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Opinnäytetyön tarkoituksena oli uudistaa Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalvelui-
den -toimialan rakennusvalvontayksikön laatujärjestelmän laatukäsikirja ja toiminto-
ohjeet. Suurin osa toiminto-ohjeista ja laatukäsikirja päivitettiin vuonna 2010 ja loput 
toiminto-ohjeista vuonna 2005.  
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The purpose of the thesis was to reform the quality manual and the operating instruc-
tions for the Pori City Environmental and Licensing Services’ Branch Construction 
Supervision Unit. Most of the operating instructions and the quality manual were up-
dated in 2010 and the rest of the operation instructions in 2005.  
 
The thesis explored the concept of quality and how quality is reflected in everyday 
life. Quality was studied from the customers’ and costs’ point of view. Quality policy 
was considered because it was also a part of the quality manual. 
 
The updating of the quality manual focused on examining the practices of the Pori City 
Construction Supervision Unit and what works for them and what to develop. The 
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things going and not to break off or to take a step backward. 
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 JOHDANTO 

 

Opinnäytetyön aiheena on uudistaa Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalveluiden -

toimialan rakennusvalvontayksikön (myöh. Porin kaupungin rakennusvalvontayk-

sikkö) laatukäsikirja ja toiminto-ohjeet. Rakennusvalvontayksikkö käsittelee Porin 

kaupungin lupahakemuksia, katselmoi hankkeiden kohteita sekä valvoo hyvän raken-

nustavan mukaista rakentamista.  

 

Laatukäsikirja ja toiminto-ohjeet olivat päivitetty vuosikymmenen alussa. Organisaa-

tiomuutoksen sekä toimintaperiaatteiden kehittymisen myötä olivat käsikirjan ja oh-

jeiden tiedot osittain vanhentuneita.  

1.1 Opinnäytetyön tavoitteet ja aiheen rajaaminen 

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää Porin kaupungin rakennusvalvontayksikön laa-

tujärjestelmää, uudistamalla olemassa olevat toiminto-ohjeet sekä laatukäsikirja. Toi-

minto-ohjeet tulee päivittää vastaamaan nykyisiä käytäntöjä ja muuttuneita lakeja. Ke-

hittämisessä tulee huomioida myös mahdollisuuksia muiden esitystapojen käyttöön. 

Laatukäsikirjan uudistamisessa tulee perehtyä uudistuneisiin ohjeisiin ja huomioida 

Porin kaupungin uusi organisaatiomuutos. Porin kaupungin rakennusvalvontayksikön 

laatujärjestelmään kuuluu laatukäsikirjan ja toiminto-ohjeiden lisäksi myös tarkastus-

listoja, jotka ovat rajattu pois tästä opinnäytetyöstä. Tarkastuslistojen päivittäminen tai 

uudistaminen ei ollut tarpeellista. 

 

Laadun käsite on jo sanana niin laaja, että aihetta on pakko rajata käsittelemään vain 

muutamia kohtia. Koska Porin kaupungin rakennusvalvontayksikkö ei tuota konkreet-

tisia tuotteita, on aihe rajattu koskemaan palveluita. Palveluiden kehittämisessä mer-

kittävintä on kuunnella asiakkaita ja kehittää laatujärjestelmää heidän palautteidensa 

perustella. Opinnäytetyössä laatua tutkitaan kustannusten ja kehittämisen kannalta. 
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Laatukäsikirja itsessään sisältää enemmän rakennusvalvontayksikköön kohdistuvaa 

laatuajattelua, kun laadun yleisiä käsityksiä.  

 

Viimeinen käsiteltävä asia opinnäytetyössä on toiminto-ohjeet, joita tarkastellaan vain 

vähän. Syynä on toiminto-ohjeiden salassapito, koska ohjeet ovat tarkoitettu vain yri-

tyksen käyttöön. Opinnäytetyössä kerrotaan kaikkien toiminto-ohjeiden päätarkoitus, 

ydinsisältö sekä avataan toiminnon määritelmää. 

1.2 Tilanteen kuvaus opinnäytetyön alussa 

Laatukäsikirja ja toiminto-ohjeet tulisi päivittää vuosittain, jotta laatujärjestelmä py-

syisi ajan tasalla. Laatukäsikirja ja suurin osa toiminto-ohjeista on päivitetty viimeksi 

vuonna 2010 ja muut ohjeet vuonna 2005.  Vuosien aikana on tapahtunut paljon muu-

toksia Porin kaupungin organisaatiossa ja rakennusvalvontayksikköä koskevissa la-

kisäädöksissä.  

 

Opinnäytetyötä aloittaessa piti perehtyä Porin kaupungin rakennusvalvontayksikön ra-

kenteeseen ja sen toimintatapoihin. Vanhoista versioista laatukäsikirjasta ja toiminto-

ohjeista oli runsaasti apua. Ne auttoivat aloittamaan työn ja tekivät hyvän pohjan työn 

tekoon. 

1.3 Määritelmät 

Tämän alaotsikon alla on selvennetty termejä, joita opinnäytetyössä on käytetty.  

 

Ennakkokysely:  Asiakas pyytää rakennusvalvontayksikön työntekijältä oh-

jeita hankkeeseen ennen lupakäsittelyä.  

 

Ergonomiset ” Ergonomian tavoitteena on kehittää fyysistä toimintaa 

työskentelytavat:  kokonaisuutena siten, että se on ihmiselle sopivaa toisto-

määriltään ja voiman tarpeiltaan. Hyvä työtulos on saatava 
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aikaan siten, että työntekijän voimavarat sekä työ- ja toi-

mintakyky säilyvät mahdollisimman pitkään.” (Työter-

veyslaitoksen www-sivut 2017.) 

 

Henkilötunniste:  Tunniste jossa on selvennetty työntekijän nimi, veronu-

mero ja työnantajan nimi. Henkilötunnisteessa tulee olla 

myös työntekijän kuva. 

 

Hyvä rakentamistapa: Hyvästä rakentamistavasta ei ole olemassa tarkkaa määri-

telmää. Se koostuu lakien, asetuksien ja määräyksien nou-

dattamisesta sekä maalaisjärjen käytöstä. Hyvää rakenta-

mistapaa varten on tehty useita ohjeita, joista käy ilmi, mi-

ten toimia hyvän rakennustavan mukaisesti tietyissä tilan-

teissa.  

 

ISO 9001 -standardi:  ” ISO 9001:2008 -sertifioinnin avulla yritys voi osoittaa 

palvelujen korkean laadun kilpaillessaan sopimuksista, ja 

voimassa oleva ISO 9001:2008 -sertifiointi todistaa, että 

organisaatio noudattaa kansainvälisesti tunnustettuja laa-

dunhallinnan periaatteita.” (sgs www-sivut 2017) 

 

Kaupunginhallitus:  ”Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja talou-

denhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täy-

täntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Lisäksi kau-

punginhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä 

toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.” 

(Porin kaupungin www-sivut 2017) 

 

Kaupunginvaltuusto:  ”Kunnan ylimpänä toimielimenä on valtuusto, jonka jäse-

net valtuutetut kunnan äänioikeutetut asukkaat ovat edus-

tajikseen valinneet.” (Porin kaupungin www-sivut 2017) 
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Laadunhallinta- ”Laadunhallintajärjestelmä on asiakastyytyväisyyden var-

järjestelmä:   mistamiseksi ja yrityksen tehokkuudenparantamiseksi ke- 

hitetty ja dokumentoitu toimintojen yhdistelmä. Käytän-

nössä se tarkoittaa yksikössä olevaa organisaatioraken-

teen, prosessien, menettelyjen ja resurssien muodostamaa-

kokonaisuutta ja sen tehokasta johtamista.” (Yrityssuo-

men www-sivut 2017) 

 

Laaduntuottokyky:  Laadukkuus on seurausta palveluiden kehittämisestä ja 

asiakastyytyväisyydestä. Eli tuotannon kehittäminen ja sen 

käyttökyky parantuvat laadun parantuessa. 

 

Lautakunta:   ” Lautakunnat vastaavat palvelujen järjestämisestä, tuotta-

misesta ja kehittämisestä kaupunkistrategian ja talousar-

vion linjausten mukaisesti.” (Tampereen kaupungin www-

sivut 2017) 

 

Optimi:  Ihannetila prosessin toteutumiselle. 

 

Pakkokeinot:  Rakennusvalvontaa suorittavalla työntekijällä on oikeus 

määrätä henkilöä tekemään vaadittu työ tai laiminlyöty 

teko. Jos määräystä ei noudata voidaan henkilö tuomita 

sakkoihin rakentamisrikkomuksesta.   

 

Prosessi:   Toimenpiteet, jotka on ennalta määritelty ja tuottavat aina 

samanlaisen lopputuloksen. 

 

Tarkastuslautakunta:  ”Tarkastuslautakunta on lakisääteinen lautakunta. Sen teh-

tävä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja ta-

louden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko val-

tuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kun-
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nassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta jär-

jestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.” 

(Porin kaupungin www-sivut 2017) 

 

Työturvallisuuslaki:  ” Työpaikan olosuhteet eivät saa aiheuttaa haittaa tai vaa-

raa työntekijän terveydelle. Työturvallisuuslaissa sääde-

tään määräykset, joita työpaikalla tulee noudattaa.” (Työ-

turvallisuuskeskuksen www-sivut 2017.) 

 

Rakennusjärjestys:  ”Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista joh-

tuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- 

ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinym-

päristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset 

määräykset.” (Maankäyttö ja rakennuslaki 132/1999, 14§)  

 

Ratsia:   Yllätystarkastus, jossa selvitetään, onko määrätyt toimen-

piteet tehty. 
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 LAATU 

 

Laatu on sanana laaja ja sitä voidaan tarkastella monelta kannalta. Tässä opinnäyte-

työssä laatu on rajattu palveluun ja asiakastyytyväisyyteen, koska rakennusvalvon-

tayksikkö ei tuota fyysisesti tuotteita vaan palveluita. Rakennusvalvontayksikössä 

laatu käsittää asiakaspalvelun, palvelun sujuvuuden, ”helppokäyttöisyyden” ja oikeu-

denmukaiset päätökset. Palvelun laadun kannalta tulee huomioida asiakkaiden muut-

tuvat tarpeet ja yksilöllisyys avunannossa. 

