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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää ISS Palveluille kiinteistöjen 
huoltosuunnitelmiin ohjelmoitavien töiden kirjaamista varten oma yhdenmukai-
nen prosessinsa, jonka avulla havaintojen tekemisestä saataisiin helpompaa ja 
niitä myös saataisiin enemmän asiakkaille esitettäväksi. 
 
Työ aloitettiin tutustumalla pitkän tähtäimen suunnitelmaan (PTS), kiinteistön yl-
läpitoon ja ISS Palveluiden nykyiseen toimintamalliin pitkän tähtäimen suunni-
telmaan kirjattavien töiden havainnoinnissa ja raportoinnissa. Nykyisen proses-
sin rinnalle haluttiin kehittää uusi tapa toimia. Avainasemassa olivat mobiililait-
teissa toimivat sovellukset. 
 
Lopputuloksena saatiin yrityksellä jo olemassa olevaan mobiilisovellukseen toi-
minto, joka otetaan valmistuessaan laajasti käyttöön ja jota voidaan tarpeen 
mukaan kehittää eteenpäin. 
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SANASTO 

EV-työ  Erillisveloitettava työ. Palvelusopimuksen ulkopuolelle 

  luokiteltava työtehtävä, joka voidaan esittää asiakkaalle. 

Palvelusopimus Palvelusopimuksessa määritetään kiinteistön ylläpitoon

  kuuluvat työt. Lumityöt, hiekoitus yms. 

Palveluntuottaja Palvelua tuottava yritys, joka on velvollinen suoritta-

  maan sopimuksessa mainitut työtehtävät. 

PTS  Pitkän tähtäimen suunnitelma antaa taloyhtiön päättä-

  jille kuvan kiinteistön kunnosta ja auttaa korjaustarpei-

  den aikatauluttamisessa.  

Tilaaja  Palvelun tilaaja, asiakas, kiinteistön omistaja.  

Turvallisuushavainto Työkohteesta- tai ympäristöstä tehty havainto, jonka 

  tarkoituksena on parantaa alueen tai työtehtävän suorit-

  tamisen turvallisuutta.  
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1 JOHDANTO 

Oleellinen osa kiinteistön suunnitelmallista ylläpitoa on nykyisin pitkän tähtäimen 

suunnitelmaan (jatkossa PTS) ohjelmoitavien töiden havainnointi ja raportointi. 

Nämä PTS-havainnot kirjataan osaksi kiinteistön PTS-suunnitelmaa, jota palve-

luntuottaja, tässä tapauksessa ISS Palvelut, ylläpitää yhdessä kiinteistön omista-

jan kanssa.  

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää ISS Palveluille PTS-havaintoja 

varten oma yhdenmukainen prosessinsa, jonka avulla havaintojen tekemisestä 

tulisi helpompaa ja niitä myös saataisiin enemmän asiakkaille esitettäväksi. 

Tämän hetkinen tilanne on, että havaintoja kyllä tehdään erillisillä kiinteistökier-

roksilla, mutta tähän ei ole olemassa omaa yhdenmukaista prosessia. Tähän asti 

havaintojen tekeminen on ollut lähinnä esimiesten vastuulla, mutta jatkossa ha-

vaintoja haluttaisiin myös asentajilta ja kiinteistönhoitajilta. Näiden lähtötietojen 

pohjalta lähdettiin etsimään ratkaisua. 

 



 

 8 

2 ISS PALVELUT OY 

ISS Palvelut on Suomessa toimiva kiinteistö- ja toimitilapalveluita tarjoava yksi-

tyinen yritys. ISS Palvelut toimittaa julkiselle sektorille, yhteisöille ja yrityksille eri-

laisia henkilöstövaltaisia tukipalveluita. Palveluiden tarkoituksena on helpottaa 

asiakkaan toimintaa ja mahdollistaa ydintoimintaan keskittyminen. ISS Palvelut 

työllistää Suomessa noin 8000 henkilöä ja se on osa kansainvälistä ISS-konser-

nia, joka toimii tällä hetkellä 74 maassa. (1.)  

