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Käytetyt termit ja lyhenteet 

Congrid-ohjelmisto Rakennustuotannon laadun ja turvallisuuden 

hallintaan kehitelty ohjelmisto. 

Mobiililaite Kannettava laite, kuten esimerkiksi älypuhelin 

tai tabletti, jolla voidaan siirtää ja vastaanottaa 

tietoa langattomasti paikasta riippumatta. 

Mobiilisovellus Mobiililaitteeseen kehitelty sovellus, joka toimii 

pelkästään mobiililaitteella. 

Laadunvarmistusmatriisi Aikataulutehtävistä ja 

laadunvarmistustoimenpitestä koostuva 

taulukko. 
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1 JOHDANTO  

Rakentamisen laatu nousee nykypäivänä usein esille keskustelun aiheena. 

Harmillisen usein saa lukea lehdistä sekä netistä uutisia sisäilmaongelmista ja 

rakennusvirheistä. Ajatellaan, että eikö nykypäivänä osata rakentaa vai miksi näitä 

rakennusvirheitä nousee niin usein esille. Syyksi asetetaan yleensä liian tiukka 

rakennusaikataulu, jolloin työt tehdään kiireellä ja sääolosuhteista riippumatta. 

Usein kyse on kuitenkin riittämättömästä laadunhallinnasta ja johtamisesta. 

Työnjohdon on ohjattava työntekijöitä ja varmistuttava, että työt toteutetaan 

laadukkaasti. Työkalut hyvän laadun tuottamiseen on käytössä, jos niitä vain 

osataan käyttää oikein. 

Viime vuosina läpimurron tehneet sähköiseen dokumentointiin kehitellyt ohjelmistot 

ja sovellukset ovat yleistyneet valtavasti rakentamisessa. Näiden ansiosta 

laadunhallinta on helpompaa, ja laadukkaita dokumentteja voidaan tuottaa nopeasti 

pelkällä älypuhelimella. Yksi näistä sovelluksista on Congrid, jonka käyttöön tässä 

opinnäytetyössä tutustutaan. Opinnäytetyö toimii kehitystyönä YIT Rakennukselle, 

jonka tarkoituksena on lisätä Congridin käyttöä asuntorakentamisen 

laadunhallinnassa.  

Opinnäytetyön teoriaosuudessa halutaan tuoda esille yleisesti, mitä laatu on ja 

millaisia työkaluja sekä toimenpiteitä hyvän laadun saavuttamiseksi on käytössä. 

Työn tarkoitus on avata lukijalle, mistä rakentamisen laatu syntyy ja millä tavalla se 

varmistetaan.  
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2 LAATU 

2.1 Laadun määritelmä 

Mitä on laatu? Laatu sanana voi olla monesti vaikea määritellä. Usein se mielletään 

jonkin valmiin tuotteen kestävyytenä, mutta se on myös paljon muuta. 

Lyhykäisyydessään laatu määrittää, kuinka hyvin tuote tai palvelu vastaa asiakkaan 

odotuksia. Laatu voidaan siis määritellä tuotteen, palvelun ja toiminnan laadulla. 

Lopullisen tuotteen laatuun vaikuttavat suunnittelun laatu, valmistuksen laatu, 

ympäristökeskeinen laatu sekä asiakkaan havaitsema suhteellinen laatu. Laatua 

suunnitellessa pyritään suunnittelemaan tuote niin, että se vastaa asiakkaan 

odotuksia ja tarpeita. Valmistuksen aikana taas tuote tehdään niin, että se vastaa 

suunniteltua laatua. Ympäristökeskeiseen laatuun vaikuttavat vaatimukset, joita 

yrityksen muut sidosryhmät asettavat tuotteen laatuun. Näitä ovat esimerkiksi 

viranomaisvaatimukset tuotteen turvallisuudesta sen käytön tai valmistuksen 

aikana. Lopullisen tuotteen laatua asiakas vertaa odottamaansa laatuun, jota 

voidaan pitää asiakkaan havaitsemana suhteellisena laatuna. 

(Talonrakennusteollisuus ry & Rakennustietosäätiö RTS 2017, 7.)  