 

”Laadussa on kysymys ihmisten arvoista ja arvostuksista. Ihmisten kokemukset ja 

odotukset muuttuvat ajan myötä ja niiden mukana myös arvot. Laatukriteerien, -stan-

dardien ja -suositusten on kyettävä siis myös uusiutumaan.” (Axelsson 1998, 30.) 

 

Laadun kannalta on tärkeää huomioida asiakkaiden muuttuvan tarpeet. Nykyaikana 

palvelut ovat siirtyneet yhä enemmissä määrissä internettiin, jossa pystytään hoita-

maan suuri osa ihmisten asioista. Myös rakennusvalvontayksikkö on kehittänyt itseään 

pyrkimällä siirtämään osan asiakaspalvelustaan internettiin. Näillä asioilla kehitetään 

asiakkaiden tyytyväisyyttä palveluja kohtaan ja tehdään avusta helposti saatavaa. 

 

”Laadunhallintajärjestelmän jatkuvan parantamisen tarkoituksena on lisätä todennä-

köisyyttä, että asiakkaan ja muiden sidosryhmien tyytyväisyys lisääntyy.” (SFS-EN 

ISO 9000-sarja 2010, 18) 

2.1 Laadun käsite 

Rakennusalalla laatukäsitteenä on asiakkaan odotusten täyttäminen. Korkea laatu vai-

kuttaa myönteisesti asiakkaitten tyytyväisyyteen ja myös työntekijöiden omaan moti-

vaatioon. Palvelun tulee olla virheetöntä ja se tulee saattaa kerralla oikein tehdyksi. 

(Tuominen, Lillrank & Tuurna 2000, 93.) 

 

Laatu muodostuu toiminnallisesti siitä, kuinka hyvin palvelun prosessin vaiheet suori-

tetaan. Jos kaikki saadaan kerralla valmiiksi, täyttäen seuraavan vaiheen vaatimukset, 
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on laatu palvelulla hyvää. Tällöin seuraavassa vaiheessa voidaan edetä sujuvasti, ilman 

häiriöitä. Laadun ollessa puutteellista, tulee työhön katkoksia ja prosessin käsittely vii-

västyy. Viivästyessään ajan käyttö kasvaa ja prosessista koituu vältettävissä olevia 

kustannuksia. (Pajunen 1991, 12.) 

 

Porin kaupungin rakennusvalvontayksikössä käsittely usein viivästyy vajavaisten liit-

teiden takia. Hakemuksista puuttuu oleellisia liitteitä, jolloin hakemus kulkee eri työn-

tekijöiden välillä ilman että se edistyy. Hakemusta vastaanottaessa tulisi tarkastaa 

kaikki liitteet ja vastaanottaa hakemus vain, jos se sisältää tarvittavat tiedot. Hyvin 

tehty hakemus voidaan siirtää nopeasti eteenpäin seuraavaan työvaiheeseen, jolloin 

käsittelyaikakin on paljon lyhyempi. Lyhyt käsittelyaika taas parantaa asiakastyyty-

väisyyttä. 

 

Laadun hallinnassa organisaation tulee keskittyä miettimään mikä on sen tehtävä ja 

toiminnallinen päämäärä. Organisaation pitää pystyä kehittämään itseään korjaamalla 

ja muuttamalla toimintatapojaan asiakkaiden tarpeiden ja odotusten mukaisiksi. Tun-

nistaen laadun monet ulottuvuudet ja niihin vaikuttavat tekijät, kuten henkilöstön tar-

vittava osaaminen, luodaan edellytykset sovitun laatutason mukaisiksi. Organisaatio 

jonka laatu on hallinnassa, pystyy etenemään määrätietoisesti kohti tavoitteitaan.  

(Axelsson 1998, 35.) 

2.2 Laadun kehittäminen 

Laatua kehittäessä lisätään todennäköisyyttä, että asiakastyytyväisyys paranee. Kehi-

tystä tulee arvioida ja keskittyä etsimään parantamismahdollisuudet. Ratkaisuja tulee 

pohtia ja pyrkiä etsimään keinoja, jotta uudistukset toteutetaan mahdollisimman va-

kaasti ja muutoksista tulisi pysyviä. Laadun kehittämisen tulisi olla jatkuvaa ja sen 

pitäisi kehittyä nyky-yhteiskunnan mukana. (SFS-EN ISO 9000-sarja 2010, 18.) 

 

Laadun kehittämisen voi jakaa kolmeen näkökulmaan; asiakaslaadun kehittäminen, 

toiminnan laadun kehittäminen ja laatujärjestelmän kehittäminen. (Pajunen 1991, 26) 
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Käytännössä näkökulmilla on erilaisia toteutustapoja, mutta ne eivät sulje toisiaan 

pois. Ne ovat riippuvaisia toisistaan ja vahvistavat toisiaan. Esimerkiksi toiminnan 

laatu vaikuttaa asiakaslaatuun, mutta molempia voidaan kehittää erikseen. Laatua ke-

hittäessä kehitetään toimintaa karsimalla kustannuksia, mutta samalla parannetaan toi-

minnan varmuutta ja pyritään vähentämään reklamaatioita. (Pajunen 1991, 62.) 

2.2.1 Asiakaslaatu 

Asiakaslaatua kehittäessä tulee keskittyä oikeisiin asioihin, kuten mitkä ovat asiakkaan 

tarpeet, mitä he odottavat ja mitä he arvostavat. Kehittäessä palvelua pyritään poista-

maan asiakkaita häiritsevät ominaisuudet ja puutteet. Lainsäädännön, normien ja ase-

tusten määrittäessä palvelua, joudutaan panostamaan erityistä enemmän asiakaslaa-

tuun. (Pajunen 1991, 26-27) 

 

Asiakas odottaa yritykseltä ja sen palveluilta tiettyä laatua. Asiakastyytyväisyyteen 

päästäkseen organisaation tulee täyttää omat lupauksensa ja asiakkaan odotukset. Pa-

ras lopputulos saavutetaan kuitenkin ylittämällä ne. Asiakkaan odotuksiin vaikuttaa 

muun muassa asiantuntemus, yrityksen imago ja aiemmat kokemukset. Odotukset ovat 

kuitenkin liikkuva käsite, ajan kuluessa asiakas odottaa yrityksen kehittyvän muun 

maailman kehityksen mukana. (Lecklin 2006, 91.) 

 

Rakennusvalvontayksikössä asiakaslaatu ei ole niin yksiselitteistä kuin perinteisessä 

osto-myynti tilanteessa. Julkisen sektorin puolella eivät käyttäjä ja maksaja ole välttä-

mättä samoja henkilöitä. Rakennusvalvontayksikön työntekijän tarvitsee tulkita hake-

mus hakijan kannalta, joka usein on asiakas, mutta työntekijän tarvitsee huomioida 

työssään myös esimerkiksi naapurin kanta. Tasavertaisuus syistä ei aina pystytä otta-

maan huomioon yksittäisen henkilön tarpeita. (Axelsson 1998, 30.) 

 

Hakemuksien käsittelyssä henkilöstö on asiakassuhteessa hakijan kanssa. Jos hakija 

haluaa rakentaa tontilleen esimerkiksi autotallin, tarvitsee lupakäsittelijän huomioida 

miten autotalli vaikuttaa naapuriin. Autotallin ollessa todella iso tai jos se sijoitetaan 

lähelle tontin rajaa, saattaa naapurikiinteistön markkinahinta laskea. Rakennus tai ra-
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kennelma ei saa olla häiritsevä ja sen tarvitsee sopia ympäristöönsä hyvän rakentamis-

tavan mukaisesti. Näissä tapauksissa tarvitsee naapuria aina tiedottaa hankkeesta ja jos 

haetaan lupaa poiketa kaavasta, tarvitaan aina naapurin suostumus.  

 

Asunto-osakeyhtiö on hyvä esimerkki tilanteesta, jossa hakija ei ole aina sama kuin 

maksaja. Yksittäinen asunnonomistaja ei voi hakea lupaa, vaan tontin omistajan tai 

vuokralaisen tulee se tehdä. Yleensä tämän kaltaisissa tapauksissa on kyseessä asunto-

osakeyhtiö. Esimerkiksi rivitaloissa on usein tilanne, jossa asunnonomistaja haluaa ra-

kentaa vajan takapihalleen. Lupakäsittelijän tulee huomioida tilanteessa naapurit ja 

mahdollisuus, että kaikki osakkaat haluavat rakentaa tulevaisuudessa vastaavan vajan.  

 

Julkisten palveluiden piirissä, kuten myös rakennusvalvontayksikössä on tarkasteltava 

myös yhteistyötä tekeviä organisaatioita ja toimialoja. Rakennusvalvontayksikkö te-

kee merkittävää yhteistyötä muun muassa kaavoittajan ja ympäristövalvonnan kanssa, 

joten asiakkaan pitäisi olla luontaista asioida toimialojen välillä. Työntekijöiden tulisi 

huomioida seuraavan työvaiheen siirtyminen eri toimialalle ja pohjustaa tekemänsä 

työ, jotta asiakasta päästään palvelemaan mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. 

(Axelsson 1998, 30.) 

2.2.2 Toiminnan laatu 

”Toiminnan laatu tarkoittaa yrityksen, sen organisaation, toimintojen ja prosessien ky-

kyä saavuttaa tavoiteltu laatu.” (Pajunen 1991, 12) 

 

Toiminnan kehittämisen kannalta on tärkeää, että kaikki organisaatiossa ymmärtävät 

laadun periaatteen ja tietävät mihin suuntaan laatua tulisi kehittää. Henkilöstön kou-

luttaminen ja tiedottaminen ovat yhtä tärkeitä, jotta henkilöstö tietää toimenpiteistä ja 

tuloksista. Tiedottamalla luodaan ihmisille käsitys, että asia on esillä ja siitä tulee olla 

tietoinen. Jotta laatukehitys ei jäisi paikoilleen, tulee henkilöstön ja johdon tuoda esille 

mahdollisia ongelmia. Ilmapiirin pitää olla avoin, ongelmiin ei tulisi etsiä syyllisiä 

vaan organisaation pitäisi pyrkiä kehittämään toimintaansa parempaan suuntaan. (Pa-

junen 1991, 55.) 
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Porin kaupungin rakennusvalvontayksiköllä on olemassa oleva laatukäsikirja, toi-

minto-ohjeita, palveluprosessikaavioita ja tarkastuslistoja. Kaikki edellä mainitut tie-

dostot löytyvät yhteiseltä palvelimelta, jota voi hyödyntää aina tarpeen tullessa. Kaik-

kia osioita on päivitetty muutamaan otteeseen ja niiden tulee olla koko henkilöstön 

käytettävissä.  

