuksessa havainnoidut virheet ja puutteet tulee 

korjata työnsuorittajan toimesta, ennen kuin se luovutetaan tilaajalle. Näitä tarkistuksia var-

ten on tehty erilaisia tarkistuslistoja, joilla kohteen laatu saada tarkistettua. Kyseisiä tarkis-

tuslistoja on olemassa sekä yrityskohtaisia että yleiseen käyttöön. Nämä tarkistukset hoide-

taan työkohteittain. Kuva (kuva 4) kertoo itselleluovutuksen vaiheet ja periaatteen. Itselle-

luovutus on kuitenkin vain osa koko kohteen luovutustoimenpiteitä. (Junnonen 2010, 79.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4. Rakennusteknisten töiden itselleluovutuksen vaiheet ja periaate (Junnonen 2010, 

80.)  

  

Luovutuksen 
esitarkastus

Virheiden ja 
puutteiden 
korjauksen 

suunnittelu ja 
käynnistys

Systemaattiset 
virheet

Satunnaisesti 
esiintyvät virheet

Korjausten tarkastus 
ja luovutusvalmiuden 

toteaminen

Loppusiivous ja 
tilojen lukitus

Luovutus tilaajalle
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3 LAADUNVARMISTUKSEN DOKUMENTOINTI 

 

Dokumentointi on hyvin tärkeä osa tehtävien laadunvarmistuksen kannalta rakentamisvai-

heessa, ja se on myös osa laadunohjausta. Tärkeää on, että kaikkien tarvittavien laadunvar-

mistustoimien tiedot ovat todennettavissa dokumenttien avulla. Alla olevasta kuvasta (kuva 

5) selviää, että missä työvaiheissa dokumentointi on tärkeää. Kaiken tarvittavan tiedon tulee 

olla jokaisella osapuolella, ja jokainen osapuoli vastaa omista toimenpiteistään dokumentoin-

nin osalta. Kaikki toiminnot ja päätökset tulee arkistoida hankkeen tarkistusasiakirjaan ja työ-

maakokousten pöytäkirjoihin. (Rakennustöiden laatu. RATU 6029, 2017, 18.) Esimerkiksi 

Junnonen (2010, 76) toteaa, että ”työkaupoissa laatuvaatimukset liitetään sopimusasiakirjo-

jen liitteeksi”. Laatuvaatimukset tulee siis tarkasti dokumentoida, jotta virheiltä vältyttäisiin. 

 

Rakennustöiden laatu (Rakennustöiden laatu. RATU 6029, 2017, 18.) mukaan 

laadunohjauksen dokumentteja ovat 

– ”laadunvarmistusmatriisi 
 

– tarkastusasiakirjat 
 

– työmaan aloituspalaverimuistiot 
 

– mestan vastaanottojen muistiot 
 

– tehtäväsuunnitelmat 
 

– tarkastusten ja mittausten dokumentit 
 

– rakennusvalvonnan aloituskokouksen pöytäkirja 
 

– kosteudenhallintasuunnitelma 
 

– osakohteiden tarkastusmuistiot 
 

– tuotteiden ja materiaalien tyyppihyväksyntätodistukset 
 

– käyttöturvallisuustiedotteet 
 

– suoritustasoilmoitukset, CE- ja muut kelposuuden osoittamisen asiakirjat”. 
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Kuva 5. Yksittäisen tehtävän laadunvarmistuksen 

kannalta tärkeitä dokumentoitavia kohteita. (Luja-

talo, 2017) 

  

Laadunvarmistuksen 
dokumentointi

Työnsuunnittelun 
aloituspalaveri

Tehtäväsuunnitelma

Työvaiheen 
laadunmittauskortit

Työvaiheen 
aloituspalaveri

Työvaiheen 
laadunvalvonta, eli 

mallikatselmus

Työvaiheen 
luovutuspöytäkirja

Vastaanottotarkastus

Taloudellinen 
loppuselvitys
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4 MOBIILISOVELLUSTEN KÄYTTÖ LAADUNVARMISTUKSESSA 

 

Mobiilisovellusten käyttö tekee tuloaan rakennustyömaille. Mobiilisovellusten kautta voidaan 

esimerkiksi lukea suunnitelmia, ottaa kuvia työkohteista ja raportoida niistä, täyttää erilaisia 

dokumentteja sekä niitä voidaan käyttää useisiin muihinkin kohteisiin. Mobiilisovellusten 

avulla pyritään helpottamaan työnjohtajien työtaakkaa työmailla, mikä taas voisi auttaa laa-

dullisissa tekijöissä. Lisäksi mobiilisovelluksen avulla voidaan parantaa työmailla työnjohta-

jien ajankäyttöä huomattavasti. Kuitenkin täytyy ottaa huomioon, etteivät mobiilisovellusten 

kehittäminen ja niiden käyttöönotto tapahdu yhtäkkiä. 