Laadun merkitys ei ole aina kuitenkaan yksiselitteistä, vaan se on todella 

sirpaloitunut käsite. Anttilan ja Jussilan (2016) mukaan laatua voidaan määritellä 

seuraavista näkökulmista: 

1. Tuoteperusteiset määritelmät 

Mitattavia ominaisuuksia, kuten esim. nopeus, tilavuus ja 

tehokkuus. 

2. Tuotantoperusteiset määritelmät 

Vaatimusten täyttämistä ja täyttymistä. Eli laatua on täyttää 

tuotteelle määritetty laatutaso virheettömästi. 

3. Rahalliset arvoperusteiset määritelmät 
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Käyttöarvon ja hinnan suhde, missä tuotteen laatu 

muodostuu valmistuksen yhteydessä syntyvästä 

jalostusarvosta. 

4. Reaalitaloudelliset määritelmät 

Hyötyarvo, joka muodostuu tarpeen tyydyttämisestä 

saadusta hyödystä. Hyöty saavutetaan tuotteen eliniän 

aikana riippumatta siitä, mitä tuote on maksanut. 

5. Heuristiset ja myyttiset määritelmät 

Hyvyyttä ja luksusta. Näiden määritelmien mukaan laatua ei 

voi määritellä eikä mitata, vaan laatu perustuu platonisiin 

ideoihin. 

2.2 Laadunhallinta 

Ensisijaisesti laadunhallinta on asiakkaiden odotusten täyttämistä ja ylittämistä. 

Laadunhallinnan tarkoitus on pyrkiä pitämään laatu sellaisena, että yrityksen 

menestys on liiketoiminnan kannalta jatkuvaa. Laadunhallinnan periaatteet on 

määritelty kansainvälisesti käytössä olevassa ISO 9000 -standardisarjassa. 

(Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, [viitattu 1.10.2018].) Periaatteita ovat  

1. Asiakaskeskeisyys 

2. Johtajuus 

3. Ihmisten täysipainoinen osallistuminen 

4. Prosessiomainen toimintamalli 

5. Parantaminen 

6. Näyttöön perustuva päätöksenteko 

7. Suhteiden hallinta. 
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2.2.2 Laadun suunnittelu 

Laadun suunnittelu on osa laadunhallintaa. Suunnitellessa laatua asetetaan sille 

laatutavoitteet ja määritellään niiden tavoittamiseen tarvittavat prosessit ja niihin 

liittyvät resurssit. Laatusuunnitelma on osa laadun suunnittelua, jossa nämä asiat 

on määritelty. (Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2016.) 

Rakennushankkeen laatua suunnitellessa tehdään hankekohtainen 

projektisuunnitelma, joka toimii hankkeen laatusuunnitelmana. 

Projektisuunnitelman lisäksi urakoitsijat voivat tehdä tehtäväkohtaisia 

laatusuunnitelmia. Projektisuunnitelmassa käsitellään työmaatoiminnan 

toimintatavat ja sopimusten täyttymiseksi eri sopimusosapuolten toimet. RTL 

2017:n ohjeen mukaan (Talonrakennusteollisuus ry & Rakennustietosäätiö RTS 

2017, 17) suunnitelma sisältää taulukossa 1 esitetyt asiat. 

Taulukko 1. Rakennustyömaan projektisuunnitelman sisältö 
(Talonrakennusteollisuus ry & Rakennustietosäätiö RTS 2017, 17). 
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2.2.3 Laadunhallintajärjestelmä 

Laadunhallintajärjestelmä tai johtamisjärjestelmä on yrityksen työkalu laadun 

saavuttamiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Laadunhallintajärjestelmän 

avulla yritys voi hallita arvon ja tulosten saavuttamiseksi käytettäviä prosesseja ja 

resursseja. Laatujärjestelmää rakentaessa on tarkasteltava yrityksen tiloja, laitteita, 

henkilöstöä, koulutusta ja palveluja ja määriteltävä, mikä on niiden rooli laatutason 

saavuttamisessa. Laadunhallintajärjestelmän rakentamiseen ja kehittämiseen 

kehitelty työkalu ISO 9001 -standardi auttaa sen käyttäjien mukaan: (Suomen 

Standardisoimisliitto SFS ry, [viitattu 2.10.2018]) 