 

Toiminnan laadun kehittämisessä onnistuminen edellyttää johtamista. Kehittämisen 

tulee olla aktiivista ja toiminnoille tulisi asettaa selvät tavoitteet. Esimiesasemassa ole-

van työntekijän tulee ottaa johtava asema kehittämisessä, mutta henkilöstöä tulisi kan-

nustaa mukaan työhön mahdollisimman laajasti. Tuloksia tulee seurata ja jos ne eivät 

tyydytä, pitää etsiä ratkaisuja laadun parantamiseksi. Jotta henkilöstö pystyy autta-

maan kehityksessä, tulee heille tarjota riittävästi työkaluja ja osaamista laadun kehit-

tämiseen. Hyvät tulokset tulisi palkita, ei välttämättä rahalla, vaan muilla organisaation 

päättämillä keinoilla.  (Pajunen 1991, 55-57.) 

2.2.3 Laatujärjestelmä 

Laatujärjestelmä tarkoittaa kaikkia toimenpiteitä, joilla varmistetaan tuotteen tai pal-

velun laatu luomisprosessissa. Kaikilla yrityksillä on olemassa laatujärjestelmä, mutta 

sitä ei välttämättä ole dokumentoitu. Laatujärjestelmän kehittämisessä on tärkeää, että 

kaikki laadulle asetetut vaatimukset löytyvät kirjoitetussa muodossa. Kehittämällä toi-

mintatapoja olemassa olevien ongelmien ratkaisemiseksi tulee kartoittaa palveluiden 

tai toiminnan ongelmakohdat. Laatujärjestelmälle asetetaan vaatimuksia analysoi-

malla nykyiset toimintatavat ja lähtemällä kehittämään toimintoja pala palalta. Laatu-

järjestelmän käyttöönotto edellyttää henkilöstön koulutusta ja kaikkien työntekijöiden 

omistautuneisuutta, jotta laatujärjestelmä pystytään todellisuudessa toteuttamaan. Kun 

laatujärjestelmä on otettu käyttöön, tulee sen kehitystä seurata ja ajoittain päivittää 

järjestelmää toimintatapojen kehittyessä. (Pajunen 1991, 59-61.) 

 

”Laadunhallintajärjestelmän soveltaminen kannustaa organisaatioita analysoimaan 

asiakkaan vaatimuksia ja määrittelemään sellaisia prosesseja, joiden avulla saadaan 

asiakkaan hyväksymä tuote, sekä ohjaamaan näitä prosesseja. Laadunhallintajärjes-
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telmä voi antaa puitteet jatkuvalle parantamiselle ja näin todennäköisesti lisätä asiak-

kaan ja muiden sidosryhmien tyytyväisyyttä. Se antaa organisaatiolle ja sen asiakkaille 

luottamuksen siihen, että organisaatio kykenee toimittamaan tuotteita, jotka jatkuvasti 

täyttävät vaatimukset.” (SFS-EN ISO 9000-sarja 2010, 10.) 

2.3 Laadun kustannukset 

Laatukustannukset sisältävät sanana kahdentyyppistä toimintaa; kustannuksia jotka 

syntyvät virheellisistä tuotteista tai palveluista, sekä kustannuksia joilla pyritään ke-

hittämään tuotetta tai palvelua asiakasystävällisemmäksi. Tiivistettynä sana kuvaa 

kustannuksia kokonaisuudessaan, jotka syntyvät, kun tuotetta tai palvelua tuotetaan 

asiakkaalle. (Lecklin 2006, 155.) 

 

Laatukustannus sisältää käsitteenä sisäiset ja ulkoiset virhekustannukset, tarkastuskus-

tannukset sekä laadun ja ylläpidon kustannukset. Kustannuksia voidaan minimalisoida 

panostamalla tarkastuksiin, laadun kehittämiseen ja ennaltaehkäisevään toimintaan. 

(Pajunen 1991, 18.) 

2.3.1 Virhekustannukset 

Sisäiset ja ulkoiset virhekustannukset muodostuvat tuotteen tai palvelun virheestä. Si-

säiset virhekustannukset ovat kustannuksia, joissa virhe tai heikko laatu havaitaan pro-

sessin aikana, ennen kuin tuote tai palvelu luovutetaan asiakkaalle. Sisäiset kustannuk-

set eivät muodostu pelkästään tuotteen virheellisyydestä tai kelvottomuudesta, vaan se 

sisältää myös esimerkiksi ylityöt, jotka joudutaan käyttää tuotteen tai palvelun paran-

tamiseen. Kustannuksiin lukeutuvat myös tietojärjestelmistä johtuvat häiriöt, työnte-

kijöiden aiheettomat poissaolot ja selvitykset siitä, miksi virhe on syntynyt. (Lecklin 

2006, 156-157.) 

 

Ulkoiset virhekustannukset käsittävät kustannukset, joissa virhe tai heikko laatu ha-

vaitaan asiakkaan toimesta. Kelvoton tuote tai palvelu on päätynyt jo asiakkaalle asti, 

eikä sitä ole huomattu prosessivaiheessa. Kustannuksia kertyy, kun virhe pitää korvata 
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asiakkaalle uuden tuotteen tai palvelun muodossa ja mahdollisesti myös hyvityksenä 

vahingosta joka on tapahtunut. Ulkoiset virhekustannukset tulevat yleisesti yrityksille 

kalleimmaksi laatukustannukseksi ja ne voivat heikentää yrityksen imagoa. Yrityk-

selle haitallisia esimerkkejä ulkoisista kustannuksista ovat myöhästymissakot, vahin-

gonkorvaukset ja valitusten käsittelykustannukset. (Lecklin 2006, 157.) 

 

Rakennusvalvontayksikössä ei tuoteta suoranaista tuotetta vaan palvelua. Palvelu voi 

epäonnistua kaikkein radikaaleimmin ulkoisina virhekustannuksina, jos lupahakemus 

arvioidaan väärin ja lopullinen päätös on väärä. Asiakas joutuu tässä vaiheessa valit-

tamaan ja rakennusvalvonta joutuu käsittelemään hakemuksen mahdollisesti kokonaan 

uudelleen. Työn määrä kaksinkertaistuu ja kustannukset nousevat esimerkiksi työnte-

kijöiden palkkamenoina. Sisäiset virhekustannukset ilmenevät, jos lupakäsittelijä huo-

maa virheen ennen varsinaista päätöstä. Tässäkin tapauksessa saattaa lupakäsittely pi-

dentyä, jolla on suora merkitys asiakastyytyväisyyden laskuun. 

2.3.2 Ylläpitokustannukset 

Laadun ylläpitokustannukset eli tarkastuskustannukset ovat omana kohtanaan, koska 

se on tärkein osa prosessia, jotta virhekustannuksia ei syntyisi. Ylläpito sisältää val-

miin tuotteen tai palvelun tarkastamisen sekä laadun varmistamisen. Kustannuksia 

syntyy valvonnasta, katselmuksista ja laadun mittauksesta. Vaikka kustannuksia syn-

tyy, tulisi ylläpidosta tehdä rutiininomaista ja tuotetta tai palvelua tulisi testata tietyin 

väliajoin. Prosessin suunnitteluvaiheessa tulisi ehkäistä huonoa laatua, joten se ei si-

sälly ylläpitoon. (Lecklin 2006, 157-158.) 

 

Porin rakennusvalvontayksikössä lupakäsittelyn laatua ylläpidetään muun muassa joka 

viikko järjestettävällä kokouksella. Kokouksessa yksikön päällikkö ja lupavalmisteli-

jat kerääntyvät tarkastelemaan viikon sisään tulleita hakemuksia ja keskustelevat mi-

ten niissä tulisi toimia. Lupavalmistelija saa kokouksissa arvokasta tietoa hakemuksen 

luonteesta ja pystyy itsenäisesti jatkamaan käsittelyä, ilman että siitä syntyisi virhe-

kustannuksia. Ylläpitokustannuksia ei tässä tapauksessa synny materiaalikustannuk-

sista vaan työntekijöiden palkasta, kun hakemusten suora käsittely pysähtyy kokouk-

sen ajaksi. 
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2.3.3 Ehkäisykustannukset 

Ehkäisykustannukset syntyvät, kun pyritään poistamaan mahdolliset heikentävät teki-

jät prosessiketjusta. Kustannukset ovat tässä vaiheessa pienimpiä ja ne edesauttavat 

yrityksen imagoa. Henkilökuntaa tulisi kouluttaa, sekä palveluita tulisi suunnitella ja 

kehittää etukäteen. Ehkäisykustannukset maksavat itsensä ennemmin tai myöhemmin 

takaisin, jos virheitä ei synny ja henkilökuntaa motivoidaan työntekoon. (Lecklin 

2006, 158.) 

 

”Raportoidut kustannukset antavat optimista väärän kuvan. Ne perustuvat yleensä val-

mistuksesta raportoituihin suoriin kustannuksiin. Välilliset kustannukset, ”sähläys” 

sekä muiden toimintojen kustannukset jäävät seurannan ulkopuolelle. 

Virheiden ennaltaehkäisyn, toiminnan ohjaamisen ja kehittämisen vaikutuksia on han-

kala arvioida. Laatutekniikka sisältää runsaasti menettelytapoja sekä työkaluja ongel-

mien ennaltaehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi. Jos tärkeimmät kustannuksia aiheutta-

vat ongelmat pystytään löytämään ja resurssit keskitetään niiden ratkaisemiseen, saa-

vutettava hyöty voi panokseen nähden olla erittäin suuri.” (Pajunen 1991, 19.) 

2.4 Laatupolitiikka 

”Laatupolitiikan tavoitteena on ohjata henkilöstöä laatuun vaikuttavissa päätöksente-

kotilanteissa. Hyvä ja toimiva laatupolitiikka on täsmällinen ja yksiselitteinen. Laatu-

politiikka voidaan laatia esimerkiksi samanarvoiseksi muiden toimintapoliitikkojen 

kanssa, jolloin se on saman arvoinen muun muassa henkilöstö- ja kehittämispolitiikan 

kanssa.” (Axelsson 1998, 59.) 

