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1 Johdanto 
 

Tämän opinnetyön ja samalla kohdeyrityksen kehitystyön tavoitteena oli selvittää voi-

daanko työmaahallintaa tehdä mobiilisovelluksella sekä selvittää millaisia hyötyjä sen 

avulla pystytään luomaan. Samalla pyritään kehittämään työmaahallintaa ja dokumen-

tointia.  Työn tekemisen aikana huomioitiin laajasti työntekijöiden ja urakoitsijoiden nä-

kemyksiä, koska he ovat mobiilisovelluksen kanssa päivittäin tekemisessä.  

 

Työmaahallintaa tehdään usein paperilla ja muistiinpanovälineillä. Muistiinpanojen etsi-

miseen sekä dokumentointiin kuluu kallisarvoista aikaa. Perinteisten tiedonhallintame-

netelmien katsotaan hidastavan tiedon kulkua sekä aiheuttaen muun muassa tiedon ja 

dokumenttien puuttumista. Hyödyntämällä tietotekniikkaa ja järjestelmärajapintoja voi-

daan työmaahallintaa tehostaa huomattavasti. Projektissa syntyvä dokumentaatio ja sen 

hallinta sekä välittäminen projektin eri osapuolille ovat tärkeässä roolissa koko työmaa-

hallinnan onnistumisen kannalta. Yhä useampi taho tarvitsee projekteissa reaaliaikaisia 

tietoja, jolloin sähköisen työmaahallinnan on katsottu helpottavan prosesseja ja tuovan 

niihin lisäarvoa tiedon ajantasaisuuden parantuessa. 

 

Kehitystyössä keskitytään lähinnä prosessien muutosten vaikutuksiin, järjestelmäraja-

pintoihin ja case Kalasatama projektin kokemuksiin, jotta mobiilisovelluksen hyötyjä pys-

tytään selvittämään parhaiten. Työssä keskitytään myös yleisellä tasolla mobiilisovelluk-

seen, eikä yksittäisten tietojärjestelmien kaikkia yksityiskohtia täten ole kuvattu eikä huo-

mioitu.  

 

Kehitystyön sisältyy kirjallisuustutkimusta sekä asiantuntijoiden kyselytutkimuksia ja tee-

mahaastatteluja, joiden avulla saadaan kokemuksia mobiilisovelluksen ja tietojärjestel-

mien käyttämisestä. Kehitystyön tärkeänä tavoitteena on myös kehittää jakeluverkon ra-

kennuttamisen prosesseja mobiilisovelluksen avulla, jotta työmaahallintaa voidaan tehdä 

tehokkaammin ja reaaliaikaisemmin. 

 

 

 



2 

 

  

2 Helen Sähköverkko Oy 
 

Helen Sähköverkko Oy on Helen konserniin kuuluva asiantuntijaorganisaatio, joka toimii 

sähköverkkoyhtiönä Helsingin alueella, lukuun ottamatta Sipoon liitosaluetta. HSV on 

kolmanneksi suurin jakeluyhtiö asiakasmäärissä mitattuna ja Helen Oy:n tytäryhtiö. HSV 

ylläpitää ja tuottaa sähkön siirto- ja jakelupalveluja toimialueellaan. Vuonna 2016 yhtiön 

liikevaihto oli noin 108 M€ ja henkilöstön määrä yhtiössä oli 103. Yrityksen investoinnit 

olivat 33 M€. [1] 

 

Helsingin sähköverkon kautta toimitetaan energiaa noin 380 000 asiakkaalle. Vuonna 

2016 sähkön kulutus Helsingissä oli 4500 GWh ja suurin huipputeho oli 828 MW. Ener-

giankulutukseltaan merkittävin asiakasryhmä on palvelut, jonka osuus on yli puolet. Asu-

misen osuus on kolmannes. Energiankulutuksen jakautuminen asiakasryhmittäin on esi-

telty tarkemmin kuvassa 1. 

 

 
Kuva 1. HSV:n asiakasrakenne kulutetun energian suhteen vuonna 2016 [1]. 

HSV:n jakeluverkko sisältää 1615 km keskijännite- ja 4495 km pienjännitekaapeleita. 

Kaapelointiaste pien- ja keskijänniteverkossa on noin 97 %. Sähköverkon silmukkamai-

nen rakenne ja korkea kaapelointiaste nostavat sähkön toimitusvarmuutta ja näin vähen-

tävät asiakkaille sähkökatkoina tapahtuvaa haittaa. Koska sähköverkko on pääsääntöi-

sesti rakennettu silmukkamaisesti, voidaan sähköasemille ja muuntamoille toimittaa vian 

sattuessa sähköä toisesta suunnasta nopeasti. Vuonna 2016 HSV:llä on jakelualueel-

laan käytössä tai rakennusvaiheessa olevia sähköasemia 23 ja muuntamoita 1 823 kap-

paletta [1]. 
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Verkon toimitusvarmuutta voidaan kuvata SAIDI-arvolla (System Avarage Interruption 

Index). SAIDI-arvo kuvaa keskeytyksen keskimääräistä yhteenlaskettua kestoaikaa tie-

tyllä aikavälillä. HSV:n 5 vuoden keskiarvo SAIDIep on 2,79 min, vuoden 2016 lukema 

1,89 min. Keskimäärin helsinkiläinen kokee puolen tunnin sähkökatkon vain joka kym-

menes vuosi, jonka vuoksi HSV:n sähkön siirron toimitusvarmuus on Suomen kärkitasoa 

[2]. 

3 Tutkimusmenetelmät 
 

Tässä luvussa käsitellään tutkimusasetelmia, jolla kehitystyön tavoitteet määritellään ja 

joiden avulla muodostetaan tutkimuskysymykset. Luku sisältää myös tutkimusmenetel-

mien tavoitteet ja ongelmat. Toimintatutkimuksessa esitellään myös tyypilliset tutkimus-

menetelmät, joita hyödynnetään tässä tutkimuksessa. Tutkimuksen sisältö on suunni-

teltu yhdessä kohdeyrityksen ohjaajan kanssa. 

3.1 Tutkimusmenetelmät 
 

Tutkimus perustuu toimintatutkimukseen, jossa tehdään lähtötilan kartoitus, muutoksen 

toteutus ja sekä toimivuuden että muutoksen arviointi. Tutkimuksen tavoitteena ei ole 

ainoastaan kuvata ja selittää uutta toimintatapaa vaan myös muuttaa sitä [3]. Tutkimus-

menetelmien valintaan ja tutkimuksen suorittamiseen vaikutti myös tutkittavana olevien 

case-kohteen aikataulu. 

 

Toimintatutkimus on Kurt Lewinin luomaan tutkimustapaan perustuva malli, jossa teorian 

ja tutkimuksen avulla yritetään ratkaista tutkijan ja käytännön toteuttajien yhteistyönä 

käytännön ongelmia ja muuttaa toimintaa aikaisempaa paremmaksi. Menetelmän avulla 

työelämän kehittäminen ja muuttaminen eivät onnistu ellei työntekijöitä sidota prosessiin 

mukaan ja saada vaikuttumaan muutoksen tarpeellisuudesta [4]. Toimintatutkimuksessa 

siis sekä tutkitaan että yritetään muuttaa valitsevia käytäntöjä. Lisäksi tutkimuksen avulla 

yritetään etsiä ratkaisuja ongelmiin – olivat ne sitten teknisiä tai ammatillisia. Olennaista 

on se, että tutkittavat eli käytännössä ihmiset otetaan aktiivisesti osallisiksi mukaan te-

kemään tutkimusta ja luomaan uutta toimintatapaa [3]. 
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3.2 Käyttäjäkysely ja teemahaastattelut 
 

Tämän toimintatutkimuksen tutkimusaineisto koottiin teemahaastatteluista ja käyttäjäky-

selyistä.  

 

Teemahaastattelu ja käyttäjäkyselyt nähdään yleisesti hyvänä tapana saada kvalitatii-

vista ja syvällistä tietoa tutkittavana olevasta aiheesta. Haastatteluun vaaditaan huolelli-

sista valmistautumista ja suunnittelua. Hirsjärven ja Hurmeen (2000) mukaan teema-

haastattelut ja käyttäjäkyselyt sopivat tutkimustyöhön, jossa yksittäisten henkilöiden 

käyttäjäkokemuksilla ja näkemyksillä on suuri merkitys tutkimustulosten kannalta. Tee-

mahaastattelu soveltuu myös hyvin tutkimukseen, jossa voidaan olettaa tutkimuksen ai-

heen tuottavan monitahoisia vastauksia [5]. 

3.3 Tutkimusongelma, tavoite ja työn rajaus 
 

Kehitystyön tavoitteena on tehdä tutkimus, jonka avulla voidaan selvittää, kuinka mobii-

lisovellusta voidaan hyödyntää HSV:n toiminnassa. Tutkimuksen tavoite kehittyi mobii-

lisovelluksen ajankohtaisuudella ja kohdeyrityksen ominen kehityssuuntien kautta. Kehi-

tystyön tavoitteena on selvittää voidaanko työmaahallintaa hoitaa laadukkaasti ja tehok-

kaasti mobiilisovelluksella sekä voidaanko samalla työtapoja selkeyttää yhtenäistämällä 

toimintaa. Tutkimuksen käyttäjäkyselyistä ja haastatteluista on saatava riittävän luotet-

tavaa tietoa, jotta tutkimuksen luotettavuus toteutuu. 

 

Tutkimusongelmaksi valittiin, kuinka mobiilisovelluksen käyttöä voidaan hyödyntää ja 

mitä uusia hyötyjä se tuo työmaahallintaa varten. Tutkimusongelmaa varten selvittämistä 

tuetaan kolmella tutkimuskysymyksellä: 

 

1. Kuinka varmistetaan, että työmaahallinta on laadukasta? 

2. Kuinka jakeluverkon rakennuttamisprosessi muuttuu työmaahallinnan mobilisoi-

misella? 

3. Saadaanko työmaahallinnan mobilisoimisella taloudellista ja laadullista hyötyä? 

 

Aiheen tutkiminen päädyttiin rajaamaan koskemaan vain jakeluverkkoyksikköä ja vielä 

tarkemmin jakeluverkon rakennuttamisryhmää ja sen toimintatapoja työmaahallintaan 

liittyen, vaikka itse projekti on HSV:ssa laajempi kuin opinnäytetyön kokonaisuus. 
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4 Tarpeet mobiilisovellukselle 
 

4.1 Esiselvitys 
 

Viimeaikaiset tutkimukset ja diplomityöt osoittavat, että yritykset ottavat lisääntyvässä 

määrin mobiiliratkaisuja käyttöön ja miettivät miten työn tekemistä voidaan helpottaa tie-

tojärjestelmiä käyttämällä.  CDW infograafin mukaan mobiiliratkaisut parantavat yritysten 

tuottavuutta keskimäärin 41 % ja antavat ihmisille vapauden työskennellä missä ta-

hansa. Työtä myös tehdään nykyään enemmän muualla kuin toimistossa. Tehokkaam-

man toimintavan muutoksen takana on yleensä tarve parantaa tuottavuutta ja helpottaa 

arjen tekemistä [6,7].   

 

Mobiililaitteiden käytöstä rakennustyömaalla on tehty useampia diplomitöitä. Knutas tutki 

diplomityössään muun muassa mobiililaitteiden soveltuvuutta rakennusteollisuuden laa-

dunvalvontaan vuonna 2012. Knutaksen mukaan mobiililaitetta ja sähköisiä järjestelmiä 

käyttämällä voidaan tehostaa esimerkiksi laadunvalvontaprosessia [8].  