 

4.1 Mobiilisovellus laadunvarmistustoimissa 
 

Tilaajan käytössä on mobiilisovellus, jolla voidaan hoitaa yksittäisten tehtävien laadunvar-

mistuksen dokumentaatiota. Sovellus on käytettävissä mobiililaitteilla. Sovelluksesta löytyy 

tällä hetkellä laadunmittauskortteja, erilaisia lomakepohjia, vika ja puutelistoja, työvaihetar-

kastuksenlomakkeita ja muistiopohjia. Sieltä myös löytyy kohteen suunnitelmia ja työturval-

lisuusmittaus (TR-mittaus) lomakepohja. Sovellus vähentää perinteistä dokumentointia työ-

maalla ja säästää näin ollen aikaa. Sovelluksen käytössä syntynyt sisältö tallentuu tilaajan 

tietojärjestelmään. Tämän kautta voidaan seurata työmaata reaaliaikaisesti, ja esimerkiksi 

aliurakoitsijat pääsevät tarkastelemaan tuotettua tietoa. (Lujatalo, 2017.) 
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5 TUTKIMUS 

 

5.1 Toteutus ja tavoitteet 
 

Tilaaja halusi kehittää yksittäisten tehtävien laadunvarmistusta. Tutkimukseen sisältyy tee-

mahaastattelu, tilaajan laadunvarmistuslomakkeiden tutkimus ja aihealueen tutkiminen ai-

heeseen liittyvän aineiston pohjalta. Tavoitteena on löytää keinoja, joilla ymmärrettäisiin laa-

dunvarmistuksen mahdollisia päällekkäisyyksiä tai ongelmia. Tutkimuksen kohteena on 

myös tilaajan käyttämä mobiilisovellus, ja miten sitä voisi käyttää yksittäisten tehtävien laa-

dunvarmistustoimissa vielä enemmän nykytasoon nähden. 

 

5.2 Teemahaastattelu 
 

Teemahaastattelussa muodostetaan etukäteen haastattelukysymykset, joilla on pääteemat. 

Haastattelu etenee vapaasti, ja haastateltava vastaa kysymyksiin niiltä osin, joita pitää tär-

keinä. Kysymysten avulla haastattelu pysyy teeman aihealueessa. Teemahaastattelussa 

haastattelija voi kysyä täsmentäviä kysymyksiä. Haastattelun onnistuminen on kiinni haas-

tattelijan taidoista esittää kysymykset ja siitä, miten osaa kysyä täsmentäviä kysymyksiä. 

Tärkeää kuitenkin on, että haastateltava saa puhua vapaasti ja häntä ei saa ohjailla eikä 

keskeyttää liikaa. (digma.fi) 

 

Haastattelu toteutettiin Lujatalo Oy:n Itä-Suomen alueyksikössä toimiville toimihenkilöille. Ti-

laaja oli valikoinut haastateltavien joukon, joihin oltiin yhteydessä haastattelua koskien. Läh-

tökohtaisesti haastattelut pyrittiin toteuttamaan kasvotusten työmaalla. Osa haastatteluista 

toteutettiin kuitenkin puheluhaastatteluna. Etukäteen oli laadittu kysymyksiä. Haastattelut py-

rittiin pitämään mahdollisimman samankaltaisina, jotta haastattelun tuloksia pystyisi analy-

soimaan mahdollisimman tarkasti. 

 

Teemahaastattelua varten tehtiin haastattelulomake, joka sisälsi kymmenen kysymystä ai-

hetta koskien. Haastattelulomakkeella myös selvitettiin haastateltavan työnkuva ja työkoke-

mus. Haastattelu toteutettiin anonyyminä, ja siihen oli varattu aikaa noin 20 minuuttia. Haas-

tattelulomake ja kirjalliset vastaukset esitetään liitteissä (liite 1 ja 2). Kaaviosta (kaavio 1) 

selviää haastatteluun osallistuneiden tiedot. 
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Kaavio 1. Haastateltavien määrä, työkokemus ja titteli esitettynä pylväsdiagrammissa 

 

5.3 Haastatteluvastausten analysointi 
 

Vastausten analysoinnissa otetaan huomioon sekä toimivat että kehitettävät asiat. Vastauk-

sissa ilmenee myös huomioitavia asioita, joita lisäksi tarkastellaan. Vastausten analysointiin 

vaikuttaa myös työkokemus, työnkuva ja kuinka paljon vastaukset eroavat toisistaan. Ana-

lyysissä pyritään löytämään haastateltavien vastauksista keskeiset ajatukset ja sellaiset 

asiat, jotka vaikuttavat työn keskeisimpiin kysymyksiin. 

 

Kysymys 1. Mitä mieltä olet työmaalla tapahtuvista yksittäisten tehtävien laadunvarmistus-

toimista? Onko se tarpeeksi kattavaa? 

 

Kysymyksessä pyrittiin löytämään yleistä mielipidettä ja mitä ensimmäisenä aiheesta tuli 

mieleen haastateltavalta. Yleisesti yksittäisten tehtävien laadunvarmistusta pidettiin tärkeänä 

ja nähtiin, että se on tarpeeksi kattavaa. Yrityksen käytössä olevat lomakepohjat todettiin 

toimiviksi ja valokuvausta pidettiin myös hyvänä laadunvarmistuksen työkaluna. Yrityksen 

käytössä oleva mobiilisovellus koettiin myös hyvänä apuvälineenä laadunvarmistuksessa. 

Kehitettävää nähtiin laadunvarmistuksen ennakkosuunnittelussa ja laadunmittauskorttien 

käyttämisessä. Lomakkeitten täyttäminen saattaa olla vähäistä tai puutteellista tietyissä vai-

heissa työmaan aikana. Lomakkeissa ja tietyissä laadunvarmistustoimissa koettiin olevan 
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saman toistoa ja päällekkäisyyttä. Vastauksissa ilmeni myös, että kriittisempiä työvaiheita 

huomioidaan enemmän kuin tavanomaisia tehtäviä. 

 

Kysymys 2. Käytätkö yrityksen laadunvarmistusmatriisia yksittäisten tehtävien laadunvar-

mistustyökaluna? 