2.1 ISS-konserni 

ISS A/S (Integrated Service Solutions) sai alkunsa Kööpenhaminassa Tanskassa 

vuonna 1901. Yritys aloitti pienenä vartiointiliikkeenä nimellä Copenhagen-Fre-

deriksberg Night Watch ja laajensi toimintaansa vuonna 1934 siivoustoimintaan, 

joka toimi turvallisuuspalveluita tuottavasta yrityksestä erillään nimellä The Da-

nish Cleaning Company. Nimi ISS otettiin käyttöön vasta 1968. Tänä päivänä 

ISS-konsernissa työskentelee noin 489 000 henkilöä 74 maassa Aasiassa, Eu-

roopassa, Pohjois-Amerikassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Tyynenmeren alu-

eilla.  Kuvasta 1 käy ilmi ISS:n yritysrakenne. (2.) 

 

KUVA 1. ISS:n yritysrakenne (2.) 
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ISS:n toimintaa ohjaavat neljä arvoa: rehellisyys, yrittäjyys, vastuu ja laatu. Arvot 

ovat osana niin johdon kuin työntekijöiden toimintaa kaikissa palvelualueissa: 

• Kokonaispalveluratkaisut 

• Kiinteistön ylläpitopalvelut 

• Siivouspalvelut 

• Ruokailupalvelut 

• Tukipalvelut. (1.) 

2.2 Kiinteistön ylläpitopalvelut 

Tämä opinnäytetyö on tehty kiinteistön ylläpitopalveluita varten. Ylläpitopalveluita 

ovat kiinteistöhuolto, tekniset palvelut ja energianhallintapalvelut.  

Työskentelin opinnäytetyötä tehdessäni ISS Palveluiden teknisissä palveluissa 

Oulussa. Tekniset palvelut pitää sisällään sähkötekniikan, kylmätekniikan, raken-

nusautomaation, LVI-tekniikan, tele- ja turvajärjestelmät sekä rakennuspuolen 

korjaustyöt ja tilamuutosprojektit. (1.) 

 



 

 10 

3 PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA OSANA KIINTEISTÖN YL-

LÄPITOA 

Kiinteistö vaatii säännöllistä huoltoa ja korjausta, jotta sen arvo ja käyttöominai-

suudet saadaan pidettyä halutulla tasolla. Kiinteistön ylläpito sisältää kahden 

tyyppistä toimintaa: kiinteistönhoito ja korjausrakentaminen. (3.) 

3.1 Kiinteistön ylläpito ja korjaaminen 

Kiinteistön ylläpito on rakennuksen kunnon jatkuvaa seuraamista ja korjaustar-

peiden selvittämistä. Tähän on apuvälineiksi kehitetty erilaisia kuntoarviointi- ja 

kuntotutkimusmenetelmiä. (3.) 

Korjausrakentamisessa rakennuksen osia kunnostetaan niin, että kiinteistön laa-

tutaso pysyy samana tai paranee. Korjaaminen on järkevää kytkeä osaksi kiin-

teistön suunnitelmallista ylläpitoa, niin että ne ajoitetaan osaksi kiinteistön pitkän 

tähtäimen suunnitelmaa (PTS-suunnitelma). Suunnitelmallisella ylläpidolla sääs-

tetään kustannuksia ja saadaan pidettyä kiinteistön laatutaso vakaana. (3.)  

Kuvassa 2 näkyy kunnostuksen tarpeessa oleva parkettilattia. Tässä tapauk-

sessa riittää hionta ja lakkaus.  

 

KUVA 2. Kunnostettava parkettilattia (Kuva: Ville-Pekka Alavuotunki, 2018) 
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3.2 Kiinteistön ylläpidon laatu 

Kiinteistön ylläpidon laatua voi tarkoittaa esim. ylläpidon suunnitelmallisuus, jolla 

rakennuksen laatutaso saadaan pysymään ennallaan tai parantumaan. Ylläpito-

korjausten yhteyteen kannattaa mahdollisuuksien mukaan kytkeä myös esim. 

energiatehokkuuden ja esteettömyyden parantaminen. (3.) 

3.3 Huoltokirja 

Huoltokirja on tärkeä apuväline kiinteistön suunnitelmallisessa ylläpidossa. Huol-

tokirjalla tarkoitetaan kiinteistökohtaista asiakirjakokokonaisuutta, joka sisältää 

kiinteistön perustietojen lisäksi kiinteistön ylläpidon ohjeet, tavoitteet ja seuranta-

tiedot. (3.) 

Uusissa vuoden 2016 jälkeen käyttöön otetuissa KH-korteissa huoltokirjasta käy-

tetään nimitystä kiinteistönpitokirja (4, s. 87). 