 

Antti Paavilainen taas teki diplomityön taulutietokoneen käytöstä Skanskalle vuonna 

2012, jossa tutkitaan sähköisen tiedonhallintatyökalun soveltuvuutta tuotannonohjauk-

seen. Työn tuloksista voidaan havaita hyötyjä tuotannonohjauksen tehostumiselle ajan 

säästön avulla. Paavilaisen mukaan ajan säästö on merkittävää, koska mobiililaitteen 

avulla monet asiat saadaan tehtyä loppuun asti työmaakierroksella ja samalla mobiililaite 

parantaa tiedonkulkua ja hallintaan [9]. 

 

4.2 Nykytilan kuvaus 
 

HSV:ssä järjestettiin keväällä 2016 henkilöstökysely, jonka pohjalta laadittiin HSV:n ja-

keluverkon rakennuttamisryhmälle kehittämissuunnitelma. Kehittämissuunnitelmaan va-

littiin kehittämiskohteeksi työmaahallinnan kehittäminen, koska siitä oletettiin saatavan 

eniten hyötyä ryhmän toiminnalle toimintatapojen yhtenäistyessä. Lisäksi työmaahallin-

nan kehittämisellä oletettiin olevan positiivisia vaikutuksia urakoitsijayhteistyöhön. 

 

Ennen kehitystyön aloittamista työmaahallintaa/-valvontaa suoritettiin kameroiden, muis-

tiinpanojen, lomakkeiden ja sähköpostiviestien avulla. Dokumenttien manuaaliseen kä-

sittelyyn, siirtämiseen ja tallentamiseen kului kallisarvoista työaikaa. Työmaalta saatava 
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dokumentaatio tallennettiin dokumenttienhallintajärjestelmään ja toiminnanohjausjärjes-

telmään. Myös projektien reaaliaikainen seuranta ja dokumentointi olivat isommissa ko-

konaisuuksissa haasteellista, koska asioiden kirjaaminen ja muistiinpanojen tekeminen 

on vienyt aikaa.  

 

Tutkimuksessa kartoitettiin rakennuttamisryhmän prosessien nykytilannetta ja toiminta-

tavan muuttamista mobiilisovelluksella tehtävään raportointiin. Samalla selvitettiin, mihin 

mahdollisiin työvaiheisiin mobiililaite ja sovellus soveltuvat.  

4.3 Digitalisaatio 
 

Digitalisaatio käsitteenä on osa teollista murrosta, jolle ei ole tarkkaa määritelmää, mutta 

jonka avulla on mahdollista kehittää kokonaan uusia toimintamalleja yhdistämällä tietoja. 

Julkisella puolella digitalisointi on hallituksen kärkihankkeita, johon voidaan kytkeä mu-

kaan myös sähköverkon rakentaminen [10]. Digitalisaation ytimenä on älykkäät ja ver-

kottuneet tuotteet ja palvelut, joiden avulla tiedon paikallinen tallennus, tiedonkeruu ja 

jakaminen eri laitteiden ja toimijoiden välillä sekä järjestelmien rajapinnat tuovat uusia 

mahdollisuuksia [11].  

 

Nykypäivän älypuhelimet ja tablettitietokoneet ovat erittäin monipuolisia. Älypuhelin lie-

nee useimmille se laite, jota käytetään eniten vuorokauden aikana. Miksi älypuhelinta ei 

voisi hyödyntää myös dokumentaatioon parantamiseen ja työmaanhallintaan maastosta 

käsin? Tätä samaa on tutkinut myös VTT työssään Mobile Solutions and the Construc-

tion Industry [12]. 

 

Ilmarinen ja Koskela (2015) katsovat digitaalisten kyvykkyyksien muodostuvan  

seuraavista tekijöistä: Digitaalisesta käyttökokemuksesta, prosessien automatisoinnista, 

datan hallinnasta, yhdistämisestä, sen jalostamisesta, analysoinnista, hyödyntämisestä, 

digitaalisten palvelujen integroinnista yrityksen sisäisiin ja ulkopuolisiin järjestelmiin ja 

palvelujen saatavuudesta aina ja kaikkialta. Lisäksi digitalisaation kanssa kulkevat käsi 

kädessä vahvasti toimintatapojen uudistus, prosessien digitalisointi sekä sähköiset pal-

velukanavat ja niiden kehittäminen. Kehitystyön avulla uudet mahdollisuudet ja muutok-

set toimintatapaan voivat tuoda yritykselle myös etuja. Etuihin voidaan esimerkiksi las-

kea prosessien kehittäminen, joka voi johtaa tuottavuuden parantamiseen ja kustannus-

säästöihin [13]. 
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Digitalisaatio tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet ja puitteet toiminnan sekä uusien pal-

velujen ja ratkaisujen tehostamiseen. Dokumentaatiota ja prosesseja digitalisoimalla voi-

daan parantaa yrityksen tilannekuvaa, läpinäkyvyyttä, reaaliaikaisuutta ja kustannus-

säästöjä. Työmaahallintaa kehittämällä voidaan helpottaa myös dokumentoinnin teke-

mistä. Tekniikan tarkastelu ja hyödyntäminen järjestelmienrajapintoineen on merkittävä 

osa digitalisaatiota. Se haastaa kyseensalaistamaan olemassa olevat toimintatavat ja 

parantamaan niitä [14].  

 

Digitaalisuuden hyödyt voidaan nähdä yksinkertaisesti siten, että tehdään jokseenkin sa-

moja asioita kuin ennenkin, mutta käytetään tekemiseen parempia ja helpottavia työka-

luja, joiden avulla asioita voidaan tehdä tehokkaammin ja järkevämmin [15].  

4.4 Nordsafety 
 

Nordsafety mobiilisovellus tarjoaa yrityksille kokonaisvaltaisen työkalun työmaatiedon 

hallinnasta työturvallisuuteen asti. Lisäksi asiakkailla on mahdollisuus kehittää alan par-

haita käytäntöjä. Nordsafety on HSEQ-työkalu, joka jakautuu Nordsafetyn sovellukseen 

ja julkiseen raportointikanavaan. Nordsafety on etenkin työturvallisuuden mobiilisovel-

luksiin keskittynyt yritys, joka tarjoaa palvelua työmaalla tapahtuvaan mittaamiseen ja 

raportointiin. Lisäksi ratkaisulla voi hallita työmailla syntyvää tietoa ja digitalisoida tiedon-

vaihtoa. Samalla työmaahallinnan läpinäkyvyys paranee. Sovelluksen helppo käytettä-

vyys ja luotettava toiminta ovat mobiilisovelluksen käytettävyyden kannalta tärkeitä [16]. 

 

HSV:n tavoitteena on käyttää mobiilisovellusta työkaluna, jonka on tarkoitus tarjota mah-

dollisuuksia työmaahallinnan helpottamiseen työmailla. Sovellus tarjoaa mahdollisuuden 

työmaalla tehtäviin mittauksiin, tarkastuksiin, dokumentointiin ja dokumentoinnin selai-

luun. Mobiilisovelluksen etuna on sen reaaliaikaisuus ja muokattavuus yrityksen tarpei-

siin sopivaksi. Projektit voidaan määritellä mobiilisovelluksessa tilaajan ja urakoitsijan 

yhteiseksi työmaaksi, jonka avulla projektille voidaan suorittaa yhteistä raportointia. Li-

säksi dokumentit ja lomakkeet säilyvät pilvipalvelussa, vaikka itse projekti olisi jo päätty-

nytkin. 

 

Tutkimuksessa tarkasteltu mobiilisovellus nähdään sopivaksi pieniin ja suuriin projektei-

hin, joka mahdollistaa uudenlaisen toimintatavan verkonrakennustyömaan työmaahallin-

nassa. Työmaahallinnan ideana on tehostaa rakennuttamisen prosessia ja myös helpot-

taa päivittäisiä toimenpiteitä mobiilisovelluksen avulla.  
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Mobiilisovelluksen avulla pystytään:  

 

 tarkastelemaan projektien tärkeimpiä asiakirjoja (suunnitelmat, loppukuvat) suo-

raan työmaalta käsin  

 dokumentoimaan havaitut puutteet suoraan työmaalta käsin   

 lisäämään työmaan dokumentaatiota   

 mahdollistamaan informaation tarkempi, parempi ja nopeampi saatavuus projek-

tien eri osapuolten välillä.  

5 Kyselytutkimus ja lähtökohdat 
 

Ennen uutta valittua sovellusta pidettiin kuuden kuukauden pilotointijakso, jotta voitaisiin 

varmistua siitä, että uusi tuleva sovellus sopii HSV:n käyttöön. 

 

Sovelluksen käytöstä ja sen kokemuksista tehtiin kysetutkimukset lokakuussa 2016 ja 

marraskuussa 2017, jotka löytyvät kokonaisuudessaan liitteenä 5 ja 6. Kyselytutkimus-

ten avulla kerättiin rakennuttamisryhmän ja urakoitsijoiden mielipiteitä sovelluksen käyt-

töön liittyen. Urakoitsijakyselyiden tuloksia ei julkaistu opinnäytetyön rajauksen takia.  

Jälkimmäinen kyselytutkimus toteutettiin vuoden päästä osittain uudestaan, jotta saatiin 

kerättyä kommentteja järjestelmän aktiivisen kehitystyön ja tuotantokäytön jälkeen. 

 

Haastattelujen ja kohdeyrityksessä tehtyjen kyselytutkimusten avulla haluttiin varmistua 

käyttäjien mielipiteistä sovelluksen sopivuudesta työmaahallintaan ja dokumentointiin. 

Jotta käyttäjät alkaisivat käyttämään mobiilisovellusta, on sen vastattava käyttäjien miel-

tymyksiin ja tottumuksiin. Haastattelujen ja kyselytutkimusten perusteella suunniteltiin 

myös mobiilisovelluksen tuomaa uutta toimintamallia, jotta omaan asiantuntijatyöhön 

voisi keskittyä entistä paremmin. 

5.1 Kuinka usein käytät mobiilisovellusta? 
 

Kysymyksellä kuinka usein käytän järjestelmää, kartoitettiin mobiilisovelluksen käyttöas-

tetta ja aktiivisuutta käyttää uutta mobiilisovellusta pilotin aikana. Olettamus oli, jos käyt-

täjä käyttää mobiilisovellusta päivittäin, on hän aktiivinen mobiilisovelluksen käyttäjä 

sekä hyödyntää sitä työntekemiseen. Sen sijaan, jos käyttäjä käyttää mobiilisovellusta 

satunnaisesti tulee käyttäjä ottaa huomioon ja miettiä mobiilisovelluksen kehittämistä 
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sekä asioiden ohjeistamista vielä paremmin. Lisäksi kysymyksellä saatiin myös kartoi-

tettua mobiilisovelluksen potentiaalisia käyttäjiä ja kiinnostusta ottaa uutta mobiilisovel-

lusta käyttöön. Kyselystä paljastui myös se, että alkuun järjestelmän aktiiviset käyttäjät 

ovat myös mobiilisovelluksen avulla kiinnostuneita parantamaan omaa työmaahallin-

taansa ja työmaadokumentaatiotansa. Tiedossa oli myös, että uusi toimintapa voi tuottaa 

haasteita käyttäjille.  

 

Vastausvaihtoehdot olivat seuraava: päivittäin, viikoittain, kuukausittain ja harvemmin, 

johon vastaajan tuli valita vain yksi vaihtoehto. Kuvassa 2 on esitetty vastaajien käyttö-

aste mobiilisovellukseen liittyen. Vastaajista 43 % prosenttia ilmoitti käyttävänsä järjes-

telmää pilotin aikana päivittäin ja 57 % prosenttia ilmoitti käyttävänsä mobiilisovellusta 

viikoittain, joten yhtään kuukauden tai harvemmin käyttävää käyttäjää ei löytynyt. Kyse-

lyn avulla voisi päätellä, että potentiaalisia käyttäjiä ainakin on olemassa ja mobiilisovel-

luksen käyttöä kannattaa jatkaa. 