 yhdistämään laatujohtamisen osaksi strategiaa ja toiminnan suunnittelua 

 lisäämään johdon sitoutumista 

 kannustamaan henkilöstöä osallistumaan laadun kehittämiseen 

 parantamaan kilpailukykyä kehittämällä resurssitehokkuutta ja karsimalla 

kustannuksia 

 tuottamaan tuotteita ja palveluita, jotka täyttävät asiakkaiden vaatimukset nyt 

ja tulevaisuudessa 

 parantamaan asiakastyytyväisyyttä 

 lisäämään toiminnan luotettavuutta. 

 

  

2.2.4 Laatujohtaminen 

Laatujohtamisessa laatua pyritään johtamaan ja hallitsemaan strategisesti. 

Laatujohtaminen on osa koko organisaatiota ja sen henkilöstöä. Johtamisen 

keskeinen tehtävä on saavuttaa haluttu laatu ja parantaa sitä. 

Laadunparannusperiaatteet tulee olla tiedossa koko organisaation henkilöstöllä ja 
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johdon tehtävä on antaa palautetta sekä valvoa laadunparannusprosessia. 

Laatujohtamisella pyritään pitkäaikaiseen menestykseen, minkä takia onkin 

ensiarvoisen tärkeää, että kaikki organisaation jäsenet ymmärtävät laadun 

merkityksen yrityksessä. Yrityksen tavoitteet ja toimintatavat täytyvät olla siis 

selkeitä, jotta kaikki jäsenet pystyvät sitoutumaan niihin. (Talonrakennusteollisuus 

ry & Rakennustietosäätiö RTS 2017, 9.) 

2.2.5 Laadunvarmistus 

Laadunvarmistusta on kaikki ne toimenpiteet, joita tehdään, että päästään 

laadukkaaseen lopputulokseen. Laadunvarmistus on rakennushankkeessa 

tärkeässä roolissa ja sitä tehdään koko hankkeen ajan. Toimenpiteet laadun 

varmistamiseksi on usein määritelty yrityksen laatujärjestelmässä ja niiden 

toteutumista valvotaan laadunvarmistusmatriisin avulla. 

Laadunvarmistusmatriisissa on esitetty työvaiheet ja siihen liittyvät 

laadunvarmistustoimenpiteet. Taulukossa 2. on esitetty esimerkki työmaalla 

käytettävästä laadunvarmistusmatriisista. YIT:n toimintajärjestelmässä 

laadunvarmistuksen toiminnot käytännön välineineen on jaettu seuraavasti: 

 liiketoiminnan ohjaus ja johtaminen 

 suunnittelun ohjaus 

 hankekohtaisen toteutuksen ja sen laadunhallinnan suunnittelu ja 

toteuttaminen: laadunhallintasuunnitelma, laadunvalvontatoimet, 

aikataulutus, tehtävä- ja työnsuunnittelu, tehtävien organisointi ja 

vastuutukset, riskianalyysit, kokouskäytännöt ja tiedonkulku, hankintojen 

laadunvarmistus, itselleluovutus- ja luovutustoimet 

 auditointikäytäntö, johdon katselmukset ym. Itsevalvonnan keinot 

 työturvallisuus ja työterveydenhoito: työturvallisuuden toteuttamistavat, 

työmaiden työturvallisuusmittaukset, tapaturmien tutkinta, 

työturvallisuushavaintojen raportointi 
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 asiakaspalautejärjestelmä ja korjaavien toimenpiteiden toteutus 

 ympäristösuojelu, mukaan lukien matalaenergiakohteiden suunnittelu ja 

toteutusratkaisut, sekä yhteiskuntavastuu. 

 

Taulukko 2. Esimerkki työmaalla käytettävästä laadunvarmistusmatriisista 
(Talonrakennusteollisuus ry & Rakennustietosäätiö RTS 2017, 18). 
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3 KEHITTÄMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Yhteistyökumppanit 

Kehittämistyötä lähdettiin suunnittelemaan yhdessä YIT Rakennus Oy kanssa. 