 

Tarkoitus oli kartoittaa vastaajan osalta, että kuinka paljon vastaaja käyttää laadunvarmis-

tusmatriisia ajantasaisesti ja sitä kautta saataisiin herätettyä haastateltavan näkemys mah-

dollisista ongelmista tai päällekkäisyyksistä laadunvarmistustoimissa. Vastauksissa ilmeni 

yleisesti, että se on käytössä ja se koettiin normaaleihin työmaan toimintoihin. Kuitenkin sitä 

käytetään pääsääntöisesti kuukausittain työmaan palavereissa, joissa todetaan työmaan 

etenemistä ja sen täyttäminen ei ole aina aivan ajan tasalla. Osassa vastauksissa sitä ei tule 

oikein käytettyä ja niissä todetaan, että voisi olla paremmin käytössä. Huomioitavaa oli se, 

että dokumentointi tapahtuu jälkikäteen ja se voi ontua joissain tapauksissa. 

 

Kysymys 3. Koetko, että yksittäisten tehtävien laadunvarmistuksen suunnittelu/toteutus vie 

liian paljon aikaa työajasta? 

 

Tässä tarkastellaan haastateltavan kokemuksia laadunvarmistuksen suunnittelun ja toteu-

tuksen osalta. Tarkoituksena on selvittää, että millaisena haastateltava kokee ajankäytön 

laadunvarmistuksentoimien osalta. Vastaajien joukossa oltiin yleisesti sitä mieltä, että laa-

dunvarmistustoimien suunnittelu ei vie liian paljon aikaa. Ennakkosuunnittelu korostuu ja ym-

märretään, että se vain vie paljon aikaa. Kuitenkin jossain vastauksissa todettiin, että työ-

maalla tietyissä kiireellisissä työvaiheissa tehtävän ennakkosuunnittelu, seuranta ja doku-

mentointi voi jäädä vähäiseksi. Kahdessa tapauksessa todettiin, ettei aikaa ole tarpeeksi va-

rattu ennakkosuunnittelulle. Osassa vastauksissa ilmeni, että joskus ennakkosuunnitelmien 

tekeminen voi tuntua turhalta siksi, että toistetaan samojen tavanomaisten tehtävien suun-

nittelua. Varsinkin jos samankaltaista työtehtävää suorittaa esimerkiksi tuttu aliurakoitsija, 

jolle tietty työvaihe on saman toistoa.  

 

Kysymys 4. Ongelmat mielestäsi yksittäisten tehtävien laadunvarmistuslomakkeissa tai yli-

päätään laadunvarmistusprosessissa? 

 

Kysymyksessä pyritään selvittämään ongelmia laadunvarmistustoimissa. Näiden mahdolli-

sien ongelmien kautta pystyttäisiin hyvin vastaamaan tutkimuksen keskeisiin kysymyksiin. 

Sekä kysymyksellä herätetään haastateltavan huomio jatkokysymykseen viisi, jossa käsitel-

lään laadunvarmistustoimien päällekkäisyyksiä. Osassa vastauksista miellettiin, ettei lomak-

keissa ja prosessissa ole ongelmia. Taas osakseen ilmeni, että lomakkeita voisi joissain 
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määrin kehittää ja päivittää. Huomioitavaa on, että eritoten nuoremmat ja vähemmän koke-

neemmat vastaajat olivat päivityksen kannalla. Taas vanhempi ja kokeneempi vastaaja piti 

prosessia ongelmattomana. Vastauksista kehittämiskohteeksi nousi TESU, jota tulisi kehit-

tää nykyistä kattavammaksi ja selkeämmäksi. Mobiilisovellukset nousivat esiin myös ja eri-

toten sovellus, joka on yrityksellä käytössä laadunvarmistustoimissa. Vastaajat olivat sitä 

mieltä, että sovelluksesta löytyy kehitettävää. Toivottiin, että sovelluksen tulisi olla selkeämpi 

ja helppokäyttöisempi. Sekä sisällön tulisi olla samankaltaisempi sovelluksen ja yrityksen 

käytössä olevan kohdetiedoston välillä. 

 

Kysymys 5. Oletko sitä mieltä, että yksittäisten tehtävien laadunvarmistustoimissa esiintyy 

päällekkäisyyksiä? Esim. verrattaessa laadunvarmistusmatriisin kohtia.  

 

Tarkoituksena on löytää kokemusperäistä tietoa haastateltavilta laadunvarmistuksentoi-

mista. Tämän tutkimuksen keskeisimpiä aiheita on juuri päällekkäisyyksien kartoittaminen ja 

tämä kysymys osaltaan vastaa siihen toimihenkilöiden osalta. Osaltaan vastauksissa nousi 

ilmi kokeneemmat toimihenkilöt ovat tottuneet tekemään asiat, kuin ne ovat tehty pitempään 

ja he eivät näe suurelta osin päällekkäisyyksiä laadunvarmistustoimissa. Sekä laadunvar-

mistustoimia pidetään toimivana. Päällekkäisyyksiä nähdään lähinnä siinä, että samoja asi-

oita kirjataan useaan kertaan. Osa vastaajista oli sitä mieltä, että päivittämistä saisi olla 

näissä laadunvarmistustoimissa. Varsinkin vanhan järjestelmän ja uuden mobiilipohjaisen 

toiminnan välillä on päällekkäisyyksiä ja eroavaisuuksia, joita tulisi saada karsittua. Huomi-

oitavaa oli, että aloituspalaveria, TESU:a ja laadunmittauksia voisi yhtenäistää. Myös esiin 

nousi se, että hyvällä ennakkosuunnittelulla vältytään siltä, ettei tule päällekkäisiä tapahtumia 

laadunvarmistustoimissa. 

 

Kysymys 6. Minkälaista uudistusta toivoisit tälle sektorille? 

  

Tällä kysymyksellä halutaan selvittää mahdollisia keinoa uudistaa tai parantaa laadunvar-

mistustoimia. Tarkoituksena on ylipäätään selvittää mitä mieltä haastateltavat ovat asiasta. 