Huoltokirja on linkki kohteen käyttäjän, kiinteistömanagerin ja palveluntuottajan 

välillä. Kirjaan säilötään ajantasainen tieto kiinteistön tilasta ja tehdyistä korjaus-

töistä. Sisältö on ohjeistettu rakentamismääräyskokoelman osassa A4. Huolto-

kirja on aina kiinteistökohtainen ja siihen voidaan tarvittaessa lisätä sisältöä tai 

jättää sitä pois. (4, s. 86–87.) 

Yleensä huoltokirja sisältää kuitenkin seuraavat asiat: 

 Yleistiedot kohteesta  

• Huoltokirjan käyttöohje (tarvittaessa)  

• Yhteystiedot  

 Kiinteistötiedot  

• Kiinteistön perustiedot  

• Paikantamispiirrokset  

• Taloteknisten järjestelmien kuvaukset (tarvittaessa)  
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 Pintamateriaalit hoito- ja huolto-ohjeineen  

• Julkisivujen ja vesikaton pintamateriaalit ja niiden hoito- ja huolto-ohjeet  

• Tilojen pintamateriaalit ja kalusteet hoito- ja huolto-ohjeineen  

• Ulkoalueiden pintamateriaalit ja talovarusteet hoito-ohjeineen  

 Palvelukuvaukset  

• Isännöinnin (toimitilamanagerin) palvelukuvaus ja tehtäväluettelo (tarvitta-

essa)  

• Kiinteistöhoitotehtävien palvelukuvaus ja tehtäväluettelo (tarvittaessa)  

• Siivoustehtävien palvelukuvaus ja tehtäväluettelo (tarvittaessa)  

• Ulkoalueiden hoidon palvelukuvaus ja tehtäväluettelo (tarvittaessa)  

• Muiden kiinteistöpalvelutehtävien palvelukuvaukset ja tehtäväluettelot 

(tarvittaessa)  

 Kiinteistönhoitosuunnitelma  

• Sisälämpötilojen ohjearvot ja talotekniikan ohjeelliset toiminta-arvot  

• Tilatehokkuudelle asetetut tavoitteet (tilojen käyttöajat) toimitiloissa (tarvit-

taessa)  

• Huoltokalenterit  

• Korjauspäiväkirja  

• Valvontaraportit  

• Talotekniset huolto-ohjeet (tarvittaessa)  

• Jätehuoltosuunnitelma (tarvittaessa)  

• Erikoislaitteiden (esimerkiksi hissit) huoltosuunnitelma (tarvittaessa)  

• Talosuojelusuunnitelma (tarvittaessa)  

 Kunnossapitosuunnitelma  

• Kunnossapitoa vaativat rakennusosat ja tekniset järjestelmät sekä ohjeel-

liset kunnossapitojaksot sekä niiden määrät  

• Kuntoarvio ja kuntotutkimukset, jotka liittyvät kunnossapitosuunnitelman 

laatimiseen  
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• Korjaushistoria  

• Kunnossapitosuunnitelma  

o Vuositasolla  

o Viiden vuoden aikajänteellä  

o 10 vuoden aikajänteellä  

o Rakennuksen taloudellisena pitoaikana (esimerkiksi 25 vuotta)  

 Kulutusseuranta  

• Lämpö  

• Vesi  

• Kiinteistösähkö  

• Energiatodistus laskelmineen (tarvittaessa)  

 Huoltokirjan liiteaineisto  

• Kiinteistöstrategia  

• Poikkeustilanneohjeet (tarvittaessa)  

• Energiatodistus laskelmineen (tarvittaessa)  

• Tuoteselosteet (tarvittaessa)  

• Remontti-ilmoituslomake (tarvittaessa)  

• Muut huoltokirja käyttöön liittyvät ohjeet. (4, s. 88–90.) 

Paras hyöty huoltokirjasta saadaan sen jatkuvalla käytöllä. Tällöin managereilla 

ja palveluntuottajilla on aina ajantasainen tieto käytettävissään ja kiinteistön yllä-

pito saadaan pidettyä tavoitellulla tasolla. Suuret toimitilakiinteistöt sisältävät ylei-

sesti paljon tekniikkaa ja täten huoltokirjan arvo vain kasvaa. Tänä päivänä huol-

tokirja on yleensä sähköinen, joista esimerkkejä ovat muun muassa Fatman ja 

BEM. Tarvittaessa yksinkertaisen huoltokirjan voi tehdä myös taulukkolaskenta-

ohjelmistolla. (4, s. 90.) 
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3.4 Pitkän tähtäimen suunnitelma 

Pitkän tähtäimen suunnitelma eli kunnossapitosuunnitelma on kiinteistöosakeyh-

tiöille ja taloyhtiöille lain mukaan pakollinen väline. Se antaa yhtiönpäättäjille ko-

konaiskuvan kiinteistön kunnosta ja auttaa tulevien korjaustarpeiden suunnitte-

lussa. Kunnossapitosuunnitelma liitetään osaksi huoltokirjaa. (5.) 