Käytännön työn toteuttamisessa apua antoi Congrid Oy.  

3.1.1 YIT  Oyj 

YIT on yli 100 vuotta vanha vuonna 1912 perustettu yritys. Nykyään YIT toimii 

monella eri toimialalla, joihin kuuluu asunto-, toimitila-, infra- ja korjausrakentaminen 

sekä päällystys ja kiviainestuotanto. Yritys toimii 11 eri maassa, Suomessa, 

Venäjällä, Baltiassa, Skandinaviassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. (YIT 

Group, [viitattu 24.9.2018].) Vuonna 2018 YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät, 

ja Lemminkäinen sulautui YIT:hen luoden yhdessä vahvemman ja 

tasapainoisemman yrityksen. Uusi taloudellisesti vahva YIT Oyj pyrkii kehittämään 

kasvukeskuksia koko Pohjois-Euroopan laajuisesti.  (YIT Group, [viitattu 

25.9.2018].)  

  

3.1.2 Congrid Oy 

Congrid Oy on suhteellisen uusi vuonna 2013 perustettu yritys. Congrid on luonut 

ohjelman, joka “tarjoaa nykyaikaisen ja helppokäyttöisen tavan yhdistää kaikki 

työmaan toiminnot selkeäksi kokonaisuudeksi”. (Congrid, [viitattu 19.9.2018]).  

Kyseessä on siis pilvipalveluohjelmisto, jonka avulla luodaan ja hallitaan työmaalla 

tapahtuvaa dokumentointia. Näitä ovat esimerkiksi laatuun ja turvallisuuteen liittyviä 

tarkastuksia, kuten TR- ja MVR-mittaukset, laatutarkastukset, sekä laatu- ja 

työturvallisuushavainnot. Ohjelmistosta on tehty myös mobiilisovellus, jonka avulla 

tarkastukset voidaan tehdä mobiililaitteella, kuten tabletilla tai älypuhelimella. 

Mobiilisovelluksella tarkastusta tehtäessä voidaan dokumenttiin lisätä tekstiä, ottaa 

kuvia laitteen kameralla sekä lisätä merkinnän sijainti sovellukseen ladattavaan 
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pohjakuvaan. Tällä on merkittävä vaikutus ajansäästöön, koska vältytään 

perinteisiltä paperisilta tarkastusten tekemisiltä.  

3.1.3 Congrid YIT:llä 

YIT otti käyttöön Congrid-ohjelmiston vuonna 2014. Ohjelmistoa lähdettiin 

kokeilemaan pääkaupunkiseudulla toimitilarakentamisen puolella ja se todettiin 

toimivaksi, minkä jälkeen sen käyttö aloitettiin myös asuntorakentamisessa. 

Suurimmaksi osaksi ohjelmistoa käytettiin aluksi TR-mittausten tekemiseen, mutta 

nyt sen käyttö apuna muidenkin tarkastuksen tekemisessä on yleistynyt monella 

YIT:n rakennustyömaalla. Ohjelmistoa kehitetään koko ajan sellaiseksi, että se 

palvelee käyttäjäänsä mahdollisimman hyvin. Tämän kehitystyön tarkoitus on 

kehittää ohjelmistoa yrityksen käyttöön sopivaksi ja lisätä sen käyttöä myös 

laatutarkastuksissa.  

3.2 Kehittämistyön tavoitteet 

Kehittämistyön tavoitteena oli luoda Congrid-ohjelmistoon 

malliasennustarkastuksen tekemiseen käytettäviä tarkastuspohjia. Tarkastuspohjat 

pyrittiin räätälöimään yrityksen käyttöön sopiviksi ja sellaisiksi, että niitä oli helppo 

muokata tarvittaessa. Tavoitteena oli, että Congrid olisi osana yrityksen päivittäistä 

laadunhallintaa, niin työmaalla kuin johtoportaassakin.  
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4 TYÖVAIHEEN LAADUNHALLINTA 

4.1 Urakkaneuvottelu 

Urakkaneuvottelu on todella tärkeä osa hankkeen onnistumisessa ja läpiviennissä. 