Suurin osa haastateltavista oli sitä mieltä, että jonkinasteista päivittämistä, kehittämistä ja 

yksinkertaistamista tarvittaisiin laadunvarmistustoimiin. Kehityskohteina olisi enemmän pai-

notusta ennakkosuunnitteluun, mobiilisovelluksen selkeyttäminen ja helpottaminen ja koh-

detiedoston päivittäminen ajantasaisemmaksi. Osa vastaajista oli sitä mieltä, että kaikki do-

kumentointi tulisi siirtää suuriltaosin sähköiseen muotoon. Moni vastaajista haluaisi enem-

män mobiilisovelluksen kehittämistä, jotta sen saisi paremmin käyttöön. Myös yrityksen käy-

tössä olevia laadunvarmistukseen kuuluvia lomakkeita tulisi päivittää ja ne voisivat olla val-

miimpia nykyiseen verrattuna. 
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Kysymys 7. Ovatko rakentamiseen liittyvät mobiilisovellukset mielestäsi tervetulleita raken-

nustyömaalle? Koetko, että niistä voisi olla apua työmailla? 

 

Tavoitteena on selvittää haastateltavan halukkuutta toimia mobiilisovellusten parissa sekä 

alustaa kysymystä kahdeksan ja yhdeksän. Kysymyksellä pyritään saamaan tietoa myös 

työn tutkimukseen mobiilisovelluksen osalta. Kaikki haastateltavista pitävät mobiilisovelluk-

sia tervetulleina rakennustyömaalle ja niitä otetaan koko ajan enemmän käyttöön työvaihei-

siin. Kuitenkin monet olivat sitä mieltä, että kehittymisen varaa on vielä paljon mobiilisovel-

luksissa. Tällä hetkellä nähdään, että perinteisessä ja mobiilisovelluspohjaisessa tavassa 

hoitaa asiat ovat kummassakin hyvät ja huonot puolensa. Huomioitavina asioina vastauk-

sissa oli, että 3D-malleja voisi käyttää enemmän tulevaisuudessa ja kehittää niitä eteenpäin. 

Sekä työmaalle olisi kehityksen kannalta hyvä tulla mobiililaitteita myös enemmän itse työn-

tekijöiden käyttöön. 

 

Kysymys 8. Käytätkö mobiilisovelluksia, joita on tällä hetkellä yrityksen käytössä? Käytätkö 

yrityksen laadunvarmistukseen käytettävää mobiilisovellusta? Onko sinulla kokemusta esim. 

laadunmittauksista, mestanluovutuksesta tässä sovelluksessa? 

 

Kysymyksen avulla saadaan selville haastateltavien kokemusta mobiilisovellusten käytöstä 

ja onko sovelluksissa huomattu jotain vikoja laadunvarmistustoimien osalta. Käyttäjäkoke-

muksen perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä sovelluksen toimivuudesta. Suurin osa 

vastaajista ei ollut käyttänyt kovinkaan paljoa sovelluksen laadunvarmistukseen liittyviä työ-

kaluja. Pienellä osalla se on ollut käytössä ja osa vastaajista piti sovelluksen työkaluja käyt-

tökelpoisina. Hyvinä puolina mobiilisovellusten käytössä nähtiin nopeus saada niiden kautta 

tarvittava tieto kiireellisessä tilanteessa. Osakseen laadunmittauskortit koettiin kankeiksi ja 

todettiin, että mobiilisovelluksessa olisi vielä paljon kehitettävää. 

 

Kysymys 9. Mitä mieltä olisit, jos näiden laadunvarmistustoimien päällekkäisyyksiä saisi pu-

rettua mobiilisovellusten avulla entistä enemmän verrattuna nykyiseen tasoon? Käyttäisitkö 

enemmän tällaista sovellusta? 

 

Tähän kysymykseen yhdistyy kysymys laadunvarmistustoimien päällekkäisyyksien selvityk-

sestä. Tarkoituksena on selvittää halukkuutta siihen, jos saataisiin hyödynnettyä enemmän  

mobiilisovelluksia laadunvarmistustoimissa. Yleinen vastaus oli tähän, että kyllä tulisi käytet-

tyä enemmän mobiilisovellusta, mikäli se olisi helppokäyttöinen ja selkeä. Kehityskohteina 

ilmeni lomakkeiden käytön tulisi olla entistä selkeämpää mobiilisovelluksessa, laadunvarmis-

tuskorttien tulisi olla helpommin muokattavissa ja koulutusta pitäisi olla enemmän sovelluk-
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sen käyttöön. Sellainen ehdotus tuli haastateltavalta, että lomakkeiden olisi hyvä niin sano-

tusti keskustella sovelluksen työkalujen välillä ja ne täyttyisivät jo tiedossa olevilla tiedoilla 

automaattisesti. Tällöin vältyttäisiin samojen asioiden moneen kertaan kirjaamiselta. 

 

Kysymys 10. Vapaa sana 

 

Viimeisen kysymyksen tarkoitus oli selvittää haastateltavalta, mitä asioita laadunvarmistus-

toimista muutoin on tullut mieleen tai vastaavasti löytyy joitain kommentteja aiheeseen tutki-

muksen kannalta. Pääasiassa vastaukset koostuivat kehitysehdotuksista ja huomioista laa-

dunvarmistuksen toiminnan kannalta. Pidettiin tärkeänä, että dokumentointi on kunnossa ja 

se takaa hyvän laadun. Toteamuksena siihen, että miksi laadunvarmistustoimissa voi olla 

kiirettä johtuu siitä, että työteho ei ole työmaalla itse toteutuksessa niin hyvä aina. Tämä 

johtuu siitä, että työmaalla tapahtuu paljon keskeytyksiä ja aika on tiukalla muiden tehtävien 

takia. Verrattuna siihen, että tehdään ennakkosuunnittelua rauhassa toimisto-olosuhteissa, 

ilman häiriötekijöitä. Kehitysideoissa tuli ilmi, että pitäisi panostaa TESU:n kehittämiseen ja 

saada se kattavammaksi. Mobiilisovellukseen esitettiin aikataulun tuomista laadunvarmis-

tustoimien yhteyteen. Valokuvien siirtymistä sovelluksesta kohdetiedostoon tulisi selkeyttää. 