Kunnossapitosuunnitelman (PTS-suunnitelman) tavoitteet ovat seuraavat: 

1. Kiinteistön käyttäjien turvallisen ja terveellisen olemisen varmistaminen  

2. Rakennuksen pääoma-arvo säilyttäminen ja Taloudellisen pitoajan var-

mistaminen 

3. Kohteessa olevien teknisten vaurioiden tunnistaminen ja niiden tarkoituk-

sen mukainen korjaaminen 

4. Vaurioiden ennaltaehkäiseminen 

5. Kokonaiskustannusten optimointi 

6. Vaihtoehtoisten kunnossapitostrategioiden vertaamisen mahdollistami-

nen, ja kunnossapidon läpinäkyvyys. 

7. Resurssien käytön ohjaus ja suunnittelu 

8. Tilojen tehokkaan toiminnallisuuden turvaaminen. (4, s. 96–98.) 

 

Toimitilakiinteistöissä toiminta tapahtuu omistajan ja käyttäjän välillä. Hallinnon 

kannalta yleisin toimintamalli on vuokrasopimus. Vuokrasopimuksessa on mää-

ritelty palvelut, jotka käyttäjä saa vuokran vastineeksi. Yleisesti vuokraan sisäl-

tyy pääosa kiinteistön ylläpitotehtävistä. Palveluntuottajan ja kiinteistön omista-

jan tehtäväkuvaukset ja velvoitteet on määritetty kiinteistöpalvelusopimuksessa. 

(4. s. 98.) 

Hyviä esimerkkejä PTS:ään tehtävistä ehdotuksista ovat vesikattoremontti, läm-

mönvaihtimen uusiminen, ulkoalueremontti tai ulko-ovien muuttaminen nosto-

oviksi (kuva 3).  
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KUVA 3. Ulko-ovien vaihtaminen nosto-oviksi (Kuva: Ville-Pekka Alavuotunki, 

2018) 

PTS:stä puhuttaessa puhutaan yleensä hieman isommista töistä, kuin kiinteis-

tönhuollossa tai päivittäisessä kiinteistön ylläpidossa. PTS-suunnitelma tehdään 

esimerkiksi 10 vuoden ajalle, mutta yleisesti käytössä on myös 5 vuoden aikaväli. 

Suunnitelma tarkastetaan vuosittain tehtävillä kiinteistökierroksilla. Kuvassa 4 on 

esimerkki PTS-suunnitelmasta. (5.) 
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KUVA 4. Esimerkki PTS-suunnitelmasta (6.) 

Tarvittaessa PTS-suunnitelmassa esitetty korjaustoimenpide voidaan jakaa use-

alle vuodelle. Näin on hyvä tehdä ainakin laajoissa toimitilakokonaisuuksissa, 

joissa resurssien sitominen työhön saattaa osoittautua ongelmalliseksi. Kuvan 4 

esimerkissä näin on tehty muun muassa vesi- ja viemärijärjestelmän osalta ja 

sähköenergian jakelu- ja käyttöjärjestelmien korjaustöissä. (4.) 
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3.5 Talo 2000 -nimikkeistö 

Merkinnät huoltokirjaan tehdään yleisesti jonkin standardisoidun nimikkeistön 

mukaisesti, kuten esimerkiksi Talo 2000 tai Talo 90 -nimikkeistöt. Näistä nykyisin 

on yleisimmin käytössä Talo 2000 -nimikkeistö, joka on kansallinen standardi-

soitu nimikkeistö rakennusalan tiedonvaihdossa. Sen tarkoituksena on yhtenäis-

tää käytäntöä ja parantaa rakennushankkeen osapuolten tiedonvaihtoa, kun ra-

kennusosista on kaikilla käytössä samat nimet. Talo 2000 -nimikkeistö on julkinen 

ja se on kaikille saatavilla. (7.) 
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4 YRITYKSEN PTS-HAVAINTOJEN YHDENMUKAISTAMINEN  

PTS-havaintojen tekemiseen on yhtä monta tapaa kuin on tekijää. Tämän opin-

näytetyön tarkoituksena on, että havaintojen tekemisestä saataisiin ISS Palvelui-

den Oulun toimipisteen alueella yhdenmukainen. Tällöin havaintojen tekeminen 

olisi johdonmukaisempaa ja niitä myös saataisiin enemmän. Havainnot kirjattai-

siin PTS-suunnitelmaan, jota ylläpidetään yhteistyössä kiinteistön omistajan 

kanssa. 