 

 
Kuva 2. järjestelmän käyttö pilotin aikana 

 

5.2 Ohjeen tarpeellisuus? 
 

Kysymyksellä kartoitettiin käyttäjän valmiutta oppia uutta toimintatapaa ja mobiilisovel-

luksen käyttämistä sekä selvittää tarvitaanko järjestelmän käyttöä varten tarkempaa oh-

jetta vai onko uuden mobiilisovelluksen käyttö helppo oppia ilman ohjeita. Ennen ensim-

mäisen kyselytutkimuksen laadintaa, joka oli pilottijakson aikana, pidettiin kolme harjoit-

telukertaa yhdessä sekä harjoiteltiin mobiilisovelluksen käyttöä itsenäisti. Kysymys muo-

toiltiin seuraavasti: Tarvitsetko ohjetta mobiilisovelluksen käyttöön liittyen? Käyttäjistä 29 

% koki, että ohjetta tarvittaisiin, jotta mobiilisovelluksen käyttö olisi helpompaa ja toi-

saalta 71 % koki, että mobiilisovelluksen käyttö on helppo oppia kuvan 3 mukaisesti. 

Vastauksista voitiin päätellä, että mobiilisovelluksen käyttöä varten ei tarvitse tehdä eril-

listä ohjetta.  
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Kuva 3. Ohjeen tarpeellisuus tilaaja 

 

5.3 Työmaahallinnan dokumentoinnin tekeminen? 
 

Kysymyksellä kartoitettiin käyttäjän mieltymystä työmaahallintaan liittyvää dokumentoin-

tia kohtaan. Kysymyksenä oli valita, tehdäänkö työmaahallintaan liittyvää dokumentoin-

tia paperilla ja tallentamalla ne erikseen toiminnanohjausjärjestelmään vai tehdäänkö 

työmaahallintaa mobiilijärjestelmää käyttäen. Jokainen kyselyyn vastanneista valitsi mo-

biilijärjestelmän käyttämisen, kuva 4. Kysymyksen perusteella käyttäjät ovat valmiita siir-

tymään nykyaikaisen mobiilisovelluksen avulla digitaalisen aikaan, joka nopeuttaa ja te-

kee prosessista määrämuotoisempaa. Samalla tietojen tallennus ja dokumentointi ta-

pahtuu automaattisesti. 

 

 
Kuva 4. Työmaahallinnan dokumentointitapa 

 

5.4 Väittämiä mobiilisovelluksen käyttöön liittyen pilotin aikana ja jälkeen 
 

Kysymyksillä kartoitettiin käyttäjän mieltymystä mobiilisovelluksen käyttöön pilotin ai-

kana ja jälkeen. Pilotin aikana käyttäjäkyselystä on huomattavissa uuden mobiilisovel-

luksen käytön opettelu sekä epäilys, että voidaanko mobiilisovellusta oikeasti hyödyntää 
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tehokkaampaan työskentelyyn. Mobiilisovelluksen käyttöön voi myös liittyä erilaisia pel-

koja. Näitä pelkoja voivat esimerkiksi olla, onko mobiilisovellus luotettava ja onko sillä 

riittävän hyvä käytettävyys työmaaolosuhteissa.  

 

Pilottijakson aikana positiivisena nähtiin kuitenkin se, että mobiilisovellusta voidaan ke-

hittää, sen käyttö on helppo oppia ja loppukäyttäjät näkevät sovelluksen tarpeelliseksi. 

 

 
Kuva 5. Väittämät ennen 

 

Pilottijakson jälkeen järjestelmän lomakkeita muokattiin HSV:n tarpeisiin sopivaksi ja sa-

malla kehitettiin sovellusta sekä järjestelmän rajapintoja. Noin vuoden päästä, samoista 

väittämistä on nähtävissä, että järjestelmien kehitys on tuonut hyviä tuloksia työmaahal-

lintaan, jolloin sovelluksen käyttö on ollut sujuvampaa ja aktiivisempaa. Samalla asioiden 
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käsittelystä on tullut helpompaa ja nopeampaa määrämuotoisten lomakkeiden ja kehi-

tystyön ansioista. 

 

 
Kuva 6. Väittämät jälkeen 

5.5 Hyödyllisimmät lomakkeet mobiilisovelluksessa kehityksen jälkeen? 
 

Kysymyksellä kartoitettiin käyttäjän mieltymystä hyödyllisimmistä lomakkeista, joiden 

avulla työn tekemisestä on eniten hyötyä. Kysymys aseteltiin seuraavasti: Mitkä lomak-

keet ovat mielestäsi hyödyllisimpiä mobiilisovelluksessa? Käyttäjien mukaan eniten hyö-

tyä mobiilisovelluksella tehtävästä lomakkeesta on laatupoikkeamahavainto (80 % vas-

taajista), joiden avulla voidaan ottaa kuvia ja raportoida samalla urakoitsijan laatua. Seu-

raavaksi aloituskatselmuspöytäkirjat (60 %), jotka muutettiin vanhasta word-pohjaisesta 

toimintatavasta mobiililomakkeelle. Vastaanottokatselmuspöytäkirjoihin (40 %) kuuluu 
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kaksi eri lomaketta jakokaappien ja muuntamoiden tarkistamiset, jotka ovat käyttäjien 

mielestä myös tärkeitä. Myös työmaaseurannasta (20 %) koettiin olevan hyötyä seuran-

nan kannalta, joka kuuluu urakoitsijan tehtäväksi. Tämä työmaaseuranta tuottaa tilaajalle 

valokuvia työmaalta ja on hyvinkin verrattavissa laatupoikkeamien tuottamaan datamää-

rään. 

 

 
Kuva 7. Hyödylliset lomakkeet tilaaja 

 

5.6 Kokonaisarvosana sovelluksesta? 
 

Kysymyksellä kartoitettiin käyttäjän kokonaismieltymystä sovelluksesta arvosanan muo-

dossa. Arvosana jakautuu asteikkoon 1 huono - 5 erinomainen. Käyttäjäkyselyn myötä 

pilotin jälkeen enemmistö antoi arvosanan 4, josta prosentiksi tuli 71 %. Myös arvosanoja 

2-3 tuli kaksi kappaletta, joista prosentiksi kummastakin muodostui hieman yli 14 %. Pi-

lotoinnin arvosanaan vaikutti todennäköisesti uuden mobiilisovelluksen käytön opettelu 

ja puutteet järjestelmärajapintojen välillä. 

 
Kuva 8. Kokonaisarvosana sovelluksesta pilotin jälkeen 
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Kehitystyön ja tuotantokäytön alettua arvosanat paranivat todennäköisesti kehitystyön 

aikaansaannosten ja uuden toimintatavan oppimisen takia. Kyselystä tuli kaksi kappa-

letta arvosanoja 5 prosentilla 40 % ja kolme kappaletta 4 arvosanaa prosentilla 60 %. 

Tämä arvosanojen paraneminen ja sovellukseen panostettu kehitystyö kertoo, että jär-

jestelmää käytetään työmaalla sekä se on otettu osaksi päivittäistä käyttöä.  

 

 
Kuva 9, Kokonaisarvosana sovelluksesta  

6 Tutkimuksen toteutus 
 

Kehitystyön yhtenä pääideana oli teettää tutkimus teemahaastatteluiden avulla. Tutki-

mukseen valikoitui sekä tilaajan että urakoitsijoiden edustajia, joilta odotettiin tietoa tut-

kittavasta ilmiöstä. Teemahaastattelut löytyvät liitteistä 1-4. Haastattelut toteutettiin He-

len Sähköverkko Oy:n toimistolla.  

 

Haastatteluissa keskusteltiin käyttäjäkyselyjen jälkeen työmaahallinnan kehittämisestä, 

ongelmista sekä kehityksen tuomista vaikutuksesta päivittäiseen tekemiseen. Teema-

haastatteluihin valikoitui 5 erilaista pääkysymystä, jotka olivat seuraavat: 

 

1. Onko Nordsafetyn myötä toimintatapa tuonut kehitystä/parannusta aikaisempaan 

työskentelyyn liittyen? Onko asioiden käsittely nopeutunut? 

 

2. Mitä ongelmia/hankaluuksia mobiilisovellukseen käyttöönottoon on liittynyt?   
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3. Onko tehtävien vastuutuksista ollut hyötyä ja onko täten asioita saanut edistettyä 

ja mahdollisesti valvottua nopeammin työmaalla verrattuna aikaisempaan toimin-

tatapaan (puhelinsoitot, sähköpostit, pelkät RKJ viestit)? Onko Nordsafetyn 

avulla asioita helpompi seurata asioita? Entä RKJ-NS:n rajapinnan avulla? 

 

4. Mitä hyötyjä koet RKJ-NS rajapinnasta? Onko asioiden seuranta helpompaa, kun 

kehitystyö tehtiin? 

 

5. Miten sovellusta voitaisiin parantaa, kehitysideoita? 

 

Haastateltaville toimitettiin kysymykset etukäteen. 

 

6.1 Tutkimuksen tulokset 
 

Tuloksien analysoinnissa keskityttiin löytämään vastauksia kahteen tutkimuskysymyk-

seen: 

 

1. Kuinka varmistetaan, että työmaahallinta on laadukasta? 

2. Mistä saadaan taloudellista ja laadullista hyötyä? 

 

Haastattelujen ja päätelmien avulla nähtiin, että suurimmat hyödyt digitalisaatiosta saa-

daan päivittäisten rutiinien helpottumisella ja manuaalisen työn vähenemisellä. Lisäksi 

tietojärjestelmärajapintojen edut nousivat hyvin esille, joiden avulla päästään tekemään 

työmaahallinnasta sekä tehokasta että laadukasta prosessien muutosten ja määrämuo-

toisen lomakkeiden avulla. Työmaahallinnan kehittymisen avulla asiat käsitellään sovi-

tussa järjestyksessä ja lomakkeen valmistuttua tietojärjestelmät hoitavat mobiilisovelluk-

sen avulla tietojen tallennuksen ja dokumentoinnin automaattisesti tilaajan toiminnanoh-

jausjärjestelmään. Mobiilisovelluksen tuomaa taloudellista hyötyä kohdeyritykselle on 

vielä vaikea arvioida. Todennäköistä kuitenkin on, että kun työn aikaa pystytään säästä-

mään kehitystyön avulla, mutta ajan säästöä on vaikea mitata.  

 

 

”Oheinen kehitys tuo varmasti kehitystä myös sopimuspuolelle tulevaisuudessa, 

jolloin sopimuksen noudattaminen tehostuu ja järjestelmiä voi hyödyntää parem-

min.” 
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Haastatteluissa nousi esiin samoja asioita sekä tilaajan että urakoitsijoiden henkilöiltä. 

Kaikki haastateltavat kokivat, että digitalisaation tuoma kehitys ja toiminnan kehittyminen 

olivat positiivisia asioita ja niiden katsottiin helpottavan sekä nopeuttavan työn tekemistä 

muun muassa tehtävien vastuutusten kautta. Esimerkiksi laatupoikkeamien kirjaus on 

nopeutunut ja aloitus- ja vastaanottokatselmuksiin on luotu valmiit pöytäkirjapohjat, joi-

den avulla pystytään yhtenäistämään toimintaa urakoitsijoiden suuntaan. 

 

”Nordsafetyn mobiilisovellus on nopeuttanut työmaavalvontaa. Laatupoikkeama-

havainnot voi kirjata ja vastuuttaa valokuvineen suoraan työmaalta, jolloin mobii-

lisovelluksen avulla tehtävä työmaavalvonta on säästänyt aikaa toimistolla tehtä-

västä työstä. Aikaisemmasta mallista, jossa työmaalla otettiin valokuvia, palattiin 

toimistolle liittämään valokuvat ja kirjaamaan laatuhavainnot rakennuttamisjärjes-

telmään, on luovuttu lähes kokonaan.” 