Sekä mobiilisovelluksen pitäisi olla toimivampi, helpompi ja loogisempi. 

  

5.4 Aineistopohjainen tutkimus 
 

Aineistopohjana on yrityksen käytössä olevat laadunvarmistukseen kuuluvat lomakkeet. 

Päätarkastelun kohteena on tutkia käytössä olevia lomakkeita ja pyrkiä paikantamaan mah-

dollisia päällekkäisiä ja ongelmallisia kohtia. Lomakkeiden tutkimisessa käytetään hyväksi 

haastattelussa tulleita asioita, jotka pyritään todentamaan. Laadunvarmistuslomakkeiden ja 

laadunvarmistukseen käytettävän mobiilisovelluksen yhteyttä tarkastellaan. Sekä tutkitaan 

sovelluksen mahdollisuutta toimia nykyistä enemmän laadunvarmistustoimien työkaluna. 

Tutkimuksessa otetaan huomiota aiheeseen tehdyistä muista tutkimuksista, joilla voidaan 

löytää keinoja purkaa päällekkäisyyksiä tehtävien laadunvarmistustoimissa. Toisin sanoen 

koitetaan löytää olemassa olevien lomakkeiden ja tutkimusten kautta vastaukset tutkimuksen 

kysymyksiin. 

 

Lujatalo Oy:ssä käytetään omia lomakepohjia, jotka ovat osaltaan tehtävien laadunvarmis-

tustoimia. Yrityksen laadunvarmistusmatriisin kohdat ovat yrityksen sisäisiä laadunvarmis-

tustoimenpiteitä. Yrityksellä on laadunvarmistustoimenpiteitä varten omat lomakkeet, jotka 

ovat laadunvarmistuksen dokumentointia. Laadunvarmistustoimia koskevat lomakkeet, jotka 

ovat tutkimuksessa päällimmäisenä tarkastelussa ovat tehtäväsuunnitelman-, työvaiheen 

aloituspalaverin-, työvaiheen laadunmittauksen- ja työvaiheen laadunvalvonnanlomakkeet. 
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Osasta lomakkeista löytyy lyhennetyt versio, jotka on tarkoitettu juuri parantamaan laadun-

varmistustoimien sujuvuutta. Lisäksi osa lomakkeista toimii mobiilisovelluksella. Esimerkiksi 

laadunmittauskorteista on kehitetty myös mobiilipohjaisesti toimivia lomakkeet. (Lujatalo 

2017) 

  

Laadunvarmistustoimien haasteista ja ongelmallisista asioista löytyy tämän tutkimuksen 

asiaa sivuavia lopputöitä, diplomitöitä ja tutkimuksia. Ne antavat myös tälle tutkimukselle 

pohjaa. Theseuksessa julkaistussa opinnäytetyössä (Harden 2012) todetaan, että tutkimuk-

sissa esiintyi viisi suurempaa asiakokonaisuutta koskien tehtäväsuunnitelmaa ja sen ongel-

mia. Nämä viidestä kohteesta muodostettiin asialista, joita on:  

– Tehtävän aikainen valvonta ja ohjaaminen on huomattu olevan vajaata tuotannossa. To-

teamuksena siinä on, että valvontaa tulisi olla enemmän. Sekä poikkeamiin pitäisi rea-

goida nopeampaa.  

 

– Johtamisessa nähtiin ongelmia, jotka vaikuttavat tehtäväsuunnitelmiin ja laatuun. Nähtiin, 

että TESU:n täyttäminen jää puolitiehen työnjohtajilta systemaattisen valvonnan puut-

teen takia. 

 

– Kustannukset ja ennustaminen nähdään yksittäisen tehtävän osalla alhaisella tasolla. 

Sekä se johtaa koko hankkeen alhaisempaan tasoon kustannusten ja ennustamisen koh-

dalla.  

 

– Aloituspalaverin ongelmat on myös tunnistettu yksittäisten tehtävien kohdalla. Tehtävä 

pitäisi suunnitella kunnolla ennen aloituspalaveria, jotta tehtävän suoritus olisi selkeä. 

Aloitusedellytysten kunnollisella suunnittelemisella voisi selkeästi helpottaa työnjohtajan 

kuormitusta. 

 

– Rakentamisprosessin kehitystä pitäisi järjestää paremmin rakennushankkeen eri osa-

puolten kanssa. Rakennuttajan ja pääurakoitsijan yhteistyötä tuli parantaa, joka johtaisi 

parempiin suunnitelmiin. Sekä materiaalitoimittajan ja pääurakoitsijan välistä yhteistyötä 

tulisi kehittää laatuvaatimusten osalta, jotta laadunvarmistustoimenpiteitä saataisiin vä-

hennettyä. Tämän prosessin kehittämisestä hyötyisi työmaanmestarit, joilla mahdollisesti 

kyky työskennellä paranisi. 