Ensimmäisenä pohdittiin sähköpostin käyttöä PTS-havaintojen kirjaamiseen, ja 

tämän jälkeen päädyttiin käyttämään ISS palveluiden LuurISSa- nimistä mobii-

lisovellusta. Prosessin kuvaaminen kaaviona selkeytti PTS-havaintojen kirjaami-

seen kuuluvaa kokonaisuutta. 

4.1 Korjaushavaintojen hallinnan prosessi 

Yleisesti kiinteistöjen kuntoa seurataan esimerkiksi kiinteistökierrosten yhtey-

dessä, jolloin esiin tulevat lähinnä vain välitöntä korjaamista vaativat tehtävät. 

PTS-havaintojen raportoinnin avulla on tarkoitus löytää korjauskohteita ennakoi-

den useamman vuoden päähän. Tämä tuo suoraa säästöä kiinteistön omistajan 

kustannuksiin, kun hankkeet voidaan valmistella huolella. Kuvassa 5 esitetyssä 

prosessikaaviossa on pääpiirteittäin esitettynä koko prosessin eteneminen järjes-

telmässä. 
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KUVA 5. Korjaushavainnon hallinnan prosessi (Kuva: Ville-Pekka Alavuotunki) 

Yksittäinen havainto kohdistuu aina johonkin rakennusosaan. Olkoon se sitten 

ovi, katto, ikkuna tai vaikkapa päällyste. Silmämääräisesti tehty havainto kirjataan 

ja siirretään jatkokäsittelyyn.  

Jatkokäsittelyvaiheessa havainto muotoillaan asiakkaan huoltokirjaan sopivaksi 

ja yleensä Talo 2000-nimikkeistön mukaiseksi. Tässä vaiheessa työlle annetaan 

aikataulu ja karkea kustannusarvio. 

Huoltokirjaa hallinnoi kiinteistön omistajan edustaja, joka budjetoi PTS-suunnitel-

man mukaiset varat kiinteistön ylläpitoon, kilpailuttaa urakat ja tilaa työn työnsuo-

rittajalta.  

4.2 Sähköposti havaintojen tekemisen välineenä 

Projektin alussa ensimmäisenä vaihtoehtona oli oman sähköpostiosoitteeseen 

perustaminen havaintojen kokoamista varten. Sähköpostia puoltava seikka oli 

mm. se, ettei järjestelmän pystyyn laittaminen vaatisi resursseja, vaan olisi IT-

tuen yhteistyössä hyvinkin nopea saada käyttöön.  

Havainto

Kirjaaminen

Jatkokäsittely

Raportointi

Aikatauluttaminen

Tilaus

Työn suorittaminen
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Sähköposti ei ole välineenä helpoin ratkaisu raportoijalle saatikka raportin jatko-

käsittelijälle. Sähköposti ei täyttäisi yhdenmukaistamiskohtaa, joka asetettiin pro-

jektin alussa yhdeksi tavoitteeksi. Näistä syistä sähköposti hylättiin, ja tilalle läh-

dettiin pohtimaan mobiilisovellusta. 

4.3 LuurISSa-sovellus 

ISS Palveluilla on Suomessa käytössä Google Play -kaupasta ladattava Luu-

rISSa-sovellus (kuvat 6 ja 7), jota käytetään laadunseurantaraporttien, TR-mit-

tausten sekä turvallisuushavaintojen tekemiseen. Laadunseuranta ja TR-mittauk-

set ovat vain esimiesten käytössä, mutta turvallisuushavaintoja tekevät kaikki 

ISS:n työntekijät. 

Turvallisuushavaintoja tekemällä pyritään lisäämään ihmisten ympäristön ja työ-

kohteen havainnointiin käytettävää aikaa ja ehkäisemään tapaturmien synty-

mistä. Ahkerimmat turvallisuushavaintojen tekijät myös palkitaan. Sovellukseen 

kirjaudutaan ISS:n tunnuksilla. 