 

”Aloitus- ja vastaanottokatselmuksiin luodut valmiit pöytäkirjapohjat ovat yhte-

näistäneet rakennuttamisryhmän dokumentointia sekä käytäntöjä. Lisäksi mobii-

lisovelluksen avulla aloituskatselmus- ja vastaanottotarkastuspöytäkirjat voidaan 

tehdä yhteistyössä urakoitsijan kanssa maastossa. ” 

 

Alkuun sekä tilaajan että urakoitsijoiden puolella mobiilisovelluksen käytössä koettiin 

haasteita muun muassa seuraavien ongelmatilanteiden kanssa. Jokainen haastateltava 

toivoi ongelmiin myös ratkaisuja. 

 

” Nordsafetyn käyttöön on liittynyt alkuun haasteita esimerkiksi ohjelman hahmot-

tamiseen ja miten tietoja haetaan eri sovelluspuolten välillä. App puolen kautta ei 

pysty hakemaan tietoa vanhoista lomakkeista, mikä vaikeuttaa osittain ohjelman 

käyttöä maastosta käsin. Tämä olisi hyvä lisätä järjestelmän kehityslistaan ja sal-

lia sovellukseen myös portaali puoli.” 

 

”Myös vastuusten asettelu ja tehtävien vastuuttaminen on aiheuttanut ongelmia 

käyttöön liittyen. Käyttäjän on vaikea hahmottaa milloin vastuutus on tehty/lähte-

nyt eteenpäin.  Toivoisin tähän kehitystä ja sähköposti ilmoitusta käyttäjälle mie-

luiten heti, kun uusi lomake syntyy.” 
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Positiivisena asiana koettiin paperityön väheneminen uuden mobiilisovelluksen sekä jär-

jestelmärajapintojen seurauksena, mikä oli myös digitalisaation tuoman muutoksen yksi 

tarkoitus.  

 

”Mobiilisovelluksella tehtävän laatuhavaintojen kirjaus suoraan rakennuttamisjär-

jestelmään on vähentänyt manuaalisesti tehtävää työtä. Laatuhavaintojen seu-

raaminen ja kirjaaminen järjestelmiin on siis rajapinnan ansiosta helpottunut. Li-

säksi vastuutuksen voi tehdä suoraan lomakkeelta, eikä siis tarvitse lähettää 

enää erillistä sähköpostia työmaalla tehtävistä laatuhavainnoista. ” 

 

”MVRS-mittauksien seuraaminen on helpottunut huomattavasti, kun rakennutta-

misjärjestelmän ja Nordsafetyn rajapinta otettiin käyttöön. Nykyisin rakennutta-

misjärjestelmästä näkee suoraan tehtyjen MVRS-mittauksien dokumentoinnin, 

valokuvat ja prosentin. ” 

 

Järjestelmien rajapintakehitys sai kaikilla haastateltavilla positiivisen vastaanoton tilaa-

jan ja urakoitsijoiden edustajissa, mutta samalla toivottiin vielä kehitystyötä ja asioiden 

viemistä vielä enemmän urakoitsijan suuntaan asentajille asti. 

 

”Hyödyt tulevat siitä, että NS:ä voi käyttää pelkästään kentällä ja itse data siirtyy 

automaattisesti tilaajan järjestelmään, helpottaa suuresti urakoitsijan työtä ja lop-

pudokumentointia. Asioiden hoidosta on tullut helpompaa. Hyötyä tulisi vielä 

enemmän, jos asentajat voisivat käyttää järjestelmää ja raportoida/tehdä loppu-

dokumentointia, jolloin urakoitsijapuolen vastuuhenkilöille jää enemmän aikaa 

seurata ja tehdä asioita toimistolla. ” 

 

”MVRS lomakkeiden etsiminen on helppoa, kun voi suoraan yhdellä silmäyksellä 

katsoa RKJ:n kautta, mitkä viikot on täytetty. Lisäksi pääsee kätevästi katsomaan 

kuvia ilman Nordsafetyn avaamista erikseen.” 

 

Haastateltavat toivoivat myös helpotusta jatkossa esimerkiksi käyttöönottopöytäkirjoihin 

ja maanrakennustöiden raportointiin, joihin tilaaja voisi kehittää uusia toimintatapoja asi-

oiden hoitamiseksi, jotta urakoitsijoilla jäisi enemmän aikaa esimerkiksi työmaanvalvon-

taan. 
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”Järjestelmää voitaisiin parantaa ottamalla käyttöön uusia lomakkeita, jotka sääs-

täisivät aikaa esimerkiksi kaivulupapuolella ja lupien ilmoitusmenettelyn avulla. 

Lisäksi voisi liittää jotakin kuvamateriaalia järjestelmän kautta/kuvata kohteita, jos 

tämmöinen olisi mahdollista.” 

 

”Kaivulupiin olisi hyvä saada rajapinta niin, että voisi Nordsafetylla merkitä val-

mistilat/toiminnalliset tai hakea lisää aikaa ja muutenkin seurata maastossa kai-

vuluvan tilaa. ” 

7 Työmaahallinnan kehittäminen, dokumentointi ja uusi toimintatapa 
 

Kehitystyön yhtenä keskeisenä tavoitteena oli parantaa HSV:n työmaahallintaa ja muo-

kata jakeluverkon rakennuttamisprosessia. Aikaisemmin tilaajan rakennuttajat ja urakoit-

sijat tekivät työmaalla tapahtuvan dokumentoinnin pääosin paperilla, kameralla sekä 

osittain toiminnanohjausjärjestelmän avulla. Paperille dokumentointi on ollut jokaiselle 

joskus tuttua, toimivaa ja turvallista, jos työ tehdään sovittujen toimintatapojen mukai-

sesti.  

 

Tilaajan prosessit toimivat jakeluverkon rakennuttamisessa kuvan 10 mukaisesti. Aluksi 

käyttäjä tulosti dokumentit toimistolla ja lähti työmaalle suorittamaan valvontaa tai pitä-

mään katselmusta. Lisäksi työmaalla tehtiin tarkastuksia sekä kirjauksia urakoitsijan 

kanssa ja lopuksi kirjausten jälkeen muistiot puhtaaksikirjoitettiin toimistossa. Katselmus-

ten jälkeen toimistolla skannattiin, tallennettiin ja lähetettiin dokumentit toiminnanohjaus-

järjestelmän kautta urakoitsijalle tai tilaajalle. Dokumenttien tallennusvaiheessa jokainen 

valokuva tai dokumentti jouduttiin liittämään ja kirjaamaan manuaalisesti järjestelmään. 

Kehitystyön yhtenä keskeisenä tavoitteena oli myös parantaa tilaajan ja urakoitsijoiden 

tiedon vaihdon parantamista.  
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Kuva 10. Työmaatiedon hallinnan osat ennen 

Seuraavissa kappaleissa käydään läpi keskeisiä prosesseja HSV:n työmaahallintaan liit-

tyen. 

7.1 Aloituskatselmus 
 

Hanke tai projekti aloitettiin työkohteessa pitämällä aloituskatselmus/-kokous urakoitsi-

jan kutsusta. Aloituskatselmus pidetään hyvissä ajoin ennen hankkeen aloittamista, josta 

urakoitsija laatii muistion sekä ottaa valokuvat, kuva 11. Aloituskatselmusmuistio on toi-

mitettava RKJ-dokumenttina ennen töiden aloittamista. Tilaaja kommentoi aloituskatsel-

musmuistiota tarvittaessa.  

 

 
Kuva 11. Aloituskatselmus ennen 
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Mobiilisovelluksen kehittämisen aikana tarkasteltiin prosessin toimivuutta, jonka jälkeen 

todettiin, että aloituskatselmuksesta on hyvä laatia pöytäkirja ja hyödyntää mobiilisovel-

lusta lomakkeen allekirjoitukseen. Samalla pöytäkirjan pitäminen nähtiin järkeväksi siir-

tää tilaajan vastuulle, kuva 12. Mobiilisovelluksen kehittämisen jälkeen urakoitsija voi ku-

vata työmaan alkutilanteen aloituskatselmuksen aikana käyttäen siihen suunniteltua lo-

maketta. Kuvaamiseen kuuluu työmaan alkutilanteen asennuksen ja maanrakennuksen 

valokuvaaminen. Mobiilisovelluksen keskeisenä hyötynä tuli myös tehtävien vastuutta-

minen, jonka avulla tehtäväksi määritellyt asiat saadaan tallennettua suoraan mobiiliso-

vellukseen ja tehtäväksi ennen hankkeen aloitusta.  

 

Lopuksi aloituskatselmuspöytäkirja siirtyy suoraan järjestelmänrajapintojen avulla HSV:n 

toiminnanohjausjärjestelmään. 

 

 
Kuva 12. Aloituskatselmus jälkeen 
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7.2 Laatuseuranta 
 

Tilaajan laatuseurantaa tehdään jokaisesta hankkeesta ja projektista valvomalla työ-

maan laatua toteuttamisen aikana, vastaanottotarkastuksissa ja tarvittaessa takuuai-

kana. Tilaajan laatuseurannan tavoitteena on seurata ja ohjata urakoitsijan työnsuorituk-

sen laatua ja virheettömyyttä sekä kiinnittää huomiota laatuongelmien minimointiin ja 

laadun jatkuvaan parantamiseen. Poikkeamat kirjattiin manuaalisten työvaiheiden kautta 

toiminnanohjausjärjestelmään sekä lähetettiin urakoitsijalle, kuva 13. 

 

 
Kuva 13. Laatuseurantakirjaus ennen 

 

Kehitystyön jälkeen tilaaja kirjaa havaitut laatupoikkeamat suoraan mobiilisovelluksella 

maastosta käsin, josta havaitut poikkeamat vastuutetaan urakoitsijalle automaattisesti 

tiedoksi. Laatupoikkeamiin on mahdollista liittää myös valokuvia. Valokuviin pystyy lisää-

mään paikkatiedon ja poikkeamiin korjausaikataulun urakoitsijaa varten. Urakoitsija kuit-

taa poikkeamiin liittyvät tehtävät valmiiksi, kuva 14.  

 
Kuva 14. Laatuseurantakirjaus jälkeen 
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Kehitettyjen järjestelmärajapintojen ja raportointitavan avulla päästään kiinni kokonai-

suuteen entistä paremmin. Esimerkiksi laatupoikkeamat pystytään nyt toimittamaan kir-

jallisesti nopeammin urakoitsijalle ja informoimaan tarvittaessa koko linja-organisaatiota 

reaaliaikaisesti. Lisäksi laatuseurantadokumentaatio muodostuu järjestelmienrajapinto-

jen ansiosta automaattisesti ilman manuaalisia työvaiheita. 

7.3 Vastaanottotarkastukset 
 

Loppuasiakirjojen ja määrämittauspöytäkirjan saavuttua pidettiin vastaanottotarkastus 

urakoitsijan pyynnöstä. Vastaanottotarkastuksesta laaditaan tarkastusdokumentti tilaa-

jan toimesta sekä otetaan tarvittaessa valokuvia poikkeamista, kuva 15. Vastaanottodo-

kumenttia hyödynnetään sekä muuntamo- ja pj-töiden tarkastamiseen.  