 

Laadunvarmistuksen lomakkeisiin on yleisesti toivottu uudistuksia, joilla saataisiin purettua 

dokumentoinnin määrää tai yhtenäistettyä sitä. Esimerkiksi Theseuksessa julkaistussa opin-

näytetyössä (Puro 2014) tehdyssä kyselytutkimuksessa on saatu selville myös, että tehtä-

väsuunnitelma lomakkeen tulisi olla tarkoituksen mukaisempi, helppokäyttöisempi ja katta-

vampi.  
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Lomakkeiden käyttö on todettu työvaiheiden hallinnan kannalta tärkeiksi, mutta Theseuk-

sessa julkaistussa opinnäytetyössä (Anttonen 2013) kertoo, että näiden lomakkeiden käyttö 

on huonosti toteutettu työvaiheiden osalta ja vastaanottotarkastuksetkaan eivät toteudu 

suunnitellulla tavalla. Samassa kohdassa todetaan, että missä nämä kohdat eivät täyty, hoi-

detaan asiat suullisesti nojautuen ammattimaiseen ja rutiininomaiseen työskentelyyn. 

 

Yrityksen käytössä on mobiilisovellus, jonka avulla suoritetaan laadunvarmistustoimenpi-

teitä. Sovelluksessa on työkaluja, joilla saadaan ohjattua laadunvarmistustoimia. Sovelluk-

sesta löytyy tällä hetkellä laadunmittauskortteja, erilaisia lomakepohjia, vika ja puutelistoja, 

työvaihetarkastuksenpohjia ja muistioita. Sieltä myös löytyy kohteen suunnitelmia ja TR-mit-

tauspöytäkirjaa varten täytettävä lomakepohja. Tutkimuksen kannalta tarkastelu kohdentuu 

tehtävien laadunvarmistustoimintaan vaikuttavien työkalujen osalta. Lomakkeista löytyy 

mestan tarkastukseen, TR- ja MVR- mittareihin, poikkeamailmoituksiin aliurakoisijalle ja ra-

kennuttajalle, työvaiheen dokumentointiin, työvaiheen laadunvalvontaan, valokuvauksiin ja 

muistilappuihin pohjat. Laadunmittauskortteja löytyy yleisten työvaiheiden osalta laajasti. So-

velluksen toiminta täyttämisen sujuvuuden puolesta tapahtuu parhaiten suurinäyttöisellä mo-

biililaitteella. (Lujatalo, 2017) 

 

Mobiilisovellusten käyttö on lisääntymässä työmailla ja niiden kehittäminen on myös kovassa 

vauhdissa. Mobiilisovellusten käyttöä on tutkittu työmailla. Theseuksessa julkaistussa opin-

näytetyössä (Koniel 2017) käsitellään mobiilisovellusten käyttöä työmailla. Tutkimuksessa 

todetaan, että mobiilisovellusten tuleminen työmaille on vielä haasteellista ja perinteisellä 

tavalla halutaan hoitaa asiat pääsääntöisesti. Vaikka perinteiset tavat on todettu tehottomiksi, 

koska niissä on päällekkäisiä vaiheita. Näitä vaiheita pystyttäisiin karsia mobiililaitteita hy-

väksikäyttäen. Esimerkkinä tutkimuksessa todetaan, että juuri työvaiheidenlaadunvarmistuk-

sen perinteinen dokumentointi on työläämpää kuin mobiililaitteilla suoritettava dokumentointi. 

Sen lisäksi perinteinen papereiden täyttö tapahtuu työmaantoimistotiloissa ja tähän mene-

tetty aika, joka on pois työmaan työnohjauksesta. Tutkimuksessa nousee esiin myös sellaiset 

asiat kuin se, että mobiilisovellusten tulo työmaille on vielä haastavassa tilanteessa. Suurim-

miksi ongelmiksi mobiilisovellusten käyttöönotolle osoittautuu kouluttamisen puute sovellus-

ten käyttämiseen, työmaan olosuhteet ja työmaan henkilöstön perinteiset toiminta tavat. 

 

Sähköinen työmaadokumentointi nähdään ajantasaisena ja läpinäkyvänä, joka edistää ra-

kennushankkeiden laatua. Kaikilla on nykyään mobiililaitteet ja täten mobiilisovellukset ovat 

kaikille käytettävissä. Tulevaisuudessa hankkeet koostuvat ajantasaisista dokumenteista eri 

osapuolten välillä. On selvää, että laadun taso paranee, mikäli työvaiheista otetaan ajanta-

saisesti valokuvat ja kerrotaan työvaiheiden suorituksesta. Silloin työnlaadun täytyy olla hy-
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vää. Samaan aikaan pystytään keräämään hyvää tietoa rakennuksen käyttämiseen ja huol-

tamiseen. Mobiilisovellusten käyttö nopeuttaa laatudokumenttien keräämistä ja se on myös 

hyvin suoraviivaista samalla. Kaikki työvaiheet pystytään toteuttaa vakioituneilla sähköisillä 

dokumenteilla. (Suomala 2014-05-19.) 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia laadunvarmistustoimien päällekkäisyyksiä ja siihen liittyviä 

tekijöitä. Sekä tutkia mahdollisia kohteita, joissa sujuvuutta voisi parantaa. Tutkimukset olivat 

suhteellisen kattavat ja etenkin haastatteluiden avulla löytyi yhteys sekä aineistopohjaisiin 

tutkimuksiin, että mobiilisovellusten käyttämiseen liittyvien asioiden tiimoilta. Voisi hyvin to-

deta, että tutkimuksen kysymyksiin päästään vastaamaan tutkimusten perusteella. 