    

KUVA 6. LuurISSa-sovellus Google Play -kaupasta 
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KUVA 7. LuurISSa-sovelluksen etusivu ja laadunseurantaosio  

Turvallisuushavaintojen tekemiseen löytyy sovelluksesta yksinkertainen pohja. 

Näitä havaintoja halutaan etenkin kohteissa työskenteleviltä työntekijöiltä, kuten 

kiinteistönhoitajilta ja asentajilta.  

Turvallisuushavainnoista tulee usein myös EV-töitä, joita voidaan sitten myydä 

asiakkaalle. EV-työllä tarkoitetaan erikseen veloitettavaa työtä, joka ei sisälly pal-

velusopimukseen. Yksi esimerkki EV-työstä voi olla sadevesikourun lisääminen 

kohteeseen, jonne kerääntyy talvella paljon jäätä. Tällä toimenpiteellä lisätään 

kiinteistön turvallisuutta ja saadaan palveluntuottaja yritykselle lisätöitä. Kuvassa 

8 on esitetty turvallisuushavainnon tekeminen. 
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KUVA 8. Turvallisuushavainnon tekeminen LuurISSa-sovelluksessa 

4.4 LuurISSa-sovellus PTS-havaintojen tekemisen välineenä 

Ensimmäinen pilottikäyttöön tehty versio muokattiin jo olemassa olevien laadun-

seurantalomakkeiden pohjalta. Kuvassa 9 on esitetty ensimmäinen versio PTS-

havaintolomakkeesta. 
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KUVA 9. Ensimmäinen PTS-lomakeversio LuurISSa-sovelluksessa 

Pitkän tähtäimen suunnitelmassa korjaustarpeet esitetään vuositasolla, mutta so-

velluksen laadunseurantalomake ei mahdollistanut näin monipuolista ominai-

suutta. Lomakkeessa korjaustyön aikamääreiksi pystyi valitsemaan kahdesta 

vaihtoehdosta: Kiireellinen tai Ei kiireellinen (kuva 10). Näistä kiireettömät kor-

jaukset liitettäisiin osaksi kiinteistön PTS-suunnitelmaa ja kiireelliset esitettäisiin 

heti asiakkaalle korjausta vaativina töinä. 

Lomaketta käytettäessä havaittiin, että korjaustarpeen aikataulun määrittäminen 

ei ole tämän lomakkeen pohjalta tarkoituksen mukainen, sillä aikamääreitä ei 

pystynyt määrittämään vuositasolla. 
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KUVA 10. PTS-havainnon kirjaaminen LuurISSa-sovellukseen  

Hyvä puoli tästä versiosta oli se, että raportin sai suoraan lähetettyä PDF-muo-

dossa (liite 1) sähköpostitse valituille henkilöille. Myös kuvan lisääminen onnistui, 

ja tämän koettiin selkeyttävän raporttia. Raportti, jonka ohjelma tulostaa, ei kui-

tenkaan käy suoraan asiakkaalle esitettäväksi, koska se sisältää paljon asiak-

kaalle turhaa tietoa. 

Huonona puolena lomakkeen käytössä oli, että havainnon tekeminen vaati ra-

porttipohjan erillisen luomisen tietokoneella aina kohdekohtaisesti. Vaivalloisuus 

luultavasti vähentäisi saatavien havaintojen määrää, ja tämä ei mahdollistaisi 

kiinteistönhuollon ja asentajien ottamista mukaan PTS-havaintojen tekemiseen. 
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4.5 LuurISSa-sovelluksen kehittäminen 

LuurISSa-sovelluksen kehittämisen aikaan ISS:llä oli tietämättämme käynnissä 

toinen projekti, jossa haluttiin kehittää turvallisuushavaintopohjasta erillisveloitet-

tavia töitä varten oma osionsa samaan mobiilisovellukseen. Kun olimme testan-

neet ensimmäistä versiota PTS-havaintolomakkeesta, saimme kuulla tästä pro-

jektista. Projektit päädyttiin yhdistämään, niin että sekä PTS-havainnot että EV-

työt pystyisi kirjaamaan LuurISSa-sovelluksen pääsivun kautta löytyvästä lin-

kistä. 

Kuvassa 11 on esitetty, miten turvallisuushavaintosarakkeet muovattaisiin EV-

havaintoja varten. Tätä pohjaa muokataan myös PTS-havainnoille sopivaksi. 

Työsuorituksen toteutusaika ja alustava aika-arvio muovautuvat karkeaksi kus-

tannusarvioksi ja huoltokirjaan liitettäväksi aikatauluksi. 