 

Porin kaupungin organisaatiossa eri yksiköillä on omia laatujärjestelmiä. Laatujärjes-

telmät eivät saa olla ristiriidassa toistensa kanssa, eli laatupolitiikan tulee olla kaikilla 

saman arvoista. Laatupolitiikan ollessa täsmällistä ja yksiselitteistä ei esimerkiksi toi-

minto-ohjeiden käytössä voi tulla henkilöiden omia tulkintoja, vaan kaikkien pitäisi 

pystyä tekemään toiminnot samanlailla ja saman arvoisesti. 
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 LAATUKÄSIKIRJA 

 

Laatukäsikirja on organisaatioille tärkeä apuväline, joka auttaa käytännössä työn pe-

rehdyttämiseen ja suorittamiseen. Se kokoaa yhteen yrityksen omat tarpeet kiteyttäen 

sisällön ja rakenteen mahdollisimman hyvin yritystä palvelevaksi. Sen ei tule olla 

kirja, vaan selkeä dokumentaatio joka on helposti luettavissa. Laatukäsikirjassa kuva-

taan käsikirjan tarkoitusta ja sisältöä, toiminnan yleiskuvaa, määritelmiä ja lyhenteitä 

sekä päivitys- ja hyväksymisohjeet. Jaottelun tulee olla selkeää ja ytimekästä ja asiat 

on esitetty kaavioita hyödyntäen.  Käsikirjassa tulee olla vain ohjauksen kannalta tär-

keät asiat. Siinä ei mennä muuttuviin ohjeisiin ja rutiineistakin on vain viittauksia. Eli 

hyvä laatukäsikirja auttaa ymmärtämään organisaation toimintaa kokonaisuudessaan. 

(Lecklin 2006, 31-32.) 

 

”Laatukäsikirja osoittaa asiakkaalle ja omalle organisaatiolle johdon näkemyksen laa-

dusta (laatupolitiikka) sekä ne elementit, joilla organisaatio aikoo toimia menestyksel-

lisesti. Laatukäsikirja kuvaa, miten laadun ohjaus on organisoitu sekä miten laatua oh-

jataan eri palveluiden tuottamisessa. Lisäksi se kuvaa, miten organisaatio varmistaa 

laatujärjestelmänsä toimivuuden ja jatkuvan ylläpidon ja parantamisen.” (Axelsson 

1998, 40.) 

3.1 Tilaajaorganisaatio 

Opinnäytetyön tilaajana toimii Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalvelut-toimialan 

rakennusvalvontayksikkö. Kuten kuviosta 1 on esitetty, on rakennusvalvontayksikkö 

osa suurempaa organisaatiota. Kaupunginvaltuusto, tarkastuslautakunta ja kaupungin-

hallitus käyttävät korkeinta äänivaltaa. Kaupunginhallituksen alla on useita lautakun-

tia jotka jakautuvat toimialoihin ja niistä vielä pienempiin yksiköihin. Rakennusval-

vontayksikkö toimiin ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan sekä ympäristö- ja 

lupapalveluiden -toimialan alaisuudessa. 
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Kuvio 1. Rakennusvalvontayksikön sijoittuminen Porin kaupunkiorganisaatiossa. 

3.1.1 Rakennusvalvontayksikön palvelut 

Porin kaupungin rakennusvalvontayksikkö tuottaa palveluita, jotka edistävät asukkai-

den oikeanmukaista ja laadukasta rakentamista. Palvelut voidaan jakaa karkeasti vii-

teen erilaiseen palvelukokonaisuuteen, joissa kaikissa on monia ominaisuuksia.  

 

1. Lupapäätöksien valmistelu on rakennusvalvontayksikön ensimmäinen kohtaa-

minen asiakkaan kanssa. Lupavalmistelun jälkeen aletaan vasta tarjoamaan 

muita palveluita asiakkaan tarpeiden mukaisesti.  

 

”Lupien valmisteluun sisältyy hakemusasiakirjojen (hakemuskaavakkeen, kaa-

vatietojen, pääpiirustusten ja muiden selvitysten) arvioinnin ja päätösehdotuk-

sen valmistelun lisäksi neuvotteluja asiakkaan kanssa, alkukatselmuksen jär-

jestäminen rakennuspaikalla, rakennuspaikalla käyntejä ja käsittelylausuntojen 

hankkimista ja neuvotteluja muiden viranomaisten kanssa.”  (Axelsson 1998, 

25.) 
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2. Kaikilla työmailla on oltava ammattitaitoinen johtaja ja jotta hyvä rakennus-

tapa säilyy, on vastaavan työnjohtajan hyväksyminen tärkeää. Vastaavan työn-

johtajan hyväksynnässä huomioidaan pätevyydet, aikaisempi työkokemus ja 

käynnissä olevien töiden määrä. 

 

3. Erityispiirustusten arviointia tekevät Porin kaupungin rakennusvalvontayksi-

kössä yleisesti LVI-tarkastusinsinööri ja rakennustarkastusinsinööri. Piirustuk-

set tulee tarkastaa virheiden minimoimiseksi ja työmaakatselmuksien helpot-

tamiseksi on hyvä olla tiedossa kohteen erikoisuudet ja laskelmat. 

 

”Erityispiirustuksia ovat mm. rakennesuunnitelmat, pohjatutkimukset, kiin-

teistön vesi- ja viemärilaitteiden suunnitelmat, ilmanvaihtosuunnitelmat sekä 

piha- ja värityssuunnitelmat.” (Axelsson 1998, 25.) 

 

4. Katselmuksia suoritetaan työmailla, joten se edellyttää siirtymistä toimipis-

teestä toiseen. Rakennuspaikan katselmointi on oleellinen osa lupahanketta ar-

vioitaessa hankkeen laillisuutta ja kestävyyttä. Ensimmäinen katselmus suori-

tetaan aloitettaessa rakennustyötä, tätä seuraavat pohjakatselmus ja rakenne-

katselmus. LVI-tarkastusinsinööri suorittaa työmaalla vesi- ja viemärilaittei-

den katselmuksen, sekä ilmanvaihtolaitteiden katselmuksen. Myös työmaalla 

vaadittu väestönsuoja tulee tarkastaa, jotta se on toteutettu piirustusten mukai-

sesta ja on tarpeeksi kestävä. Viimeisenä tulee loppukatselmus. (Axelsson 

1998, 25-26.) 

 

5. Luvattoman rakentamisen ja kiinteistöjen ylläpidon takia on olemassa myös 

jatkuvaa valvontaa. Rakentamisessa tulee aina noudattaa määräyksiä, sekä 

kaupunki- tai maisemakuvaan sopivia ratkaisuja. (Axelsson 1998, 26.) 

 

Luvatonta rakentamista tapahtuu erityisesti maaseudulla ja näiden tapauksien 

minimoimiseksi on järjestetty ratsioita, joissa kierretään kaupungissa tarkas-

taen rakennuksien olemassaolon tietokannoissa. Rakennetun ympäristön tar-

kastaja voi viimeisenä vaihtoehtona ryhtyä pakkokeinoihin, jos asiakas ei hae 

tarvittavia lupia tai toteuta määrättyjä toimintoja. 
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3.1.2 Kokoukset rakennusvalvontayksikössä 

Rakennusvalvontayksikkö pitää kuukausittain RVT-kokouksen (rakennusvalvontatii-

min kokouksen), jossa käsitellään ajankohtaisia asioita. Kokouksessa pidetään henki-

löstölle kysely, jossa kaikki saavat puheenvuoron ja pääsevät kertomaan mitä ovat teh-

neet kuluneen kuukauden aikana ja mitä on odotettavissa seuraavana kuukautena. Ko-

kouksessa otetaan esille merkittäviä asioita kuten viime kesänä ollut organisaation uu-

distus. Niitä käsitellään henkilöstön kanssa ja vastataan aiheesta herääviin kysymyk-

siin. Kokouksien esityslistassa on myös ympäristö- ja lupapalveluiden toimialajohta-

jan puheenvuoro, jossa toimialanjohtaja pääsee keskustelemaan henkilöstön kanssa 

heitä koskevista uusista asioista.  

 

Viikoittain kokoontuvat myös lupakäsittelijät. Kokouksissa esitellään uusia lupia ja 

keskustellaan yhdessä miten erilaiset tapaukset tulisi käsitellä. Paikalla on myös ra-

kennusvalvontayksikön päällikkö, joka ohjaa henkilöstöä ja antaa neuvoja. 

3.2 Toiminta-ajatus ja visiot 

Organisaatiossa kaikki toiminta kehitetään toiminta-ajatuksesta. Toiminta-ajatus vas-

taa kysymyksiin; mikä yritys on kyseessä, miksi se on olemassa, mikä on sen tarkoitus, 

minkälaisella toimialalla yritys on, mitä yritys tuottaa ja mitä yritys tekee toteuttaak-

seen visionsa. Toiminta-ajatus on pitkäkestoinen suunnitelma, joka johtaa yritystä vi-

sionsa saavuttamiseksi. On tärkeä olla päämäärä, jotta toiminta ei jää paikoilleen. Vi-

sio eli näkemys siitä, miltä yritys tulee näyttämään ajan kuluessa, saa johdon ja henki-

lökunnan motivoitumaan työntekoon ja ymmärtämään työn tärkeyden. (ISO 

9001:2008 Laatukäsikirjan laatimismalli, 12-13.) 

 

Rakennusvalvontayksikön toiminta-ajatuksena on tuottaa mahdollisimman oikeaop-

pista ja laillista palvelua, mahdollisimman nopeasti asiakkailleen. Suurin visio tällä 

hetkellä on siirtää toiminta suurissa osin internettiin ja sähköiseen muotoon. Vision 

toteuttaminen on ollut pitkäkestoinen projekti ja se on nyt kehittämisvaiheessa. Säh-
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köisestä palvelusta on jo olemassa toimiva sivusto, jota käytetään päivittäin. Tällä het-

kellä on ideana saada enemmän ihmisiä käyttämään sovellusta ja samalla henkilöstö 

pystyy kehittämään palvelua paremmaksi. 

 

Asiakkaisiinkin liittyy tavoitteita. Asiakkaat pitää saada palaamaan aina yrityksen 

luokse, joten asiakaspalvelun tulee olla asiantuntevaa ja asiakasta miellyttävää. Ylei-

sesti asiakas on yrityksen palkanmaksaja ja ilman asiakkaita ei olisi yritystäkään. Pal-

veluiden tulee olla kilpailukykyisiä ja niin myös hinnan. Palveluiden ollessaan par-

haimmillaan, ovat sitä myös ihmiset. Tyytyväiset työntekijät tuottavat parempaa työn-

jälkeä. Henkilöstö on johtajan jälkeen tärkein väline menestyneeseen yritykseen. 