 

Haastattelututkimuksessa ilmeni keskeisimpiin kysymyksiin huomioitavia asiakohtia. Laa-

dunvarmistustoimiin liittyvät dokumentit nähtiin toimiviksi suuremmilta osin, mutta kuitenkin 

lomakkeissa voisi vielä olla päivitettävää ja kehitettävää. Päällimmäisenä koettiin, että 

TESU:a tulisi kehittää. TESU:n kehitystä tulisi viedä eteenpäin niin, että sitä voisi käyttää 

kattavammin kuin nykyään. Yleisesti ottaen dokumentointia tulisi kehittää, ettei samoja asi-

oita suunniteltaisi tai toistettaisi turhan paljoa. Monissa haastatteluissa nousi esiin myös teh-

tävien laadunvarmistustoimien ennakkosuunnittelun tärkeys. Pidettiin, jopa tärkeänä lisätä 

ennakkosuunnittelun määrää laadunvarmistustoimissa. Kokonaisuutena voi päätellä, että 

laadunvarmistustoimia tulisi yksinkertaistaa, keventää ja päivittää. 

 

Muissa tutkimuksissa on myös todettu tehtävien laadunvarmistustoimien ongelmallisuus tie-

tyillä osa-alueilla. Etenkin on TESU:ssa on nähty ongelmia. Se on todettu useissa tutkimuk-

sissa hankalaksi toteuttaa ja sitä on tutkittu ja pyritty keventämään, jotta sen käyttö saataisiin 

paremmalle tasolle. Samankaltaiset toteamukset ovat nousseet esiin myös haastatteluiden 

osalta. Laadunvarmistuksen dokumentointi on työmailla vajaata tai puutteellista, joka myös 

nousi esiin myös tutkimuksen haastatteluissa. Tämä kertoo siitä, että haastatteluiden ja ai-

neistopohjaistentutkimusten välillä löytyy yhtäläisiä tekijöitä. 

 

Mobiilisovellukset ovat haastateltavien mielestä erittäin tervetulleita rakennustyömaalle. Tä-

män hetkisessä tilanteessa kuitenkaan laadunvarmistustoimien kannalta katsottuna mobii-

lisovellukset eivät ole vielä kovinkaan laajassa käytössä. Mobiilisovellukset koetaan vielä 

keskeneräisiksi ja vaikeiksi käyttää. Koulutuksen nähtiin olevan yksi ratkaisu käytön lisään-

tymisen kannalta sekä helppokäyttöisyyden paraneminen. Haastateltavien käyttökokemuk-

sen perusteella yrityksen käytössä oleva laadunvarmistukseen käytettävä mobiilisovellus 

nähdään kaksijakoisesti. Sen laadunvarmistus työkaluista pidetään tai ei. Koulutuksen puute 

nähtiin osasyynä siihen, ettei sovellusta ole otettu vielä laajempaan käyttöön. Myös osa-

syyksi koettiin sovelluksen kehityksen taso. Ne, jotka sovellusta käyttävät laadunvarmistus-

toimien hoitoon todellisuudessa pitivät sovelluksen käytöstä ja olivat sitä mieltä, että enem-

män tulisi käytettyä, mikäli sovelluksen työkaluja vielä kehitettäisiin tai niitä tulisi lisää. 
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Mobiilisovellusten käyttöön löytyi aineistopohjaisissa tutkimuksissa yhteyksiä myös haastat-

telututkimukseen. Tutkimuksissa on myös todettu mobiilisovellusten haasteet, joita nähdään 

olevan perinteisten ja mobiilisovelluspohjaisten tapojen yhteenotto, koulutus ja työmaiden 

olosuhteet. Yhtä lailla mobiilisovellusten hyötyjä on tutkittu. Kuten se, että laadunvarmistus-

toimien dokumentoinnin parantuminen ja kehittyminen mobiilisovellusten avulla on mahdol-

lista. Sekä mobiilisovelluksia voidaan pitää jo joissain tapauksissa tehokkaampana tapana 

toimia kuin perinteiset tavat. Selvää on kuitenkin, että mobiilisovellusten käyttö lisääntyy laa-

dunvarmistustoimien osalta jo siksi, että elämme digitalisoitumisen aikaa. 
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7 YHTEENVETO JA KEHITYSKOHTEET 

 

Laadunvarmistuksen dokumentoinnin ongelmina ei ole itsessään lomakkeet, eikä niiden toi-

miminen. Vaan niiden sisällössä voisi olla kehitettävää ja päivitettävää. Esimerkiksi TESU:n 

sisältö voisi olla kattavampi ja laajempi. Sitä voisi käyttää esimerkiksi tehtävien aloituspala-

vereiden pöytäkirjana, joka vaatisi TESU:n muokkauksia tietenkin. TESU:n ja aloituspalave-

rin yhdistämismallin voisi tuoda toimivien lomakkeiden rinnalle testattavaksi. Niiden yhdistel-

mässä TESU:n pohjaan lisättäisiin aloituspalaverin tarpeelliset kohdat. Kyseisen pohjan voisi 

käydä aloituspalaverissa kokonaisuudessaan läpi, eikä tarvitsisi toistaa samoja läpikäytyjä 

asioita peräkkäin. Vaihtoehtoisesti TESU:n voisi lisätä aloituspalaveripohjan yhteyteen muo-

kattuna versiona ilman, että siinä toistetaan samoja asioita. 

 
Laadunvarmistustoimet itsessään ovat jokainen tärkeitä. Sen kautta päästään laadunvarmis-

tuksen ennakkosuunnitteluun, johon pitäisi panostaa tarpeeksi. Sillä saadaan koko tehtävän 

laadunvarmistusprosessi pysymään paremmin käsissä. Kun prosessin vaiheet on suunni-

teltu tarpeeksi hyvin niin päällekkäisyyksiä ei välttämättä pääse esiintymään. Eli ennakko-

suunnitteluun tulisi panostaa entistä enemmän. 