 

KUVA 11. Sarakkeet EV-havainnon kirjaamisessa 

Mobiililaitteella toimivan järjestelmän etuna on ehdottomasti yksinkertaisuus ja 

havainnon tekemisen nopeus. Lomakkeen saisi kuka tahansa ISS:n työntekijä 

auki LuurISSa-sovelluksen etusivulta. Lisäksi se olisi kohtalaisen helppoa täyt-

tää, kun yrityksessä kaikille on turvallisuushavaintojen tekeminen tuttua. Havain-

nosta tuleva raportti saataisiin lähettyä halutulle henkilölle sähköpostiin, yleensä 

esimiehelle, joka sitten hoitaisi jatkokäsittelyn ja asian esittämisen asiakkaalle. 
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Tällä tavoin havaintoja saataisiin paljon, mutta oikeaoppisten havaintojen teke-

minen vaatisi henkilöstön kouluttamista. Tämän koulutuksen voisivat esimiehet 

hoitaa vaikkapa tiimipalavereiden yhteydessä. 

Olisi myös tarkoituksenmukaista, että havainnon tekijä saisi tiedon, kun havainto 

on käsitelty. 
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5 MOBIILISOVELLUKSEN VIRTUAALINEN TESTAAMINEN 

EV-/PTS-mobiilijärjestelmästä ei ollut saatavilla pilottia, joten järjestelmän testaa-

minen päädyttiin toteuttamaan virtuaalisesti. Kyseisellä menetelmällä toimintaa 

voidaan analysoida ennen valmiin tuotteen julkaisemista ja mahdollisiin ongel-

miin etsiä ratkaisua. 

5.1 Technopolis Peltola, Yrttipellontie 

Tarkasteltavana kohteena oli ISS Palveluiden ylläpitämä ja Technopolis Kiinteis-

töjen hallinnoima kiinteistö Technopolis Peltola (kuva 12). Kiinteistö sijaitsee Ou-

lussa Kontinkankaan kampusalueella ja on osa hyvinvointi- ja terveysteknologian 

Oulu Health -keskittymää. Toimitiloissa toimii lähes 100 terveysalan ja tekniikan 

yritystä. (8.) 

 

KUVA 12. Technopolis Peltola (8.)  

5.2 Havaintokierroksen tekeminen 

Havaintokierroksen tekeminen aloitettiin kohteeseen siirtymällä. Joissain tapauk-

sissa havaintokierroksella voi olla mukana kiinteistön omistajan edustaja, mutta 
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tämä ei ole vaatimus. Laajoissa kiinteistöissä kierros voidaan jakaa usealle päi-

välle, niin että ensimmäisellä kerralla käydään läpi esimerkiksi ulkoalueet, joista 

sitten jatketaan sisätiloihin, jotka voidaan käydä läpi rakennus kerrallaan. 

Välineenä kierrokselle tarvitaan moderni mobiililaite, älypuhelin tai tabletti, jossa 

on kamera.   

Havaintokierroksella etsitään rakennuksesta korjaustarpeita 1–3 vuoden aikavä-

lille. Havainnot tehdään aistinvaraisesti ja ne kirjataan ylös ohjelmaan. Voidaan 

esimerkiksi havaita, että vesikaton läpiviennit olisi hyvä tarkastaa, mutta vuotoja 

ei vielä havaita. Tästä kirjataan PTS-havainto ja toteutusaikatauluksi merkitään 1 

vuosi.  

5.3 PTS-havaintojen raportointi 

EV-/PTS-havaintolomakkeen avulla yksittäisen havainnoin kirjaaminen on selkeä 

prosessi, kun vastataan mobiililaitteen kysymiin asioihin. Myös kuvan liittäminen 

havainnon yhteyteen on tärkeää, koska silloin kierrokselta jää havaintoon yhdis-

tettävä visuaalinen jälki.  

Vaatimuksena on, että havainnon tekovaiheessa määritellään jatkokäsittelijä, 

joka saa havainnosta raportin sähköpostiin. Jatkokäsittelijä muokkaa tästä asiak-

kaan huoltokirjaan sopivan version. Tämä vaihe sisältää karkean kustannusar-

vion muodostamisen ja havainnon kirjaamisen Talo 2000 -nimikkeistön mukai-

sesti.  