 
 
Kuva 15. Vastaanottotarkastus ennen 

 

Mobiilisovelluksen kehittämisen aikana tarkasteltiin prosessin toimivuutta, jonka jälkeen 

todettiin, että vastaanottokatselmuksesta on hyvä laatia pöytäkirja samalla tapaa kuin 

aloituskatselmuksesta. Mobiilisovellukseen tehtiin vastaanottokatselmuksiin kaksi eri lo-

maketta, jotka olivat jakokaapin ja muuntamon vastaanotto. Vastaanottotarkastuslomak-

keiden jakamisen tavoitteena oli helpottaa itse maastossa tehtävää vastaanottotarkas-

tusta ja raportointia. Vastaanottotarkastuksen prosessin muutokset on kuvattu kuvassa 
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16. Lopuksi vastaanottopöytäkirja siirtyy suoraan järjestelmärajapintojen avulla HSV:n 

toiminnanohjausjärjestelmään.  

 

 
Kuva 16. Vastaanottotarkastuksen jälkeen 

7.4 Valokuvat työmaalta 
 

Nykyiseen toimintamalliin kuuluu jakeluverkon rakentamishankkeiden työsuoritusten va-

lokuvadokumentaatio digikameralla erikseen määritellyiden ohjeiden mukaisesti. Valo-

kuvat tallennetaan PDF- dokumentiksi, jossa valokuvatulosteiden resoluution tulee olla 

tietyn resoluution mukainen. PDF- dokumentti nimetään työvaiheittain, jonka jälkeen va-

lokuvat toimitetaan tilaajalle toiminnanohjausjärjestelmään liitettävinä loppuasiakirjoina. 

 

Mobiilisovelluksen kehitystyön ansiosta tulevaisuudessa on mahdollista nopeuttaa do-

kumentaatiota ja luopua samalla edellä mainitusta valokuvadokumentaation tekemi-

sestä. Oheinen dokumentaation kehitys korostuu myös jokaisessa prosessissa erikseen, 

joka helpottaa varsinkin urakoitsijoiden työmaadokumentaatiota ja voi tuoda tehokkuutta 

sekä kustannussäästöjä tulevaisuudessa. 

7.5 MVRS 
 

Kaapeliverkon rakentaminen on suurimmalta osalta maarakennustyötä ja MVRS-mittari 

on vakiintunut käytäntö maa- ja vesirakennustyömailla, joka perustuu lain vaatimuksiin. 
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Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (26.3.2009/205 16 §) edellyttää, 

että rakennustyömaalla on työn aikana ainakin kerran viikossa suoritettava kunnossapi-

totarkastus. Päätoteuttaja on tyypillisesti vastuussa työmailla siitä, että kyseiset tarkas-

tukset tehdään viikoittain. Raportointia tarkastellaan seurantakokouksissa ja työmaapa-

lavereissa urakan aikana [17].   

 

MVRS-mittaus tehdään urakoitsijan suorittamalla havaintokierrolla työmaalla. Itse mit-

taus on yksinkertainen suorittaa, kuva 17. Työ tehtiin paperiselle lomakkeelle, jossa jo-

kaiseen kohtaan merkittiin ns. tukkimiehen kirjanpidolla kunnossa ja ei-kunnossa olevat 

asiat sekä otettiin tarvittaessa valokuvia havaintojen tueksi. Mitä enemmän urakoitsija 

merkitsee havaintoja MVRS-mittaukseen, sitä luotettavampi on mittauksen lopputulos. 

Ei-kunnossa olevista asioista urakoitsija antaa välittömästi korjauskehoituksen [18]. 

 
Kuva 17. MVRS ennen 

 

Mobiilisovelluksen kehitykseen käytetiin pohjaksi Nordsafetyn jo ollutta MVRS-mittauk-

sen lomakepohjaa ja energiateollisuuden valmista yhteistä paperista lomakepohjaa, jota 

paranneltiin HSV:n käyttöön sopivaksi. Kehitystyön ja järjestelmärajapintojen ansiosta 

on tuloksia mahdollista hyödyntää aiempaa monipuolisemmin ja laajemmin. Mobiiliso-

velluksen käyttäminen on varsin helppoa ja sisällöltään mobiilisovelluksen lomake on 

samanlainen kuin paperinen edeltäjänsäkin. Nyt lomakkeeseen voidaan kirjoitetun teks-

tin lisäksi liittää automaattisesti mukaan myös havainnollistavia valokuvia, jolloin turval-

lisuuspuutteen yksilöiminen on aiempaa helpompaa. Myös puutteisiin reagoiminen käy 
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nopeammin, sillä korjauskehotukset voidaan lähettää suoraan mobiililaitteesta urakoitsi-

jan sähköpostiin. Kun tarvittavat korjaukset on tehty, kuitataan tehtävä valmiiksi. Tehtä-

vän ilmoittamisen tueksi voi liittää myös valokuvia. Tehtävään ja korjaukseen vastaami-

nen ilmoittaa myös tilaajalle turvallisuuden korjaamisesta, kuva 18.  

 
Kuva 18 MVRS jälkeen 

Kehitystyön jälkeen mobiilisovelluksesta on helppo ajaa lista työmaalla korjausta vaati-

vista turvallisuuspuutteista ja seurata projektikohtaista MVRS-mittausten tasoa sovelluk-

sen päivittäin toimittaman automaattisen yhteenvedon avulla. Myöskään aiemmin 

MVRS-mittauksien kokonaisindeksiä ei voitu seurata yritystasolla ja tämä on yksi hyvä 

esimerkki mobiilisovelluksen tuomista eduista sekä parannuksesta turvallisuusseuran-

taan. 

8 Järjestelmien kehittäminen 

8.1 Järjestelmärajapinnat 
 

Kehitystyön yhtenä päätavoitteena oli tarkastella laadun parantumista. Työmaahallinnan 

toiminnan parantamiselle luotiin edellytykset automaattisen järjestelmien tiedonkeruun 

ja analysoinnin avulla. Mobiilisovelluksella, RKJ:llä ja analytiikalla voidaan vaikuttaa tie-

don reaaliaikaisuuteen. Lisäksi projektissa tai hankkeessa kerättyjä tietoja voidaan hyö-

dyntää toiminnan myöhempää kehittämistä ja analysointia varten.  

 

Kehitystyön aikana tehtiin järjestelmärajapinnat NS:tä RKJ:ään että Qlik Sense-järjestel-

mään. Työmaahallinnan toimintatavat muuttuivat kehitystyön ja digitaalisien prosessien 
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myötä, jonka seurauksena saadaan näkyvimmät hyödyt työmaahallinnan laadun paran-

tamiseksi. Näkyvimpiin hyötyihin voidaan katsoa myös työmaahallinasta saatavan datan 

määrä, joka on kasvanut mobiilisovelluksen käyttöönoton myötä.  Lisäksi järjestelmära-

japinnat huolehtivat datan päivityksistä automaattisesti järjestelmiin manuaalisen työn 

sijaista.  

8.2 Prosessien muutokset 
 

Mobiilisovellus tuo uuden tavan työmaahallintaan. Nykyään työmaadokumentoinnin voi 

tehdä tablettitietokoneella tai älypuhelimella ja käyttäjillä on aina kaikki tarvittavat doku-

mentit ja lomakkeet mukana maastoon lähtiessään. Tarkastuksen voi pitää työmaalla 

koska tahansa ja kaikki lomakkeet tallentuvat automaattisesti järjestelmiin sekä ovat tu-

lostettavissa pdf-muotoon jälkikäteen tarvittaessa. Lisäksi järjestelmien avulla voidaan 

seurata reaaliajassa virheiden ja puutteiden korjauksia vastuuksien jälkeen. Kuvaan 19 

on kuvattu kokonaisuudessaan prosessien muutokset tarkemmin. 

 

 
Kuva 19. Työmaatiedon hallinnan osat kehitystyön jälkeen 

9 Case Kalasatama 
 

Kehitystyössä työmaahallinnan tarkastelu mobiilisovelluksen avulla keskittyy Kalasata-

man sähköaseman jakeluverkkotöiden sekä 110 kV:n kaapelireitin rakentamiseen. He-

len Sähköverkko Oy kilpailutti projektin erillishankintana. Projektissa rakennettiin 110 
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kV:n kaapelointia, keskijänneverkkoa ja pienjänniteverkkoa. Lisäksi erillishankintaan 

kuului kauppakeskus Redin kj-rengasverkon rakentaminen. 

 

Projektin onnistumisen kannalta oli erityisen tärkeää, että kohdetta valvotaan ja seura-

taan riittävällä tasolla. Projektissa oli käytössä Nordsafety-mobiilisovellus, jolla oli tarkoi-

tus parantaa, nopeuttaa ja reaaliaikaistaa työmaahallinnandokumentointia.  

9.1 Mobiilisovelluksen käyttö isossa hankintakokonaisuudessa 
 

Toimintamallin katsottiin tuoneen mukanaan toiminnallisia ja täten myös laadullisia hyö-

tyjä, joista seurasi etenkin ajallista hyötyä sekä tilaajalle että urakoitsijan työnjohdolle. 

Saavutetut ajalliset hyödyt olivat havaittavissa työmaahallinnan tehostumisessa. Esimer-

kiksi ongelmien ratkaiseminen ja tehtävien vastuuttaminen muuttui merkittävästi nope-

ammaksi. 

 

Case-kohteessa toimineet henkilöt pystyivät muun muassa laatimaan ja välittämään mo-

biilisovelluksen avulla entistä tarkempaa ja reaaliaikaisempaa informaatiota. Kertaalleen 

kerättyjä tietoja pystyttiin hyödyntämään esimerkiksi kaapeleiden kartoituksessa, koska 

kartoituksen vastuuhenkilölle pystyttiin lähettämään valokuvia työsuorituksista.  

9.1.1 Hyödyt projektin osapuolille 
 

Tämän kehitystyön yhtenä tarkoituksena oli myös arvioida hyötyjä verrattuna perinteisiin 

työmaahallintamenetelmiin laajan projektin työn avulla. Seuraavissa kappaleissa käy-

dään läpi hyödyt tilaajalle ja urakoitsijalle. 

 

9.1.2 Hyödyt tilaajalle 
 

Projektipäällikkö pystyi seuraamaan mobiilisovelluksen avulla työmaan edistymistä va-

lokuvien ja lomakkeiden avulla päivittäin. Mobiilisovelluksen, toiminnanohjausjärjestel-

män ja raportointijärjestelmän avulla työmaahallinnan dokumentointi helpottui ja tiedot 

olivat ajan tasalla koko projektin ajan, eikä erikseen tehtävää manuaalista työtä tarvittu 

dokumentaatiota varten. Esimerkiksi MVRS-mittausten ajantasaisuus ja indeksitaso 

sekä niiden lukumäärät olivat saatavissa tietojärjestelmien kautta. Projektipäällikkö pys-

tyi tarkastella dokumentteja ja valokuvia myös projektin päättymisen jälkeen. Samat tie-

dot olivat myös projektin ohjausryhmän käytettävissä.  
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Työmaavalvoja valvoi projektia yhdessä projektipäällikön kanssa. Työmaanvalvojalle 

mobiilisovellus toi helpotusta seurantaan. Valvojan oli helppo kohdistaa käyntejä työ-

maalle ja katsoa, mitä vaiheita kannattaa mennä erikseen katsomaan. Valvoja suoritti 

projektissa lähinnä laatukirjauksia ja valokuvausta sekä tiedotti projektipäällikköä työ-

maan kulusta. Valvoja kommentoi työmaan uutta työmaahallinta tapaa seuraavasti: 

 

”Sovelluksen avulla työmaan valokuvaus ja dokumentaatio onnistuivat suoraan 

työmaalta käsin ja valvontaa oli helppo tehdä reaaliaikaisesti”. 

 

9.1.3 Hyödyt urakoitsijalle 
 

Pääurakoitsijalle mobiilisovellus tarjosi mahdollisuuksia parantaa oman työnsä hallintaa. 