(ISO 9001:2008 Laatukäsikirjan laatimismalli, 12-13.) 

 

Porin kaupungin rakennusvalvontayksikön kilpailu yritysmaailmassa on erilaista kuin 

monen muun yrityksen. Rakennusvalvontayksikkö on osa kunnan organisaatiota, eikä 

sillä ole kilpailijoita samalla paikkakunnalla. Kilpailu syntyy kuntien ja kaupunkien 

välillä. Asiakas pyrkii aina etsimään rakennuspaikan, jossa on helpoin ja halvin raken-

taa. Kilpailu ei ole suurta, eikä sitä huomioida yrityksen hinnoittelussa tai palveluiden 

laadinnassa. Asiakas ei voi valita minkä kaupungin rakennusvalvontaa haluaa käyttää, 

vaan rakennuspaikka määrää sen. 

3.2.1 Tavoitteet 

”Laatutavoitteet suunnitellaan ja asetetaan johdon katselmuksissa. Samalla tehdään  

suunnitelma miten laatutavoitteisiin päästään. Laatutavoitteet voidaan määritellä tau-

lukkoon missä määritellään nykytilanne ja tavoitetila sekä kuinka tärkeää tavoitteeseen  

pääseminen on.” (ISO 9001:2008 Laatukäsikirjan laatimismalli, 16.) 

 

Tavoitteeksi voi asettaa esimerkiksi ISO 9001 -standardin vaatimukset, jolloin laadi-

taan sitä vastaava laatujärjestelmä. Tässä opinnäytetyössä ei ole tarkoitus täyttää ky-

seisen standardin vaatimuksia, mutta ne ovat hyvä ohjenuora laatukäsikirjan laatimi-

selle. Yrityksen tavoitellessa parempaa laatukäytäntöä voidaan asettaa tavoitteet aluksi 

vain dokumentointiin. Yritys voi suoraan lähteä hakemaan standardin mukaista laatu-

järjestelmää. Porin kaupungin rakennusvalvontayksikkö ei hae standardin mukaista 
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laatujärjestelmää, vaan haluaa kehittää omaa järjestelmäänsä toimivammaksi. Tavoit-

teena on saada pohja, jota voi vaivattomasti muokata tarpeen tullen ja se on helposti 

saatavilla, jotta henkilöstö pääsee näkemään yrityksen arvot ja laatukäytännön. 

3.2.2 Vuosisuunnitelma 

Vuosisuunnitelma on tärkeä osa laatujärjestelmää ja sen osana olevaa laatukäsikirjaa. 

Vuosisuunnitelma ohjaa yritystä sen määrittelemien arvojen toteutuksessa ja henki-

löstö pystyy käyttämään laatukäsikirjaa työvälineenä, miettiessään onko työ yrityksen 

arvojen ja suunnitelmien mukaista. Kaikilla yrityksillä on oma vuosisuunnitelma, jo-

hon on kerätty aiemmilta vuosilta kehitettäviä asioita ja jo hyväksi todettuja metodeja 

joita pyritään ylläpitämään. Rakennusvalvontayksikössä vuosisuunnitelma keskittyy 

ylläpitämään henkilöstön työkykyä ja kehittämään uusia palveluita, kuten esimerkiksi 

sähköistä lupahakemusta.  

 

Vuosisuunnitelman päivittämin vuosittain on tärkeä osa laatukäsikirjan ylläpitoa. Yri-

tyksen johto toteuttaa yrityksen suunnitelman kuuntelemalla henkilöstöä ja asiakkaita. 

Asiakaspalaute on tässä kohtaa oleellisena osana kehitystä ja uuden vuosisuunnitelman 

laatimista. Suunnitelman toteutusta varten seuraavan vuoden visiot tulisi myös aika-

tauluttaa mahdollisuuksien puitteissa. Aikataulua tehtäessä on syytä huomioida yrityk-

sen strategia, joka voidaan jakaa neljään analysoitavaan asiaan, nimittäin yrityksen si-

säiset vahvuudet ja heikkoudet, sekä ulkoiset mahdollisuudet ja uhat. 

 (ISO 9001:2008 Laatukäsikirjan laatimismalli, 14.) 

3.3 Vastuut ja valtuudet 

Laadun kehittäminen lähtee aina organisaation johdosta ja vastuu laadusta pysyy joh-

dolla, vaikka se ulkoistettaisiin yrityksen ulkopuolelle tai henkilöstölle. Kuviossa 2 on 

esitetty Porin kaupungin rakennusvalvontayksikön laadunvalvonnan vastuut. Mustalla 

rastilla on esitetty eri osioiden päävastuiden jakautuminen ja valkoisella rastilla on esi-
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tetty henkilöstö, joiden tulee ylläpitää laatua ja vastata siitä osaltaan muiden työtehtä-

vien ohella. Vaikka laadun ylläpitäminen kuuluu organisaatiossa kaikille, pitää pää-

vastuu määrätä tietylle henkilölle tai henkilöille.  

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Vastuiden sijoittumien rakennusvalvontayksikön laatujärjestelmän ylläpi-
dossa. 

3.3.1 Johdon vastuu 

”Organisaation ylin johto määrittelee organisaatiolle yhteisen tarkoituksen ja suunnan. 

Koko johto alempi johto mukaan lukien luo olosuhteet, joissa ihmiset osallistuvat täy-

sipainoisesti organisaation laatutavoitteiden saavuttamiseen.” (Laadunhallinnan peri-

aatteet, 2) 

 

Parantaessa ja kehittäessä henkilöstön toimintakykyä haluttujen tulosten aikaansaa-

miseksi, organisaatio saavuttaa laadulliset tavoitteet tehokkaammin. Yhteinen suunta 

henkilöstön ja johdon välillä yhdenmukaistaa yrityksen strategiaa ja resursseja, jolloin 

yritys saavuttaa tavoitteensa vaikuttavammin. Henkilöstön ollessa samalla tasolla yri-

tyksen tarjoamien koulutuksien suhteen, ymmärtää henkilöstö herkemmin organisaa-
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tion laaduntavoitteet ja henkilöstö pystyy vastaamaan johdon pyyntöihin laatukehityk-

sessä. Henkilöstön osallistuessa laaduntavoitteiden saavuttamiseen, organisaation kes-

keinen luottamus paranee ja henkilöstö osallistuu herkemmin laadun kehittämiseen, 

jonka johdosta yhteisiin arvoihin kiinnitetään enemmän huomiota. (Laadunhallinnan 

periaatteet, 2-3.) 

 

Johdon sitoutuminen kannustaa henkilöstöä laadun kehittämisessä ja ylläpitämisessä. 

Pelisääntöjen ollessa kaikilla selvillä, on työ nopeampaa, sujuvampaa ja laadukkaam-

paa. Johdon kehittämät ja ylläpitämät toiminto-ohjeet ja tarkastuslistat auttavat henki-

löstöä pitämään työn rutiinin omaisena ja saman arvoisena. Johdon on oltava helposti 

lähestyttävissä, jotta henkilöstöä askarruttavat asiat saadaan ratkaistua, eikä aleta so-

veltamaan oman mielen mukaan.  

3.4 Viestintä 

Viestintä on organisaation sisäistä tiedonkulkua. Tiedon kulku ei tarkoita pelkästään 

johdolta henkilöstölle tapahtuvaa viestintää, vaan se sisältää myös henkilöstön vies-

tinnän johdolle. Tärkein esimerkki tiedonkulusta henkilöstöltä johdolle on mielipitei-

den kuuleminen, jotta laatua voidaan kehittää henkilöstöystävällisemmäksi. Viestintä 

yrityksen sisällä vaikuttaa työmotivaatioon ja edistää henkilöstön yhteenkuuluvuuden 

tunnetta. (Tuominen, Lillrank & Tuurna 2000, 61.) 

 

Porin kaupungin rakennusvalvontayksikössä tiedonkulku on suhteellisen nopeaa ja ta-

voittaa kaikki. Viestintä tapahtuu yleisesti sähköpostilla, päivittäisissä keskusteluissa 

tai kokouksissa. Kokouksissa on pöytäkirjassa puheenvuorot johdolle, jotta henkilöstö 

saa tietää viimeaikaisista tapahtumista ja henkilökunta pääsee keskustelemaan omista 

näkökannoistaan. Laatujärjestelmä löytyy kokonaisuudessaan henkilöstön ja johdon 

tietokoneiden tietokannasta ja se on siellä helposti luettavissa.  
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3.5 Työympäristö ja -olosuhteet 

Työturvallisuuslaki (738/2002/36§) määrää yrityksen toimitiloista ja työympäristöstä. 

Työpaikalla tulee olla yleinen siisteys ja järjestys, ettei työnteon ohessa synny häiriöitä 

ja viivästymisiä. Työntekijöiden terveydelle haitallisia paikkoja ei saa työympäristössä 

olla ja turvallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Työaikaa säästetään, kun 

kaikki paikat ovat järjestyksessä, eikä tavaroita tarvitse etsiä kohtuuttomia aikoja. (ISO 

9001:2008 Laatukäsikirjan laatimismalli, 25.) 

 

Porin kaupungin rakennusvalvontayksikössä on kaikilla omat työpisteet ja suurim-

malla osalla työntekijöistä on omat huoneet. Kaikkien työntekijöiden vastuulla on vas-

tata oman työpisteensä tai -huoneensa siisteydestä ja turvallisuudesta. Siivooja käy 

siistimässä yleiset tilat ja tyhjentää roskakorit.  

3.5.1 Ympäristö 

Roskien kierrätys on merkittävässä osassa Porin kaupungin rakennusvalvonnan arkea. 

Paperijätettä syntyy päivittäin ja sille on oma kierrätysastia, myös taukotiloissa on use-

ampi eri roskakori, johon voi roskansa lajitella. Ympäristön kuormitusta yritetään vä-

hentää myös siirtämällä lupahakemusten käsittely sähköiseen muotoon. Suurin osa jät-

teestä on paperia ja sen käyttöä pyritään vähentämään muun muassa tarkkojen tulos-

tusohjeiden kautta. 