Urakkaneuvottelun tarkoituksena on purkaa urakkatarjouksen sisältö ja neuvotella 

urakan eri kohdista. Näitä ovat esimerkiksi yhteisymmärrys urakan sisällöstä, 

urakkarajat, hinta, yksikköhinnat, vakuudenantaja, urakoitsijan organisaatio, 

rakennuttajan muutokset ja tarjouksen antamisen yhteydessä esille tulleet 

ristiriitaisuudet. Urakkaneuvottelussa käydyt asiat kirjataan ja liitetään 

urakkasopimukseen. (Kivioja 2014, 8.) 

4.2 Tehtäväsuunnittelu 

Tehtäväsuunnittelulla pyritään vastaamaan yrityksen ulko- ja sisäpuolelta tuleviin 

vaatimuksiin. Sen tavoitteena on varmistaa, että asetetut vaatimukset täyttyvät työn 

tekemisen ja valmiin työn osalta sekä kustannus- ja aikataulutavoitteiden 

mukaisesti. Tehtävät, joista tehtäväsuunnitelma laaditaan, on määritelty yleensä 

työmaan laadunvarmistusmatriisissa, joka löytyy laatusuunnitelmasta. 

(Talonrakennusteollisuus ry & Rakennustietosäätiö RTS 2017, 21-22.)  Mikäli 

tehtäviä ei ole määritelty, täytyy työmaan työnjohdon valita tehtävät, joista 

suunnitelma tehdään. RTL 2017:n ohjeen mukaan tehtäväsuunnitelma laaditaan 

yleensä sellaisesta tehtävästä tai tehtäväkokonaisuudesta, joka on 

- aikataulullisesti merkittävä 

- taloudellisesti merkittävä 

- vuosikorjauksissa virhealttiiksi osoittautunut 

- työryhmän harvoin tekemä tai työryhmälle vieras 

- kriittinen työn laadun kannalta 

- tehtävä jolle on asetettu erityisiä vaatimuksia. 
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Tehtäväsuunnitelman tarkoitus on nimenomaan palvella työmaan työnjohtoa ja 

auttaa työn toteuttamisessa. Suunnitelma tulisi laatia ottaen huomioon juuri sen 

työmaan erityispiirteet ja niiden vaikutus tehtävän toteuttamiseen. 

Tehtäväsuunnitelman pitäisi sisältää ainakin seuraavat asiat: (Mäki [viitattu 

9.10.2018], 540-541.)   

- aikataulu ja kustannukset 

- laatuvaatimukset 

- ongelmiin varautuminen 

- laadunvarmistustoimet 

- aloitusedellytysten varmistaminen 

- työturvallisuus- ja ympäristöasiat 

- työmaa-alueen käyttö ja logistiikka 

- työnaikainen ohjaus. 

 

4.3 Aloituspalaveri 

Jokaisesta alkavasta työvaiheesta pidetään työvaihekohtainen aloituspalaveri. 

Aloituspalaveriin osallistuu yleensä työnsuorittajaryhmä tai näiden työnjohtaja, 

mikäli kyseessä on aliurakoitsija, työvaiheen työnjohtaja ja mahdollisesti myös 

työmaan vastaava työnjohtaja. Palaverissa käydään läpi seuraavat asiat: 

(Talonrakennusteollisuus ry & Rakennustietosäätiö RTS 2017, 27) 

1. Lähtöaineisto 

2. Aikataulu ja työjärjestys 

3. Liittyvät työt ja ongelmat 

4. Materiaalit ja kalusto 
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5. Laatuvaatimukset ja laadunvarmistus 

6. Työturvallisuus 

7. Tehtävän erityispiirteet. 

Aloituspalaveri on yksi hyväksi havaittu laadunvarmistuksen toimenpide. Tämän 

avulla sovitaan yhteiset pelisäännöt, joiden mukaan edetään, sekä mahdolliset 

mallityöt ja välitavoitteet. Työn toteutuksen aikana tuotantoa ohjataan ja on 

mahdollista, että joudutaan pitämään ohjauspalavereita. Näiden toimenpiteiden 

syynä voi olla esimerkiksi viivästynyt tehtävän aloitus, laatupoikkeamat, 

aikatauluongelmat, suuret materiaalihukat, ilmenneet työturvallisuusriskit tai työn 

toteutuksen vaikeus. (Mäki [viitattu 9.10.2018], 544-545).  