Työmaahallinnan kehittämisen takia, urakoitsija sai käyttöönsä tilaajan tarjoaman työka-

lun, jolla esimerkiksi MVRS- mittauksien tekeminen helpottui, työturvallisuusasioiden ra-

portointi parani ja laatua pystyttiin tarkkailemaan koko projektin ajan. Pilvipalveluun tal-

lentuvien dokumenttien ansiosta urakoitsijan oli helppo hallita koko projektia yhden so-

velluksen kautta ja raportoida vaaditut dokumentit tilaajalle ajallaan. Kuvitellaan esimer-

kiksi urakoitsijan työnjohtajaa, jolla on paljon asiakirjoja projektin hallintaa varten ja jonka 

tulee ottaa kantaa työmaalla tapahtuviin asioihin päivittäin. Mobiilisovelluksen avulla 

työnjohtajan työ helpottui, kun esimerkiksi ajantasaiset suunnitelma-asiakirjat ovat mu-

kana työmaalla mobiilisovelluksessa.  

 

Lisäksi sovellus tarjoaa myös lomakkeet projektin työmaapäiväkirjojen ja viikkoraporttien 

tekemiseen sähköisesti paperille kirjoittamisen sijaan, joiden avulla saadaan tarkempaa 

ja reaaliaikaisempaa tietoa työmaan tilanteesta. Vastuutetut tehtävät helpottavat urakoit-

sijoiden henkilöiden työtä työmaalla, esimerkiksi juuri asentajat voivat tarkistaa, onko 

heille tullut uusia tehtäviä päivän aikana suoraan sovelluksesta. Tehtäviin lisätyt valoku-

vat ja paikkatieto helpottavat löytämään paikan, jossa puute on kirjattu. Paikkatietoa ja 

valokuvia on hyvä muistaa ottaa enemmissä määrin pelkän tekstin sijaan. Työn tehtyään 

asentaja tai urakoitsijan projektipäällikkö voi kuitata tehtävän valmiiksi. 

9.2 Raportointi ja seuranta 
 

Projektissa työmaahallintaa seurattiin myös kehitettyjen järjestelmärajapintojen kautta, 

joka toi Case-kohteessa mobiilisovelluksen käytöstä mukanaan positiivisen kokemuk-
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sen. Mobiilisovelluksen avulla toiminnanohjausjärjestelmän siirtyi suoraan noin 350 lo-

maketta, joihin sisältyi noin 550 valokuvaa. Automaattisten järjestelmäpintojen avulla ai-

kaa pystyttiin kohdentamaan parempaan projektityön hallintaan. Projektissa syntyy suu-

ria määriä dataa, joten mobiilisovellus, lomakkeet ja järjestelmärajapintojen automati-

sointi säästää puhtaasti aikaa isossa hanke kokonaisuudessa. 

 

Projektin kokonaisuutta seurattiin Qlik Sensen avulla, jossa katsottiin projektin aikaista 

laatutasoa sekä turvallisuusasioita työmaahallinnan näkökulmasta, kuvat 20 ja 21. Ku-

vasta 20 nähdään laatupoikkeamien yhteislukumäärä ja avoimet vastineet laatupoik-

keamiin, joihin tilaaja on pyytänyt vastauksen tai joihin urakoitsijalla ei ole vielä vastan-

nut. Sovelluksen avulla projektin seuraaminen ja visuaalinen näkyvyys helpottuivat huo-

mattavasti ja laatupoikkeamiin oli helpompi puuttua. Kuvasta 21 voidaan taas seurata 

MVRS-mittauksen tasoa ja määriä reaaliaikaisesti.  

 

 
Kuva 20. Laatupoikkeamat 

 

 
Kuva 21. MVRS-mittaus 
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Yhteenvetona Kalasataman projektissa mobiilisovelluksella raportoitiin tilaajan järjestel-

miin seuraavasti: 

 

• 121 tilaajan laatuseurantakäyntiä 

• 343 erilaista lomaketta 

• 552 valokuvaa 

• 47 tehtävää/huomiota 

• 31 MVRS mittausta (joka viikolta) 

9.3 Johtopäätökset mobiilisovelluksen käytöstä laajemmassa projektissa 
 

Mobiilisovelluksen ja työmaahallinnan sähköistämisen ansiosta kaikki tieto oli mahdol-

lista pitää mobiililaitteen muodossa mukana työmaalla. Kun tiedot olivat pilvipalvelussa 

ja uudet lomakkeet tallentuivat vielä tilaajan toiminnanohjaus- että raportointijärjestel-

mään, olivat tiedot kaikkien nähtävillä ja saavutettavissa milloin tahansa.  

 

Työmaahallinnan kehittämisen avulla myös urakoitsijan projektipäällikön, työnjohtajan ja 

jopa asentajien dokumentaatiota onnistuttiin parantamaan. Työmaalla täytettiin lomake 

ja vastuutettiin se suoraan tilaajalle, jolloin vastaus saatiin nopeammin ilman turhia väli-

vaihteita. Tällä tavoin pystytiin säästämään esimerkiksi työnjohtajan ja tilaajan aikaa työ-

maahallintaan liittyen. 

 

Johtopäätöksenä projektin työmaahallintaa saatiin helpotettua ja dokumentaatiota on-

nistuttiin parantamaan työmaahallinnan kehittämisen takia. Mobiilisovellusta kannattaa 

hyödyntää jatkossa projekteissa sekä kehittää toimintatapaa vielä paremmaksi. 

10 Johtopäätökset 
 

Tutkimustyön aikana paperisista lomakkeista luovuttiin ja mobiilisovellukseen kehitettiin 

digitaaliset lomakkeet, joiden avulla saatiin määrämuotoinen ja yhdenmukaisempi toi-

mintatapa. Lisäksi mobiilisovellus toi mahdollisuuden seurata projekteja reaaliaikaisesti. 

Projekteissa kerättyjä tietoja voidaan myöhemmin analysoida ja hyödyntää toiminnan 

kehittämisessä. Tutkimuksessa myös havaittiin, että taloudellista hyötyä on vielä tässä 

vaiheessa vaikea mitata, koska suurin osa hyödyistä johtivat kohdeyrityksen työmaahal-

linnan toimintapatojen kehittymiseen.  
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Tutkimuksessa havaittiin, että mobiilisovellusta voidaan käyttää onnistuneesti työmaa-

hallinnan parantamiseksi. Mobiilisovelluksen ja järjestelmärajapintojen käyttöönotto ovat 

kehittäneet jakeluverkon rakennuttamisen prosesseja sekä parantaneet tilaajan ja ura-

koitsijoiden työmaadokumentaatiota. Digitalisoinnin vaikutukset siis toivat yritykselle 

etuja ja kaivattua muutosta työmaahallinnan kehittymiseen. Etuihin voidaan esimerkiksi 

laskea prosessien ja tietojärjestelmien kehittäminen, jotka parhaimmillaan johtavat tuot-

tavuuden parantamiseen. Tilaajan ja urakoitsijoiden työmailla tekemä dokumentointi hel-

pottui ja työmaadokumentaatiot siirtyivät automaattisesti suoraan tilaajan tietojärjestel-

miin, joka helpotti esimerkiksi sijaisuuksien hoitoa.  

 

Tutkimuksen lopputuloksena voidaan todeta, että mobiilisovellus soveltuu erittäin hyvin 

työmaahallintaan, jossa yhdistetään työturvallisuus, laatu ja työmaaseuranta yhdeksi ko-

konaisuudeksi, kuva 22. Työmaalla tarvittavat lomakkeet ja dokumentit löytyvät yhdestä 

mobiilisovelluksesta, jotka helpottavat tilaajan että urakoitsijoiden työtä. Mobiilisovelluk-

sen käyttöastetta voidaan lisätä entisestään kehittämällä yhdessä urakoitsijoiden kanssa 

nykyisiä toimintatapoja ja kokonaan uusia toimintamalleja. 

 

 
Kuva 22. Työmaahallintaan tarvittavat tiedot 
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Haastattelu henkilö A 
 

Kysymys 1: Onko Nordsafetyn myötä toimintatapa tuonut kehitystä/parannusta aikai-

sempaan työskentelyyn liittyen? Onko asioiden käsittely nopeutunut? 

 

Nordsafetyn mobiilisovellus on nopeuttanut työmaavalvontaa. Laatupoikkeamahavain-

not voi kirjata ja vastuuttaa valokuvineen suoraan työmaalta, jolloin mobiilisovelluksen 

avulla tehtävä työmaavalvonta on säästänyt aikaa toimistolla tehtävästä työstä. Aikai-

semmasta mallista, jossa työmaalla otettiin valokuvia, palattiin toimistolle liittämään va-

lokuvat ja kirjaamaan laatuhavainnot rakennuttamisjärjestelmään, on luovuttu lähes ko-

konaan. 

 

Aloitus- ja vastaanottokatselmuksiin luodut valmiit pöytäkirjapohjat ovat yhtenäistäneet 

rakennuttamisryhmän dokumentointia sekä käytäntöjä. Lisäksi mobiilisovelluksen avulla 

aloituskatselmus- ja vastaanottotarkastuspöytäkirjat voidaan tehdä yhteistyössä urakoit-

sijan kanssa maastossa.  

 

MVRS-mittauksien seuraaminen viikoittaisella tasolla on helpottunut Nordsafetyn käyt-

töönoton myötä. Nordsafetyn ja rakennuttamisjärjestelmän rajapintaa kehitetään koko-

ajan, jonka myötä urakoitsijan tekevät MVRS-mittaukset saadaan suoraan rajapinnan 

kautta rakennuttamisjärjestelmään. Rajapinnankautta voidaan seurata MVRS-mittauk-

sien kokonaisprosenttia, sekä tarkastella dokumenttien ja valokuvien kautta havaittuja 

puutteita, sekä puutteiden korjauksia. 

 

Läheltä piti- ja tapaturmailmoituksia en henkilökohtaisesti käsittele, mutta ryhmäkohtai-

sissa palavereissa näiden asioiden käsittely on mielestäni helpottunut. Verrattuna aikai-

sempaan järjestelmään dokumentit ja valokuvat löytyvät helpommin, joka nopeuttaa ja 

helpottaa asioiden käsittelyä, ainakin ryhmätasolla.  

 

Kysymys 2: Mitä ongelmia/hankaluuksia ohjelman käyttöönottoon on liittynyt?   

 
Selainpohjaisessa mobiilisovelluksessa on ongelmana, ettei työmaaseurantaa voi tehdä, 

mikäli työmaa sijaitsee sellaisessa paikassa jossa ei ole internet yhteyttä. Esimerkkinä 

tunnelityöt. Offline-tilaan pääsee kun avaa lomakkeen ennen työmaalle menoa. Kehitys-

ehdotuksena voisi kuitenkin olla sellainen, että lomakkeet aukeaisivat offline-tilassa.  
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Lomakkeiden vastuutuksessa on hieman hankalaa aina muistaa/tietää kenelle lomake 

tulisi vastuuttaa.  

Valokuvia ottaessa niiden tarkkuuteen ei voi vaikuttaa. Jälkeenpäin kun valokuvia yrittää 

tarkentaa kuvat menevät nopeasti rakeisiksi ja niistä ei saa enää selvää. Applen ios jär-

jestelmään valokuvien tarkkuuden valintaa ei ole vielä päivitetty, mutta android versi-

oissa valokuvien tarkkuuden voi valita. Tämä on kuitenkin varmaan tuloillaan. 