 
Yrityksen laadunvarmistuksen osalta käytössä olevan mobiilisovelluksen ja muiden mobii-

lisovellusten laajempi käyttö olisi varmasti toimiva keino vähentää päällekkäisyyksiä tehtä-

vien laadunvarmistustoimissa. Niiden kehittämisellä saavutettaisiin tehokkaampaa laadun-

varmistustoimintaa. Niiden kautta pystyttäisiin kehitettyä myös hyvin sähköistä dokumentoin-

tia ja sitä saataisiin lisättyä. Tämä taas johtaisi siihen, että perinteisempiä tapoja saataisiin 

muutettua. Sen tuloksena saataisiin tehokkaampaa ja tarkoituksen mukaisempaa toimintaa. 

Lisäyksenä yrityksen käytössä olevan mobiilisovelluksen laadunvarmistustyökaluihin olisi 

varmasti työvaiheen aloituspalaverin lomakkeet.  

 

Tällä hetkellä sovelluksessa täytettävät lomakkeet ja kohdetiedosto toimivat synkronoituna. 

Sellainen kehitys mahdollisuus voisi olla myös vaihtoehtona, jossa myös synkronointi pelaisi 

myös lomakkeiden välillä. Esimerkiksi tehtäväsuunnitelmassa suunniteltuja asioita synkro-

noituisi suoraan tehtävän aloituspalaverilomakkeeseen jo valmiiksi mobiilipohjaisesti. Näin 

ollen ei tarvitsisi moneen otteeseen kirjata samoja asioita uudelleen. Tällainen mahdollisuus 

vähentäisi päällekkäisyyttä ja parantaisi sujuvuutta laadunvarmistustoimissa. 

 

Mobiilisovellusten käyttöönottamiseen on omat ongelmansa vielä. Vaikka saataisiin siirrettyä 

laadunvarmistustoimia enemmän mobiilipohjaiseksi, niin ongelmaksi vieläkin muodostuisi 

käyttöönotto. Mobiilisovellusten koulutusta tulisi järjestää enemmän. Koulutuksen tarve nousi 

esiin tutkimuksissa suurilta osin. Sekä sovellusten kehitystä helppokäyttöisemmäksi laskisi 

kynnystä huomattavasti ottaa ne käyttöön paremmin. 
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8 POHDINTA 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia laadunvarmistustoimia ja kuinka sitä prosessia pystyisi 

parantamaan sekä ajallisesti että laadullisesti. Aihe itsessään olikin hyvin laaja ja siihen si-

sältyi paljon erilaisia tekijöitä. Tästä syystä työn rajaaminen osoittautui hieman haasteel-

liseksi, koska laadunvarmistustoimet itsessään kattaa koko rakentamisen elinkaaren. 

Työssä tutkittiin aihetta teemahaastattelun, kirjallisuusaineiston ja tilaajan aineiston avulla. 

Tutkimusmenetelmät koettiin tarpeeksi laajaksi ja hyväksi tavaksi lähestyä aihetta sekä tilaa-

jan että ohjaajan osalta. Tutkimusten avulla saatiin vastauksia, joita voidaan hyödyntää jat-

kotutkimuksissa tai kehityskohteissa. 

 

Teemahaastattelun avulla pyrittiin saamaan näkemyksiä työmaalla asian parissa työskente-

leviltä. Haastatteluiden avulla tilaaja sai tutkimustietoa kentällä työskentelevien toimihenki-

löiden ajatuksia aihetta kohtaan. Haastattelujen osalta myös oma näkemykseni laadunvar-

mistustoimista laajeni, joka osaltaan auttoi tutkimuksen läpiviemisessä. Tutkimuksissa tutkit-

tiin erilaisia aineistomateriaaleja. Ne loivat työlle perustan, jonka kautta tutkimustuloksiin 

päästiin. Osana olivat tilaajan materiaalit, joihin perehtymällä ja opiskelemalla sai tietopohjaa 

nykytilanteesta laadunvarmistustoimien osalta. Materiaalien tarjonta oli laajaa ja tartunta-

pinta aiheeseen oli kattava. Näin ollen voidaan todeta, että tutkimuksen toteutukselle oli hy-

vät lähtökohdat. Tutkimusten onnistuminen oli kohtuullisen hyvällä tasolla, ottaen huomioon 

aiheen laajuuden.  

 

Nykytilanteessa yksittäisten tehtävien laadunvarmistustoimet ovat pitkälle vietyjä. Niiden toi-

minta on hiottua ja niitä on pyritty kehittämään paljon. Tästä huolimatta vielä löytyy kehitet-

tävää ja toiminnan tehokkuuden parantamista. Nykyisessä toiminnassa ollaankin pisteessä, 

jossa perinteinen tapa saa rinnalleen vaihtoehtoisia tapoja hoitaa laadunvarmistustoimia. 

Sähköinen dokumentointi ja mobiilisovellukset esittävät koko ajan suurempaa roolia myös 

laadunvarmistustoimissa. Tämän tutkimuksen perusteella voi todeta, että laadunvarmistus-

toimien kehittäminen tapahtuu suurelta osin mobiilisovellusten ja sähköisen dokumentaation 

avulla. 

 

Opinnäytetyö oli mielestäni hyvin ajankohtainen ja mielenkiintoinen aihe. Se on hyvin laajen-

tanut omaa käsitystäni laadunvarmistuksen osalta. Mielestäni työ onnistui aiheen laajuuteen 

nähden hyvin. Tilaaja saa työstä tutkimustietoa, jota voidaan lähteä sitten kehittämään ja 

tutkimaan lisää. Jatkossa näkisin, että laadunvarmistustoimia tulee kehittää. Varsinkin säh-

köistä dokumentaatiota ja mobiilisovellusten toimintaa rakennustyömailla tulisi kehittää. Se 

on tulevaisuutta rakennustyömaiden laadunvarmistustoimissa ja kaikki kehitys on eteenpäin. 
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