EV-/PTS-havainnon tekeminen muistuttaa hyvin paljon turvallisuushavainnon te-

kemistä, joten tästä voidaan päätellä, että mobiililaitteen käytön taitavalta käyttä-

jältä menee yhden työn kirjaamiseen aikaa muutama minuutti. Virtuaalikierrok-

sella todettiin, että järjestelmän käyttäminen yksittäisen havainnon tekemiseen 

on toimiva prosessi. 

Mahdolliset haasteet prosessissa tulevat ilmi, kun kierrokselta pitäisi tehdä nope-

asti useita havaintoja. Tässä tapauksessa sovelluksen käyttäminen voi käydä 

liian hitaaksi, kun samat tiedot joudutaan syöttämään useita kertoja. 
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5.4 Tulevat kehityskohteet 

Useiden havaintojen kirjaaminen samalta kierrokselta vaatii vielä jatkokehittä-

mistä. Tämän hetkisessä ohjelmassa kysytään samat asiat jokaista havaintoa 

tehdessä, mikä ei nopealla tahdilla tehtävällä PTS-kierroksella ole aikataululli-

sesti järkevää. Tähän kaipaisi mahdollisuutta useiden havaintojen kirjaamiseen 

samasta kohteesta ilman, että kohdetietoja syötettäisi aina uudelleen. 

Ohjelman käytöstä voi kuitenkin olla apua muun muassa kierroksen jälkeen teh-

tävässä puhtaaksikirjoitusvaiheessa, kun tietoja voi kopioida sähköpostista Ex-

celiin tai huoltokirjaan.  

Mahdollinen kehityskohta olisi niin ikään Talo 2000 -nimikkeistön lisääminen so-

vellukseen. Tästä saatava hyöty olisi etenkin tehtävien raporttien yhdenmukai-

suudessa ja niiden jatkokäsittelyssä, kun tiedot olisivat jo valmiiksi oikean nimik-

keistön mukaisia. 
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6 YHTEENVETO 

Työn tarkoituksena oli kehittää moderneja välineitä hyväksi käyttäen ISS Palve-

luille PTS-havaintojen tekemistä varten oma yhdenmukainen prosessinsa.  

ISS Palveluilla on Suomessa käytössä oma mobiilisovellus (LuurISSa), joten oli 

johdonmukaista hyödyntää sitä prosessin suunnitellussa. LuurISSa-sovellukseen 

laadunseurantalomakkeen pohjalta tehty PTS-havaintolomake ajoi asiansa, 

mutta siitä saatavassa raportissa oli paljon ylimääräisiä kohtia, eikä havainnon 

tekeminen ollut riittävän yksinkertaista. Siksi tämä vaihtoehto hylättiin. 

ISS Palveluilla oli kuitenkin menossa LuurISSa-sovelluksen uudistus EV-havain-

tojen tekemistä varten. Havaintojen tekemiseen käytettäisiin turvallisuushavain-

tojen pohjalta tehtyä lomaketta, joka on suurelle osalle ISS Palveluiden työnteki-

jöitä jo entuudestaan tuttu. Tästä suora hyöty on koulutustarpeen minimointi ja 

odotus, että havaintoja oikeasti saataisiin.  

EV-/PTS-havaintolomaketta testattiin vain virtuaalisesti, mutta jo tällä tavoin löy-

dettiin jatkokehitystä vaativia kohteita. Näitä on muun muassa useiden havainto-

jen kirjaamisen hitaus ja Talo 2000-nimikkeistön tuen puuttuminen. 

Hyvinä puolina virtuaalitestauksen jälkeen paljastui järjestelmän nopeus. Ha-

vainto tulee välittömästi jatkokäsittelijän sähköpostiin, kun se on kohteesta mo-

biililaitteeseen syötetty. Prosessi ei kuitenkaan ole vielä valmis ja seuraavaksi 

mietinnän alla voisi olla havaintojen jatkokäsittelyn tehostaminen, jotta havainnot 

saataisiin tehokkaasti siirrettyä asiakkaan huoltokirjaan.     

Loppujen lopuksi opinnäytetyö oli menestys ja EV-/PTS-havaintoja varten pää-

dyttiin rakentamaan LuurISSa-sovelluksen pääsivulle oma osionsa, joka tulee 

kaikkien ISS Palveluiden työntekijöiden puhelimiin vielä vuoden 2018 aikana. 

Laajan kenttätestin jälkeen järjestelmästä löydetään varmasti lisää kehityskoh-

teita ja prosessia päästään kehittämään lisää. 
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