 

Alussa tuntui, että lomakkeita oli todella paljon tai vaihtoehtoisesti yhteen lomakkeeseen 

oli laitettu liian laajasti asioita. Vastaanotto- ja aloituskatselmuslomakkeissa oli myös 

useampi kohta jossa kysyttiin samoja asioita. Kysymykset ja valintavalikot olivat epäsel-

västi esitettyjä. Lomakkeita on käyttöönoton edetessä muokattu useampaan otteeseen 

käyttötarkoitusta vastaavaksi. Varmaankin suurimmista kasvukivuista on nyt päästy 

eroon. 

 

Kysymys 3: Onko tehtävien vastuutuksista ollut hyötyä ja onko täten asioita saanut edis-

tettyä ja mahdollisesti valvottua nopeammin työmaalla verrattuna aikaisempaan toimin-

tatapaan (puhelin soitot, sähköpostit, pelkät rkj viestit)? Onko Nordsafetyn avulla asioita 

helpompi seurata asioita? Entä RKJ:n rajapinnan avulla? 

 
Lomakkeiden vastuutus toimii kokonaisuudessa hyvin. Tilaajan puolelta pienenä ongel-

mana muistaa/tietää kenelle lomake tulisi vastuuttaa. Urakoitsijalla saattaa olla kausi-

työntekijöitä tai muita ulkoisia sähköpostiosoitteita. Kehitysehdotuksena voisi harkita, 

ettei esimerkiksi laatuseurantalomaketta tarvitsisi erikseen vastuuttaa sähköpostiosoit-

teella vaan laatupoikkeamasta lähtisi suoraan aina sähköposti hankkeen vastuuhenki-

lölle. 

 

Urakoitsijan puolelta vastuutettujen tehtävien dokumentointi on välillä vaillinaista. Ylei-

sesti vastuutetut tehtävät hoidetaan, mutta niiden dokumentointi on puutteellista. Vas-

tuutettu lomake saattaa jäädä kuittaamatta, lomakkeelta saattaa puuttua valokuvia tai 

muu kuvaus siitä miten vastuutettu asia on hoidettu. Ohjelma on tietysti urakoitsijallekin 

uusi ja toimintamalleja haetaan vielä. Tätä tulisi kuitenkin seurata ja vaatia urakoitsijolta. 

 

Yleisesti ottaen uskoisin, että työmaalla olevat poikkeamat korjataan samassa ajassa 

kuin aikaisemmin. Aikaisemmin vastuuttaminen hoidettiin soittamalla urakoitsijalle työ-

maalta ja tekemällä dokumentointi toimistolla. Sen sijaan vastuutuksien seuraamiseen 

ja dokumentointiin nordsafety on ollut hyvä työkalu.  
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Kysymys 4: Mitä hyötyjä koet RKJ-NS rajapinnasta? Onko asioiden seuranta helpom-

paa, kun kehitystyö tehtiin (vertaa aiempi kysymys)? 

 
Mobiilisovelluksella tehtävän laatuhavaintojen kirjaus suoraan rakennuttamisjärjestel-

mään on vähentänyt manuaalisesti tehtävää työtä. Laatuhavaintojen seuraaminen ja kir-

jaaminen järjestelmiin on siis rajapinnan ansiosta helpottunut. Lisäksi vastuutuksen voi 

tehdä suoraan lomakkeelta, eikä siis tarvitse lähettää enää erillistä sähköpostia työ-

maalla tehtävistä laatuhavainnoista.  

 

MVRS-mittauksien seuraaminen on helpottunut huomattavasti, kun rakennuttamisjärjes-

telmän ja Nordsafetyn rajapinta otettiin käyttöön. Nykyisin rakennuttamisjärjestelmästä 

näkee suoraan tehtyjen MVRS-mittauksien dokumentoinnin, valokuvat ja prosentin.   

 

Jatkossa voisi olla hyvä myös, jos rakennuttamisjärjestelmän dokumentteja voisi avata 

Nordsafetyn kautta. Esimerkiksi työmaalla voisi avata nordsafetyn kautta hankkeen 

suunnitelmat, kaivuluvan ja siinä esitetyt liikennejärjestelyjen tyyppikuvat.  

 
Kysymys 5: Miten järjestelmää voitaisiin parantaa, kehitysideoita? 

 
Uusien henkilöiden opastukseen olisi hyvä tehdä opastus ja ohjeet. Opas tai ohje voisi 

olla esimerkiksi jonkun näköinen tiivistelmä mobiilisovelluksen ja admin-puolen käytöstä, 

jota voisi myös jakaa eteenpäin.  

 

Tuossa aikaisemmin mainittu jo tuo vastuutus homma. Eli siis laatupoikkeama havain-

noista voisi lähteä suoraan sähköpostiviesti hankkeen vastuu henkilölle? Ei tarvitsisi erik-

seen kirjoitella sähköpostiosoitteita. 
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Haastattelu, henkilö B 
 

Kysymys 1: Onko Nordsafetyn myötä toimintatapa tuonut kehitystä/parannusta aikai-

sempaan työskentelyyn liittyen? Onko asioiden käsittely nopeutunut? 

 

Nordsafetyn käytön myötä hankkeen tärkeät pöytäkirjat (aloituskatselmus-, työmaako-

kous- ja vastaanottopöytäkirjat) voidaan toteuttaa jo kentältä käsin. Mikäli asioita tehtäi-

siin entiseen tapaan, tulee hankkeen läpivientiin turhia viiveitä. Paperien kanssa työs-

kentely ja skannaaminen ovat vähentyneet toimistolla ja valokuvatkin saadaan nyt suo-

raan NS:tä RKJ:n käyttöön. Tässä on tullut huomattavaa työajan säästöä urakoinnin 

puolella verrattuna vanhaan työskentelytapaan. Etuna app puolelta on myös se, että ny-

kyään pääsee kiinni hankkeiden dokumentteihin ja täten ei tarvitse palata toimistolle ha-

kemaan hankkeen papereita, jos tulee yllättävä soitto työmaalle. Myös asioiden katso-

minen esimerkiksi iPad:tä on helpompaa kuin paperilta.  

 

App puolen kehitys on tuonut selkeää parannusta ja täten muun muassa mvrs mittausten 

tekeminen on huomattavasti kätevämpää kuin aikaisemmin.  

 

Pelkästään jo valokuvien ottaminen sovelluksella ja liittäminen tilaajan järjestelmään 

säästää aikaa yhdellä käynnillä noin 10–15 minuuttia per kohde ja jos miettii vielä mvrs 

mittauksien tekemistä, menisi siinä aikaa varmasti vielä pidempään. Nyt sovellus laskee 

keskiarvon ja liittää kuvat suoraan yhteen raporttiin. 

 

Kysymys 2: Mitä ongelmia/hankaluuksia ohjelman käyttöönottoon on liittynyt?   

 
Nordsafetyn käyttöön on liittynyt haasteita asioiden eteenpäin viemisessä. Välillä asioita 

on vaikea perustella ja viedä kentälle itse tekijöille. Varsinkin asentajilla on vaikea hah-

mottaa millä puolella asioita tehdään, portaalissa vai app:ssa. Tämä asiaa tulisi Nordsa-

fetyssä parantaa. 

 

Alkuun haasteita on ollut esimerkiksi ohjelman hahmottamisessa ja miten tietoja haetaan 

eri sovelluspuolten välillä. App puolen kautta ei pysty hakemaan tietoa vanhoista lomak-

keista, mikä vaikeuttaa osittain ohjelman käyttöä maastosta käsin. Tämä olisi hyvä lisätä 

järjestelmän kehityslistaan ja sallia sovellukseen myös portaali puoli. Helpottaa käyttä-

mistä. 
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Vastuutuksien kuittailut ovat jääneet hiukan ja näistä tulisi saada enemmän muistutuksia. 

Toki asiaa pitää myös parantaa urakoitsijan puolelta. 

 

Kysymys 3: Onko tehtävien vastuutuksista ollut hyötyä ja onko täten asioita saanut edis-

tettyä ja mahdollisesti valvottua nopeammin työmaalla verrattuna aikaisempaan toimin-

tatapaan (puhelin soitot, sähköpostit, pelkät rkj viestit)? Onko Nordsafetyn avulla asioita 

helpompi seurata asioita? Entä RKJ:n rajapinnan avulla? 

 
Tehtävien vastuutuksista on ollut hyötyä ja tätä tulisi vielä enemmän parantaa, jotta il-

moitukset saadaan nopeammin, jokin ilmoitus tästä olisi hyvä saada käyttäjälle app puo-

lelle?  

 

Sovelluksen avulla on kuitenkin paljon kätevämpää seurata hankkeita/asioita, kun yrittää 

muistaa ja seurata sähköposteja ja yrittää katsoa valokuvia. Sovelluksen avulla tieto on 

yhdessä paikkaa ja esimerkiksi valokuvat näkee heti, kun joku on järjestelmään valoku-

via ottanut. Aikaisemmin asioita on jäänyt välillä toimittamatta, jolloin urakoitsija ei voi 

reagoida helposti asioihin. Valokuvat tarvitaan kuitenkin aliurakoitsijalle, jotta tietää mistä 

kohdasta on kyse ja mitä pitää korjata. Sama asia tulee liittymään asentajan työhön. 

 

Kysymys 4: Mitä hyötyjä koet RKJ-NS rajapinnasta? Onko asioiden seuranta helpom-

paa, kun kehitystyö tehtiin (vertaa aiempi kysymys)? 

 

Hyödyt tulevat siitä, että NS:ä voi käyttää pelkästään kentällä ja itse data siirtyy auto-

maattisesti tilaajan järjestelmään, helpottaa suuresti urakoitsijan työtä ja loppudokumen-

tointia. Asioiden hoidosta on tullut helpompaa. Hyötyä tulisi vielä enemmän, jos asentajat 

voisivat käyttää järjestelmää ja raportoida/tehdä loppudokumentointia, jolloin urakoitsija-

puolen vastuuhenkilöille jää enemmän aikaa seurata ja tehdä asioita toimistolla.  

 

Kysymys 5: Miten järjestelmää voitaisiin parantaa, kehitysideoita? 

 
App puolelle olisi hyvä siirtää Portalin linkki tai puoli, jos mahdollista. App puolelta puut-

tuu info kenttiä, joita olisi hyvä lisätä. 
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Tulevaisuudessa käyttöönottotarkastuspöytäkirjojen täyttäminen Nordsafetyllä aut-

taisi/nopeuttaisi huomattavasti hankkeiden loppudokumentointia. Toki tämä pitäisi to-

teuttaa niin, että RKJ:n vienti tapahtuisi vasta urakoitsijan työnjohdon toimesta, jotta mit-

taustulosten tarkastaminen ei jää väliin. 
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Haastattelu, henkilö C 
 
Kysymys 1: Onko Nordsafetyn myötä toimintatapa tuonut kehitystä/parannusta aikai-

sempaan työskentelyyn liittyen? Onko asioiden käsittely nopeutunut? 

 

NordSafety on parantanut toimintatapoja yhtenäistämällä rakennuttajaryhmän työsken-

telyä ja menettelyä rakennushankkeiden läpiviennissä. Se on auttanut dokumentoimaan 

paremmin töiden eri vaiheita, keräämään nopeammin dataa (tietoja) ja tehnyt noiden 

tietojen käsittelyn sekä hakemisen helpommaksi, niin työpöydän ääressä kuin maas-

tossa. Aiemmin erityisesti kuvien kerääminen hankkeeseen vaikkapa työmaalta oli han-

kalampaa kuin nyt tämän uuden järjestelmän avulla. Lisäksi omat työskentelytavat ovat 

systematisoituneet NordSafetyn käyttöönoton myötä. 