 

”Ympäristönsuojelun näkökohdat ja eri hankkeiden ympäristövaikutukset huomioi-

daan yrityksen kaikessa toiminnassa. Keskeiset asiakokonaisuudet ovat luonnonsuo-

jelu, ympäristövaikutusten arviointi, ilmansuojelu, vesiensuojelu ja maaperän suojelu 

sekä jätehuolto, joka on sekä määrällisesti että taloudellisesti merkittävin ympäristöte-

kijä.” (ISO 9001:2008 Laatukäsikirjan laatimismalli, 25.) 

 

Porin kaupungin rakennusvalvontayksikön taukotilasta löytyy myös astianpesukone 

eikä kertakäyttöastioita käytetä. Kaikkien työhuoneiden kattovalaisimet ovat automa-
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tisoituja. Jos tilassa ei ole ketään, ne menevät automaattisesti pois päältä. Tietoko-

neissa käytetään virransäästöohjelmia ja kokouksissa pyritään käyttämään dokument-

tikameraa tulostettujen paperiversioiden sijaan.  

3.5.2 Terveys 

Terveyteen paneutuminen ennaltaehkäisee työntekijöiden työkyvyn heikkenemistä. 

Paneutumalla ergonomisiin työskentely tapoihin ja työturvallisuuteen vältetään sairas-

poissaoloja. Tämä lisää työssäoloa. Hallittaessa hygieniaa, puhtautta, lämpöä ja valoa 

saadaan työntekijöille työskentelymukavuutta ja samalla työteho kasvaa. Yrityksen 

johdon ja henkilöstön tulee yhteistyöllään parantaa työoloja kartoittamalla haittavai-

kutuksia tuottavia toimintoja ja tiloja.  (ISO 9001:2008 Laatukäsikirjan laatimismalli, 

25-26.) 

 

Työergonomiasta huolehditaan Porin kaupungin rakennusvalvontayksikössä erin-

omaisesti. Henkilöstöllä on mahdollisuus tilata erilaisia laitteita helpottamaan pääte-

työskentelyä ja parantamaan työmukavuutta. Suurella osalla henkilöstöä on nostetta-

vat pöydät, joissa voidaan työskennellä myös seisoen. Yksikössä on myös paljon eri-

laisia tuoleja, henkilökohtaisiin tarpeisiin mukautuen. Tasapainolaudat ja erilaiset kä-

situet ovat myös vakiinnuttaneet asemansa työntekijöiden työpisteillä.  

 

Puhtautta pyritään pitämään yllä säännöllisellä siivoamisella. Viihtyvyyttä tuovat 

myös toimistotiloissa olevat kasvit, jotka tuottavat myös hieman lisää ilmaa ilman-

vaihdon ohella. Lämpötilaan työntekijät pystyvät vaikuttamaan tuulettimilla ja erilli-

sillä pattereilla, luoden mukavat työolot. Valaistus on kirkas, kuten toimistoissa ylei-

sesti.  

3.5.3 Turvallisuus 

Työturvallisuuteen paneutuminen on tullut yhdeksi keskeisistä keskustelunaiheista 

nyky-yhteiskunnassa. Rakennuksissa on oltava viralliset poistumistiet ja niiden paikat 
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tulee ilmoittaa näkyvällä paikalla. Ovissa on myös merkitty hätäpoistumistiet pime-

ässä näkyvillä merkeillä. Yksiköntiloista löytyvät myös alkusammutuslaitteisto ja en-

siapukaappi. Johdon tulee olla kehittämässä työturvallisuutta ja henkilöstön kuuluu il-

moittaa kaikista työtapaturmista eteenpäin. Porin kaupunki tarjoaa henkilöstölleen yk-

sityisen työterveyshuollon muun muassa työtapaturmista johtuvien sairauksien hoi-

toon.  

 

Rakennustyömailla on noudatettava työmaiden työturvallisuusohjeita. Rakennusval-

vontayksikön henkilökunnalla tulee olla tarvittavat suojavarusteet työmailla vierailles-

saan. Yleisesti mukana on oltava kuvallinen henkilötunniste, suojalasit, kypärä, huo-

miovaatteet ja turvakengät.  

 

Porin kaupungin rakennusvalvontayksikössä on olemassa kulunvalvontajärjestelmä. 

Se tuo täsmällisyyttä ja turvallisuutta, koska tiedostetaan työaikojen oikein kirjaus, 

eikä työntekijöiden tarvitse itse merkitä aikoja ylös. Kulunvalvontajärjestelmää käyte-

tään RFID-kulkutunnisteella eli radiotaajuisella etätunnistuksella. Sama kulkutunniste 

antaa työntekijälle mahdollisuuden liikkua rakennusvalvontayksikön tiloissa. Yksikön 

ovet ovat lukittuina, jotta ylimääräisiä henkilöitä ei eksy työalueelle.  

3.6 Laatukäsikirjan ylläpito  

Laadun parantamista ei pystytä tekemään ilman jatkuvaa laadullista ylläpitoa. Laadun 

kehitystä on seurattava, muuten ajan saatossa taso heikkenee ja kaikki aikaisempi ke-

hitys saattaa laskea aikaisemman tasolle. Laatu ei saa jäädä suunnittelun tasolle vaan 

sitä on ylläpidettävä seuraamalla tuloksia. Tarkastelu ei koske pelkästään tehtävien 

tarkastelua vaan se selvittää myös toiminnan laatua ja laaduntuottokykyä. (Pajunen 

1991, 39.) 

 

Laadun ylläpidon huomaa Porin kaupungin rakennusvalvontayksikkö selvimmin sään-

nöllisissä kokouksissa. Kokouksissa, esimerkiksi viikoittain järjestettävässä lupaval-

mistelijoiden kokouksessa, on kyse täysin laadun ylläpidosta ja sen seuraamisesta. 

Kaikki hakemukset käsitellään yhdessä, jotta laatu pysyy samana ja yksikön johto tie-

tää missä mennään. 
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3.7 Auditointi 

”Auditoinnissa selvitetään, onko laadunvarmistusjärjestelmä tavoitteiden mukainen, 

tehokas ja tarkoitukseen sopiva. Auditointi on järjestelmällinen, riippumaton ja doku-

mentoitu prosessi, jossa hankittavaa auditointinäyttöä arvioidaan objektiivisesti sen 

määrittämiseksi, missä määrin sovitut auditointikriteerit on täytetty. Auditointi perus-

tuu käytännössä laatudokumentaatioon ja valittuun standardiin.” (Jyväskylän yliopis-

ton www-sivut 2017) 

 

Porin kaupungin rakennusvalvontayksikkö ei ole sitoutunut minkään standardin mu-

kaiseen toimintaan, vaan pyrkii kehittämään itseään yksikkönä laatujärjestelmänsä 

kautta. Varsinaisia auditointeja ei ole suoritettu, vaan on pyritty kehittymään henkilös-

tön ja asiakkaiden tarpeiden perusteella. Rakennusvalvontayksikön tulisi miettiä vas-

taisuudessa sisäisen auditoinnin tarpeellisuutta. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena 

on ollut kehittää laatukäsikirjaa ja toiminto-ohjeita, mutta laatujärjestelmän sopivuutta 

tulisi arvioida siihen perehtynyt taho.  

3.8 Laatukäsikirjan kehittäminen 

Organisaation toiminnan kannalta on erityisen tärkeää kehittää laatujärjestelmää ja sii-

hen kuuluvaa laatukäsikirjaa aina tarpeen tullen. Asiakastyytyväisyyden paranta-

miseksi prosessien suorituskykyä ja organisaation toimintakykyä tulee kehittää panos-

tamalla ongelmien ehkäisyyn ja ongelmatilanteissa syyn ratkaisemiseen. (Laadunhal-

linnan periaatteet, 3)  

 

Porin kaupungin rakennusvalvontayksikkö on kehittänyt laatujärjestelmää muutamaan 

otteeseen. Laatukäsikirja on päivitetty viimeksi vuonna 2011 ja suurin osa toiminto-

ohjeista 2010. Päivittäminen oli jo ajankohtaista, koska muutoksia on syntynyt orga-

nisaatiorakenteeseen ja toimintamalleihin. Kehittämistä tulisi seurata vuosittain ja jotta 

päivittäminen olisi mahdollisimman helppoa ja nopeaa, tulee päivityksiä tehdä aina 

tarpeen tullen.  
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 TOIMINTO-OHJEET 

 

Porin kaupungin rakennusvalvontayksiköllä on olemassa laatukäsikirjaan yhdistettyjä 

toiminto-ohjeita, jotka ohjaavat työntekijöitä heidän työssään. Ohjeet luovat tietyn 

kaavan, jota kaikkien työntekijöiden tulisi noudattaa. Ohjeita noudattamalla tulisi työn 

tuloksen olla yhtenäistä, riippumatta siitä, kuka työn on toteuttanut. 

 

Tämän opinnäytetyön yhteydessä kaikki Porin kaupungin rakennusvalvontayksikön 

toiminto-ohjeet ovat päivitetty, mutta ne pysyvät vain organisaation tiedossa. Toi-

minto-ohjeissa kerrotaan työtehtävistä ja niiden suorittamiseen tarvittavista apuväli-

neistä. Ohjeissa on työohje/viite-kohta, jossa on selvennys, jos työtehtävä määräytyy 

laeista, asetuksista tai järjestyksistä. Kaikkiin kohtiin on myös merkitty työntekijät, 

joita ohjeet koskettavat. 

 

Laki- ja asetusmuutoksien johdosta, ei toiminto-ohjeissa olevia työviitteitä ole voinut 

päivittää kaikilta osiltaan. Uusissa versioissa on käytetty Porin kaupungin rakennus-

järjestystä (RJ), lakia väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmenne-

palveluista (VTL), lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (JulkL), hallintolakia 

(HL), asetusta tiedoksiannosta hallintoasioissa (HTiedA), kuntalakia (KunL), lakia vi-

ranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (SOVAL), 

maankäyttö- ja rakennuslakia sekä- asetusta (MRL ja MRA).  

 

Toiminto-ohjeet ovat salattuja, mutta niiden ydinsisällöstä on kerrottu lyhyesti tässä 

luvussa. Tarkoituksena on kertoa toiminto-ohjeiden jaottelusta sekä selventää, mitä ne 

tarkoittavat. Yhteensä ohjeita on 15 ja sivuja on 24. Yleisesti sivuja on yksi tai kaksi 

toiminto-ohjetta kohden. 