 

NordSafety on nopeuttanut työskentelyä, koska tarvittavat tiedot ovat helpommin saata-

vissa yhden järjestelmän kautta, kun aiemmin tietoja on täytynyt kerätä useammasta 

järjestelmästä. Tarvittavat lomakkeet on luotu järjestelmään, jolloin ne ovat helposti saa-

tavilla ja osittain jo täytettynä sekä varustettuna valmiiden valikoiden kanssa. Tämä puo-

lestaan nopeuttaa noiden lomakkeiden täyttöä ja hankkeiden dokumentointia. NordSa-

fety on auttanut luomaan hyviä rutiineja, joiden suoritus on nopeaa, eikä näin ollen vie 

niin paljon aikaa kuin muutoin lisääntyvän dokumentoinnin tarve vaatisi.  

 

Järjestelmä auttaa keräämään olennaiset tiedot kompaktisti hankkeen edetessä, joten 

turha mietiskely jää pois, eikä toisaalta ole juurikaan tarve palata tekemään unohtuneita 

dokumentteja. 

 

Kysymys 2: Mitä ongelmia/hankaluuksia käyttöönottoon/käyttöön on liittynyt? 

 

Tämä ohjelmisto on helppokäyttöinen ja sen omaksuu lähes ensimmäisen käyttökerran 

jälkeen. Eri toimintojen käyttö vaatii kuitenkin selkeät ohjeet, joita ei aluksi ollut saatavilla 

ehkä järjestelmän nopean käyttöönoton vuoksi.  

 

Lähituen saaminen oli myös haasteellista, koska tuen antaminen oli vain yhdelle henki-

lön vastuulla, joka omien työtehtäviensä vuoksi oli rajoitetusti tavoitettavissa. Ensimmäi-

sillä kerroilla oli hieman vaikea hahmottaa, mikä ero oli ohjelman sovelluspuolella ja hal-

lintapuolella. 
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Muitakin pieniä ongelmia oli, esimerkiksi valintarakenteisissa lomakkeissa, joissa piti va-

lita ”oikein”, ”väärin” tai ”ei käsitelty”, koska tämä logiikan soveltaminen omaan ajatus-

maailmaan ei ole ollut aina helppoa. Tästä esimerkkinä kysymys: ”urakoitsijan turvalli-

suussuunnitelma?” Vastaus ’väärin’ antaisi oudon kuvan tilanteesta, mutta väärin tulee 

tässä ymmärtää, ettei asiaa ole käsitelty. Lisäksi jonkin lomakkeen vastuuttaminen oli 

hieman epäselvää, eikä voinut olla varma oliko vastaanottaja saanut lähetetyn tehtävän.  

 

Nykyään järjestelmä toimii melko luotettavasti. Lomakkeita ja systeemiä on kehitetty 

koko ajan, joten muutokset ovat parantaneet ennestäänkin hyvin käyttökelpoista ohjel-

maa.  

 

Järjestelmää voi käyttää erilaisilla älylaitteilla, mutta esimerkiksi puhelimen näppäimistö 

on liika pieni pitkien tekstien kirjoittamiselle maastossa. Ratkaisuna on ollut kirjoittaa tar-

vittava asia lyhyesti maastossa ja täydentää se sen jälkeen toimistolla. Toisena vaihto-

ehtona on ollut käyttää tablettia, joka tosin on yhteiskäytössä, eikä näin ollen ole aina 

saatavilla.  Järjestelmän kykyä välittää suurempia datamääriä tulisi parantaa ja käyttäjille 

tulisi hankkia sopivat laitteet ohjelmiston käyttöä varten. Jotkin raportit tai viestit voisivat 

tulla automaattisesti käyttäjälle (nykyisin tulevien lisäksi). 

 

Kysymys 3: Onko tehtävien vastuutuksista ollut hyötyä ja onko täten asioita saanut edis-

tettyä ja mahdollisesti valvottua nopeammin työmaalla verrattuna aikaisempaan toimin-

tatapaan (puhelin soitot, sähköpostit, pelkät rkj viestit)? Onko Nordsafetyn avulla asioita 

helpompi seurata asioita? Entä RKJ:n rajapinnan avulla? 

 

Tehtävien vastuutuksista on tullut aiempaa helpompaa ja viive asian havainnoinnista 

vastuutukseen on lyhentynyt. Itse tosin en ole varma tuleeko noista valmiiksi kuitatuista 

vastuutuksista mitään tietoa vastuuttajalle ja mm. tuohon asiaan viittasin noissa auto-

maattisissa raporteissa. 

 

Nordsafetyn avulla valvonta on kuitenkin helpompaa, systemaattisempaa, konkreetti-

sempaa ja helpommin jälkeenpäin todennettavissa. Lisäksi valvonnasta voi kerätä aiem-

paa helpommin tarvittavia tilastoja. 
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Kysymys 4: Mitä hyötyjä koet RKJ-NS rajapinnasta? Onko asioiden seuranta helpom-

paa, kun kehitystyö tehtiin (vertaa aiempi kysymys)? 

 

Kerätyt tiedot ja muu dokumenttien virta liikkuu rajapinnan yli automaattisesti, mikä sääs-

tää aikaa. Sen avulla dokumentit ovat yleensä ajan tasalla ja saatavissa silloin, kun niitä 

tarvitaan niin työmaalla kuin toimistossa. 

 

Kysymys 5: Miten järjestelmää voitaisiin parantaa, kehitysideoita? 

 

Pitkien tekstien kirjoittaminen vapaakenttiin voisi rivittyä siten, että koko teksti on kirjoit-

tajan näkyvissä. 
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Haastattelu, henkilö D 
 
Kysymys 1: Onko Nordsafetyn myötä toimintatapa tuonut kehitystä/parannusta aikai-

sempaan työskentelyyn liittyen? Onko asioiden käsittely nopeutunut? 

 

Nordsafetyn käyttö tuntui aluksi kovalta lisätyöltä, mutta hetken käytön jälkeen ohjelman 

käyttöaste parani ja huomasin käytön tuomia hyötyjä työn tekemiseen liittyen, esimer-

kiksi. paperien skannaaminen ja editointi väheni, rkj:ssä minun ei tarvitse enää liittää 

dokumentteja eikä myöskään tehdä pdf-tiedostoja erikseen. Toinen hyvä esimerkki on 

valokuvien siirto, ohjelman ansiosta valokuvat ovat heti käytössä kummallakin osapuo-

lella ja ne näkyvät heti reaaliaikaisesti lomakkeen luonnin jälkeen.  

 

Oheinen kehitys tuo varmasti kehitystä myös sopimuspuolelle tulevaisuudessa, jolloin 

sopimuksen noudattaminen tehostuu ja järjestelmiä voi hyödyntää paremmin.  

 

Nordsafetyn avulla sekä tilaajalla että urakoitsijalla on samat tiedot heti saatavissa. Tämä 

helpottaa urakoitsijan työtä kovasti esim. Jos tulee soitto työmaalta tai tilaajalta ja työ-

maalla pitää käydä katsomassa, menee aikaa noin 1- 2 tuntia, että työmaalle ehtii, käy 

asian läpi ja ajaa takaisin toimistolle raportoimaan asiaa. Puhumattakaan vielä dokumen-

toinnista ja muista hankkeista. Välillä asiat ovat voivat myös unohtua. Esimerkki: henkilö 

soitti minulle tiistaina, että työmaalla oli aidat kaatunut monttuun. Kaivajia ei ollut heti 

saatavilla, mutta kävin paikalla itse ja nostin aidat pois montusta. Samalla käynnillä tein 

MVRS mittauksen ja valokuvattua korjatut aitaukset. Näin ongelma korjaantui todella no-

peasti ja tilaaja sai siitä tiedon valokuvineen. 

 

Kysymys 2: Mitä ongelmia/hankaluuksia ohjelman käyttöönottoon on liittynyt?   

 
Nordsafetyn käyttöön on liittynyt alkuun haasteita esimerkiksi ohjelman hahmottamiseen 

ja miten tietoja haetaan eri sovelluspuolten välillä. App puolen kautta ei pysty hakemaan 

tietoa vanhoista lomakkeista, mikä vaikeuttaa osittain ohjelman käyttöä maastosta käsin. 

Tämä olisi hyvä lisätä järjestelmän kehityslistaan ja sallia sovellukseen myös portaali 

puoli. 

 

Myös vastuusten asettelu ja tehtävien vastuuttaminen on aiheuttanut ongelmia käyttöön 

liittyen. Käyttäjän on vaikea hahmottaa milloin vastuutus on tehty/lähtenyt eteenpäin.  
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Toivoisin tähän kehitystä ja sähköposti ilmoitusta käyttäjälle mieluiten heti, kun uusi lo-

make syntyy. 

 

Windows puolen sovellus ei oikein toimi ja siinä on käytössä ongelmia. Välillä sovellus 

jää jumitilaan eikä lomakkeet lähde eteenpäin. Windows ei toimi lainkaan, kun yrittää 

lähettää kuvia esim. työmaaseurannassa. 

 

Ongelmia voidaan helpottaa osin kehittämällä omaa toimintaa muun muassa vaihtamalla 

laitteita sekä keräämällä enemmän kokomusta käytöstä. Android toimii hyvin. 

 

Kysymys 3: Onko tehtävien vastuutuksista ollut hyötyä ja onko täten asioita saanut edis-

tettyä ja mahdollisesti valvottua nopeammin työmaalla verrattuna aikaisempaan toimin-

tatapaan (puhelin soitot, sähköpostit, pelkät rkj viestit)? Onko Nordsafetyn avulla asioita 

helpompi seurata asioita? Entä RKJ:n rajapinnan avulla? 

 
Tehtävien vastuutuksista ja sovelluksen käytöstä on ollut paljon hyötyä, esim. jos työ-

maa-aitoja on ollut huonommin ja saanut viestin asiasta heti lomakkeen avulla. Vastuu-

tuksen on voinut vastuuttaa suoraan aliurakoitsijalle ja tämän takia on säästynyt omaa 

aikaa asian selvittämisen kanssa, eikä asiaa tarvitse lähteä turhaan tarkistamaan, kun 

aliurakoitsija vastaa viestiin ja ottaa tarpeen tullen vielä kuvan asiasta. Sovellus on tässä 

tapauksessa säästänyt omaa aikaa työmaan hoidossa, kun asian on voinut kuitata tä-

män jälkeen suoraan tilaajalle hoidetuksi. Samalla turhat käynnit, puhelinsoitot ja sähkö-

postit voi jättää vähemmälle. 

 

Nordsafetyn portaalisovelluksen avulla työmaista näkee tiedot yhdellä kertaa hakuja 

muuttamalla ja voi katsoa laajemmin työmaita esim. useamman hankkeen osalta.  

 

Kysymys 4: Mitä hyötyjä koet RKJ-NS rajapinnasta? Onko asioiden seuranta helpom-

paa, kun kehitystyö tehtiin (vertaa aiempi kysymys)?  

 

MVRS lomakkeiden etsiminen on helppoa, kun voi suoraan yhdellä silmäyksellä katsoa 

RKJ:n kautta, mitkä viikot on täytetty. Lisäksi pääsee kätevästi katsomaan kuvia ilman 

Nordsafetyn avaamista erikseen. 

 

Kysymys 5: Miten järjestelmää voitaisiin parantaa, kehitysideoita? 
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Järjestelmää voitaisiin parantaa ottamalla käyttöön uusia lomakkeita, jotka säästäisivät 

aikaa esimerkiksi kaivulupapuolella ja lupien ilmoitusmenettelyn avulla. Lisäksi voisi liit-

tää jotakin kuvamateriaalia järjestelmän kautta/kuvata kohteita, jos tämmöinen olisi mah-

dollista. 

 

Kaivulupiin olisi hyvä saada rajapinta niin, että voisi Nordsafetylla merkitä valmistilat/toi-

minnalliset tai hakea lisää aikaa ja muutenkin seurata maastossa kaivuluvan tilaa. 
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 Kysely vuonna 2016 
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Kysely vuonna 2017 
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