4.1 Lupaneuvonta 

Ensimmäinen lupaohje koskettaa asiakaspalvelus ja asiakkaan ohjaamista oikean pal-

velun piiriin. Lupaneuvonta ohjeessa ohjeistetaan henkilöstöä asiakaspalvelussatehtä-
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vissä, asiakkaan esittäessä ennakkokysymyksiä hankkeestaan. Ohjeistajan tulee selvit-

tää hankeen perustiedot ja ohjeistaa asiakasta aloittamaan oikea lupamenettely tai 

suunnata asiakas oikean viraston luokse. 

4.2 Lupahankkeen läpivienti 

Lupahakemus tulee aina olla kirjallisessa muodossa ja sitä tulee hakea rakennusval-

vontayksiköltä. Ohjeessa kuvataan luvan toimittamista, käsittelyä ja päätöksen tekoa. 

Toiminto-ohje käsittelee suureksi osin luvan hakemisessa tarvittavia liitedokument-

teja. Ne ovat huomattavan keskeinen osa rakennusvalvontayksikön arkea ja kaikkien 

työntekijöiden tulisi olla tietoisia mitkä liitteet ovat välttämättömiä hakemuksen käsit-

telyä varten.  

 

Lupahakemuksen käsittely syntyy luvan vastaanottamisesta, kirjaamisesta, lupaval-

mistelusta, päätösehdotuksesta ja viimeisenä luvan päättämisestä. Porin rakennusval-

vontayksikkö pyrkii käsittelemään kaikki luvat neljässä viikossa, mutta vuoden 2018 

aikana järjestettävät asuntomessut ovat sekoittaneet aikataulua osittain ja asiakkailta 

on pyydetty kärsivällisyyttä.  

4.3 Asiakirjojen arkistointi 

”Rakennusvalvonta arkistoi lupapäätöksen liitteineen, vahvistetut pääpiirustukset, toi-

mitetut erityissuunnitelmat ja muut selvitykset, jotka ovat olleet tarpeen rakennustyön 

määräysten mukaisuuden toteamiseksi. Lisäksi arkistosta löytyvät rakennustyön val-

vontaan liittyvät asiakirjat kuten loppukatselmuspöytäkirjat.” (Tampereen kaupungin 

www-sivut 2017) 

 

Porin kaupungin rakennusvalvontayksikössä on tarkat vaatimukset arkistoinnin 

kanssa, jotta mikään asiakirja ei pääse katoamaan. Kaiken pitää olla omilla paikoillaan, 

jos jotain lainaa, pitää tiedot kirjata ylös ja palauttaa aineisto takaisin samalla paikalle. 

Esimerkkejä yksikön arkistoimista asiakirjoista ovat; lausunnot, kannanotot, ohje- ja 

johtosäännöt ja työtodistukset. 
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4.4 Työmaa neuvonta ja työnaikainen valvonta 

”Viranomaisten suorittamalla rakennustyön aikaisella valvonnalla tarkoitetaan raken-

tamisen eri vaiheissa tehtäviä katselmuksia ja tarkastuksia, joissa todetaan, onko ra-

kentaminen tehty myönnetyn luvan, hyväksyttyjen piirustusten ja laissa asetettujen 

vaatimusten mukaisesti. Rakennustyön aikaisen valvonnan laajuuteen vaikuttavat ra-

kennushankkeen laatu ja vaativuus. Viranomaisvalvonnan laajuus määritellään lupa-

päätöksessä ja sitä voidaan täydentää aloituskokouksen yhteydessä.” (Tampereen kau-

pungin www-sivut 2017) 

Toiminto-ohjeessa on käsitelty mitä on huomioitava ennen katselmuksien järjestä-

mistä ja mitä eri katselmuksia Porin kaupungin rakennusvalvontayksikkö tarjoaa. 

Tässä ohjeessa on käsitelty myös henkilöstön toimenpiteet katselmuksen jälkeen ja 

miten toimia, jos rakennustyö keskeytetään.  

4.5 Vastaava työnjohtaja ja erityisalan työnjohtaja 

”Rakennushankkeeseen on hyväksytettävä vastaava työnjohtaja rakennusvalvonnassa. 

Vastaavan työnjohtajan tulee johtaa rakennustyötä ja vastata viranomaisiin päin sen 

suorittamisesta. Vastaavan työnjohtajan tehtävien hoitamisesta antaa rakennusval-

vonta erillisiä ohjeita rakennusluvan myöntämisen ja vastaavan työnjohtajan hyväk-

synnän yhteydessä.” (Oulun kaupungin www-sivut 2017) 

Vastaavan työnjohtajan ja erityisalojen työnjohtajan tarvitsee teettää rakennusvalvon-

tayksikköön hakemus, jossa he hakevat kyseisen hankkeen työnjohtajaksi. Vastaavan 

työnjohtajan hyväksyy rakennustarkastajainsinööri ja erityisalojen työnjohtajan LVI-

tarkastusinsinööri. 

 

Rakennusvalvontayksikössä työnjohtajia opastetaan hankkeen velvoitteista ja toimek-

siannosta. Työnjohtajia neuvotaan katselmuksista ja niiden tilaamisesta, sekä muistu-

tetaan että vastaavan työnjohtajan tulee olla katselmuksissa paikalla. 
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4.6 Erityissuunnitelmat 

Erityissuunnitelmat ovat täsmentäviä kuvia ja laskelmia. Porin kaupungin rakennus-

valvontayksikössä rakennesuunnitelmia tarkastaa rakennustarkastusinsinööri ja ilman-

vaihto, sekä kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen suunnitelmia LVI-

tarkastusinsinööri. Suunnitelmia tarkastaessa tulee huomioida suunnittelijan tarpeelli-

nen pätevyys työhönsä ja onko kaikki pyydetyt osa-alueet suunniteltu. 

 

”Lupapäätöksessä voidaan edellyttää rakennushankkeeseen liittyvien erityissuunnitel-

mien ja selvitysten toimittamista. Rakennusvalvontaviranomainen voi erityisestä 

syystä vaatia suunnitelmien tai selvitysten toimittamista myös aloituskokouksen yh-

teydessä tai rakennustyön aikana, vaikka lupapäätöksessä ei suunnitelmia olisi vaa-

dittu.” (Tampereen kaupungin www-sivut 2017) 

4.7 Jatkuva valvonta 

Annettujen määräysten valvonta, kuten luvattomat rakennukset, rakennusten käyttö-

tarkoitus ja kiinteistöjen kunnossapito kuuluvat jatkuvaan valvontaan. Toimintaan 

kuuluvat myös kaupunki- ja maisemakuvaan vaikuttavat toimenpiteet esimerkiksi ka-

tujen kunnossapito, kokoontumishuoneiden ja -alueiden turvallisuus. Niskoitteluta-

pauksissa voi rakennusvalvontayksikkö valmistella hallintopakkokeinojen käytön. 

(Axelsson 1998, 26.) 

 

Jatkuvasta valvonnasta vastaa Porin kaupungin rakennusvalvontayksikössä rakenne-

tun ympäristön tarkastaja ja toiminto-ohje on tehty tukemaan hänen työtään. Ohjeessa 

on kerrottu yksityiskohtaisesti, miten asiakasta tulee auttaa, jos hän haluaa saada vali-

tus toimenpiteen vireille. Valituksen päästessä käsittelyyn, tarkastaja valvoo toimen-

piteen etenemistä ja määräaikojen noudattamista. 
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4.8 Määräajat 

Porin kaupungin rakennusvalvontayksikkö tarkastelee hankkeiden määräaikoja, kuten 

raukeavat luvat, työmaa valvonta ja jatkuvan valvonnan määräajat. Raukeavista luvista 

lähetetään tieto asiakkaalle, jos hanketta ei ole lopetettu määräajassa, jotta asiakas voi 

halutessaan hakea jatkolupaa. Toiminto-ohje tarkastelee katselmuksia, tiedottamista ja 

eri hankkeita joiden määräaikoja tulee valvoa.  

 

Lupahakemuksen määräaika alkaa aina luvan tai hyväksynnän tullessa lainvoi-

maiseksi. Lupaa voidaan jatkaa asiakkaan hakiessa jatkoaikaa tai rauenneen luvan uu-

delleen voimaansaattamista.  Jatkuvassa valvonnassa määräajat koostuvat yleisesti lu-

van hakemisesta jo rakennetulle kohteelle tai luvattoman rakennuksen purkamista. 

Asiat tulee hoitaa määräajassa tai rakennetun ympäristön tarkastajan on käytettävä 

pakkokeinoja.  

4.9 Lausunnot 

Lausuntoja antaessa tulee aina huomioida, kuuluuko lausunnon antaminen viranomais-

tehtäviin vai onko se maksullisten palveluiden piirissä. Lausuntoa pyydettäessä kan-

nattaa aina miettiä tulisiko asiakas ohjata toiseen virastoon vai onko lausunnon anta-

minen juuri Porin kaupungin rakennusvalvontayksikön tehtävä. 

 

Toiminto-ohje havainnollistaa lausunnon antajalle, miten asiaan tulee paneutua ja mi-

ten lausunto muodostetaan. Porin kaupungin rakennusvalvontayksikössä on arkistoi-

tuna useita dokumentteja, joita voi käyttää apuna lausunnon tekemisessä. Suositeltavaa 

on myös hankkia kirjallisuutta joista saa selvennyksiä lausuntoon. Lausunto tulee val-

mistella kirjalliseksi esitykseksi ja se hyväksytetään yksikön päälliköllä.  

4.10 Muutoksen hakeminen ja valitus 

Lupapäätöksen yhteydessä luvan hakijalle lähetetään päätös, jonka yhteydessä on 

muutoksenhakuohje. Kun päätös on annettu voi hakija tai muu asianomainen hakea 
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muutosta päätökseen. Muutosta hakeva asianomainen voi olla esimerkiksi viranomai-

nen tai naapuri. Muutosta voi hakea tekemällä oikaisuvaatimuksen tai valituksen. 

 

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä viranomaisen päätöksestä johon on tyytymätön 14 vuo-

rokauden kuluessa annetusta päätöksestä. Vaatimuksen tulee olla kirjallinen ja se osoi-

tetaan päätöksen tehneelle viranomaiselle tai toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen voi 

tehdä vedoten päätöksen laillisuuteen tai vain tarkoitusmukaisuusperustein. Oikai-

suvaatimuksen päätöksessä tulee olla muutoksenhakuohje joka ohjaa valituksen teke-

misessä. (Pirkkalan kaupungin www-sivut 2017) 

 

Valituskin tulee tehdä kirjallisena, mutta se tehdään oikaisuvaatimuksen päätöksestä. 

Valituksen voi tehdä toimielimen päätöksestä hallinto-oikeuteen 30 vuorokauden ku-

luttua annetusta päätöksestä. Valitus tulee tehdä laillisuusperustein vedoten lainvastai-

suuteen, viranomainen on ylittänyt päätöksen teollaan toimivaltansa tai päätös on syn-

tynyt virheellisessä järjestyksessä. (Pirkkalan kaupungin www-sivut 2017) 

 

Toiminto-ohjeessa on annettu lista, miten toimitaan asiakkaan kanssa, joka haluaa oi-

kaisuvaatimuksen tai valituksen tehdä. Lista sisältää mitä viranomaisen tulee selvittää 

ennen kuin hän voi auttaa asiakasta muutoksen haussa ja miten prosessi etenee oikai-

suvaatimuksen tai valituksen jättämisen jälkeen. 

4.11 Rakennuksen tai sen osan purkaminen 

Rakennuksen tai sen osan purkaminen vaatii asemakaava-alueella ja määrättäessä 

yleiskaava-alueella erillisen luvan. Yleisesti lupaa ei tarvitse hakea pienien talousra-

kennuksien tai osioiden purkutöihin vaan niihin riittää ilmoitus purkamisesta. Ilmoitus 

tulee tehdä aina, kun lupaa ei vaadita ja se on annettava rakennusvalvontayksikköön 

30 vuorokautta ennen toimenpiteen tapahtumista.  

 

Rakennusta tai sen osaa purettaessa tulee rakennusvalvontayksikköön selvittää, miten 

rakennusjäte tullaan käsittelemään ja miten käyttökelpoisia osia hyväksikäytetään. Ra-

kennuslupahankkeen yhteydessä käsiteltävät purkutoimenpiteen eivät tarvitse erillistä 
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lupaa, mutta rakennuslupahakemukseen tulee lisätä selvitys rakennusjätteen käsitte-

lystä ja hyväksikäytöstä. 

4.12 Rakennusrasite 

”Rakennusrasite tarkoittaa pysyvää oikeutta käyttää toisella kiinteistöllä olevaa raken-

nusta. Rakennusrasitteen perustamisesta, muuttamisesta ja poistamisesta päättää ra-

kennusvalvontaviranomainen. Rakennusrasitteet ovat joko sopimukseen perustuvia tai 

asemakaavan edellyttämiä rakennusrasitteita.” (Rakennusrasite: Pysyvä oi-

keus…2017) 

 

Toiminto-ohje pyrkii muistuttamaan työntekijää, miten asiakasta tulisi ohjata raken-

nusrasiteasiassa. Rakennusrasite merkitään kiinteistörekisteriin asianomaisen tontin 

kohdalle, joten asiakkaan pitäisi selvittää työntekijälle vähintään rakennusrasitteen so-

pijaosapuolet, mitkä tontit ovat kyseessä ja minkä asian takia rasitetta ollaan hake-

massa sekä miten rasite hoidetaan ja miten se lakkautetaan.  

4.13 Rakennuskanta 

Rakennuskanta on alakäsite rakennukset ja kesämökit -tilastosta. Rakennuskanta ei 

käsittele kesämökkejä tai kevytrakenteisia- ja talousrakennuksia. Rakennusvalvonta-

viranomaiset luovuttavat rakennuksien rakennusluvanvaraiset tiedot Väestörekisteri-

keskukseen. Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä tilastokeskus saa 

käyttöönsä tarvittavat tiedot tilastojen ylläpitämiseen. Tilastoja voidaan luoda postinu-

meroalueittain tai koordinaattipohjaisilla alueiden jaoilla. (Tilastokeskuksen www-si-

vut 2017) 

 

Toiminto-ohje selventää työntekijälle, miten hoidetaan rakennuskannan tietojen seu-

raamista, virheiden korjaamista ja muiden selvityksien tekemisestä. Ohjeessa muistu-

tetaan myös päivitettyjen tietojen siirtämisestä vuosittain valtakunnalliseen Rakennus- 

ja huoneistorekisteriin. 
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4.14 Tietopalvelu 

Tietopalvelun toiminto-ohje on tehty muistuttamaan tiedoista, jotka tulee luovuttaa 

neljännesvuosittain keskushallintoon ja lautakunnalle. Kaikkien luovutettavien tieto-

jen kohteiden rakennushanketietojen tulee olla olemassa. Tietopalvelu kuvaa kantaa, 

johon hankkeiden tiedot on kirjattu ja josta ne voidaan etsiä tarvittaessa. 

 

Asiakkaan pyynnöstä tulee myös luoda tuloste, johon kirjataan tietoja rakennushank-

keesta. Tuloste on maksullinen ja sitä varten työ tarvitsee laskuttaa. Asiakkaalle luo-

vuttamisen jälkeen työntekijän tulee kirjata järjestelmään, kenelle hän on tulosteen an-

tanut. 

4.15 Sähköinen asiointi 

Sähköinen asiointi on uusi toimintamuoto Porin kaupungin rakennusvalvontayksi-

kössä. Sähköisen asioinnin kautta asiakas pääsee hakemaan lupaa hankkeelle tai teke-

mään ennakkokyselyitä hankkeestaan. Visiona on, että suurin osa hakemuksista tultai-

siin jättämään sähköisinä, jolloin lupakäsittelyn prosessin käsittelyaikoja voitaisiin ly-

hentää ja kaikki tiedot olisivat yhdessä paikassa. Samalla päästäisiin eroon papereista 

ja niiden säilyttämisestä koituvista haasteista. 

 

Toiminto-ohje itsessään on pyritty pitämään mahdollisimman lyhyenä, koska prosessi 

toimii lähes samanlailla kuin paperisen hakemuksen käsittely. Ohjeessa selvennetään 

ennakkokyselyihin vastaamisesta ja mitä tietoja asiakkaan tulee lisätä palveluun ennen 

kuin hän saa jättää lupahakemuksen.  Lupahakemuksen jättämisen jälkeen työntekijän 

tulee siirtää hankkeen tiedot tietokantaan ja aloittaa lupakäsittely samaan tapaan kuin 

paperilla toimitetun lupahakemuksen kanssa. 

 

Kaikki hankkeet jotka ovat käyneet teknisessä katselmuksessa julkaistaan sähköisessä 

asioinnissa. Sähköiseen palveluun jätettyihin lupahakemuksiin ilmoitetaan tieto, kun 

hankkeen päätös on valmistunut.  
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 POHDINTA 

 

Opinnäytetyön toteuttamiseen vaikutti viime kesän kesätyöpaikka, joka oli Porin kau-

pungin rakennusvalvontayksikkö. Erilaisia opinnäytetyövaihtoehtoja mietittyämme, 

päädyimme laatujärjestelmän uudistammiseen. Laatukäsikirjan ja toiminto-ohjeiden 

päivittäminen on ollut ajankohtaista jo pidemmän aikaa, mutta resursseja työhön ei ole 

ollut.  

 

Viime kesäisen työn johdosta olin päässyt perehtymään Porin kaupungin rakennusval-

vontayksikön toimintaan ja tutustunut työntekijöihin, sekä heidän työtehtäviinsä. 

Tämä helpotti huomattavasti työn toteuttamista. Laatujärjestelmän käytöstä en saanut 

kesän aikana mitään tietoa, ja myöhemmin selvisikin, etteivät kaikki työntekijät edes 

tienneet laatukäsikirjan ja toiminto-ohjeiden olemassa olosta.  

 

Opinnäytetyötä aloittaessa hämmästyin, kuinka laaja laatu on sanana ja mitä erilaisia 

merkityksiä, sillä on eri toimialoilla. Nopeasti ymmärsin, että en voi tutkia laatua ja 

laatukäsitystä kuin pieneltä osalta. Rajaaminen oli vaikeaa, mutta suurin osa materiaa-

lista jota löysin, käsitteli laatua tuotteen tuottamisena. Päädyin rajaamaan opinnäyte-

työn laatukäsityksen palveluihin ja siihen vaikuttaviin asioihin, kuten asiakaspalve-

luun ja laatukustannuksiin, joita syntyy laadun kehityksestä ja työstä jossa laatua ei 

huomioida.  

 

Laatukäsikirjan osalta tutkin useita valmiita töitä, mutta suurin osa töistä oli tehty var-

haiskasvatuksen piiriin. Löysin kuitenkin monia erilaisia kaavoja, miten laatukäsikir-

jaa tulisi tuottaa, ja näistä sain avun uudistetun laatukäsikirjan pohjaksi. Vanhassa laa-

tukäsikirjassa oli paljon hyviä piirteitä, enkä niitä lähtenyt poistamaan. Päivitin tietoja 

ja uudistin laatukäsikirjaa tekemällä kokonaan uusia kohtia kuten esimerkiksi työym-

päristöstä kertovat kappaleet.  

 

Toiminto-ohjeiden päivittämin osoittautui hankalemmaksi kuin olin kuvitellut. Kesä-

työssäni olin keskittynyt lupahankkeen käsittelyyn, joten niitä koskevat toiminto-oh-

jeet sain helposti tehtyä. Muiden toiminto-ohjeiden tekemiseen jouduin hakemaan run-

saasti tietoa eri paikoista.  
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Vaikein asia minulle oli toiminto-ohjeiden työohjeiden päivittäminen. Virkamiehiä ja 

rakentamista koskevia lakeja oli runsaasti, ja niiden lukemisessa meni paljon aikaan. 

Yritin kerätä tärkeimmät asiat toiminto-ohjeisiin, mutta silti uskon, että joitain lakeja 

on jäänyt huomioimatta. Vanhoissa toiminto-ohjeissa ei lainsäädäntöä oltu tarkasteltu 

näin monen lain kautta, mutta koin että viitteiden tulisi olla esillä, jos työntekijä ei 

tiedä toimintojen pohjautuvan laista. 

 

Päivitetyt toiminto-ohjeet ja laatukäsikirja ovat hyvä pohja laadun kehittämisen jatka-

misessa. Mikään ei ole valmis paketti ja esimerkiksi rakentamismääräyskokoelma on 

uudistumassa, joten sen tuomia uudistuksia tarvitsee tarkastella myöhemmin. Porin 

kaupungin rakennusvalvontayksikkö pystyy nyt jatkamaan aloittamaani työtä ja kehit-

tää heidän työnsä laatua mahdollisimman korkealle tasolle. 
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