4.4 Mestan vastaanotto 

Mestan vastaanotto eli työkohteen hyväksyminen suoritetaan ennen töiden 

aloitusta. Mestan vastaanotossa tarkastetaan työvaiheen aloitusedellytykset, mihin 

vaikuttaa edellinen työvaihe, työskentelyolosuhteet ja muut työmaajärjestelyt. Näitä 

voivat olla esimerkiksi mittatarkkuus, kosteus tai siisteys, riippuen työvaiheesta. 

Tarkistetaan siis, että työkohde on valmis seuraavan työvaiheen toteuttamiseksi. 

Mestan vastaanotto suoritetaan työnsuorittajaryhmän nokkamiehen tai näiden 

työnjohtajan kanssa. Tämän avulla varmistetaan, että työnsuorittaja on hyväksynyt 

mestan vastaanotettavaksi ja pystyy toteuttamaan kyseisen työvaiheen 

suunnitellusti.  

4.5 Mallityö 

Yleensä aloituspalaverin yhteydessä sovitaan mallityö. Mallityö tai malliasennus 

tarkastetaan ja se toimii mallina, joka määrittelee laatutason lopun työn 

suorittamiselle. Mallityönä voi toimia esimerkiksi ensimmäinen valmistunut 

huoneisto/tila.  
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4.6 Osakohteen tarkastus 

Osakohteen tarkastus on käytännössä sama kuin malliasennuksen tarkastus. 

Osakohteen tarkastuksessa tarkastetaan suurempia kokonaisuuksia 

valmistuneesta työvaiheesta, kuten esimerkiksi kokonainen kerros. Tehtävä, joka 

sisältää useita eri työvaiheita, voidaan myös tarkastaa osissa. Tällainen työvaihe 

voi olla esimerkiksi julkisivumuuraus, jossa seinän lämmöneristys tehdään sitä 

mukaa kun muuraus etenee. Eristystyötä ei voida tarkastaa vasta muurauksen 

jälkeen, koska se peittyy työn edetessä. (Junnonen, [viitattu 29.10.2018], 450-451.). 

4.7 Työvaiheen vastaanotto 

Työvaiheen vastaanotto tehdään työvaiheen valmistuttua kokonaan. Työvaiheen 

vastaanotossa tarkastetaan, että sovitut laatuvaatimukset täyttyvät ja osakohteen 

tarkastuksessa ilmenneet puutteet ja virheet on korjattu. Vastaanottokatselmuksen 

jälkeen työkohde todetaan vastaanotettavaksi ja tämän jälkeen voidaan suorittaa 

jäljellä olevat maksuerät ja taloudellinen loppuselvitys. Työvaiheen vastaanotto ei 

kuitenkaan vapauta aliurakoitsijaa takuuvastuusta. (Rakennustoimisto Anttonen Oy, 

[viitattu 29.10.2018].) Työvaiheen vastaanottoon osallistuu työnsuorittaja ryhmä tai 

näiden työnjohtaja, työvaiheen työnjohtaja ja mahdollisesti myös vastaava 

työnjohtaja. Kimmo Anttosen mukaan vastaanotto on laatujohtamisen kannalta vain 

muodollisuus. Laatu on tehty jo aikaisemmin, eikä laatua voida enää johtaa 

vastaanottovaiheessa. (Anttonen. [viitattu 29.10.2018].) 
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5 DOKUMENTOINNIN MERKITYS RAKENTAMISESSA 

5.1 Dokumentointi 

Dokumentointi on niin sanottua ”mustaa valkoisella”. Se on tietojen tallentamista 

luotettavasti, jotta niitä voidaan jakaa eri osapuolille. Pelkkä muistinvarainen tiedon 

tallentaminen ei ole luotettavaa eikä sitä voida jakaa luotettavasti.  Dokumentoinnilla 

on todella monia käyttötapoja ja se esintyy ihmisten arjessa päivittäin, vaikka sitä ei 

niin tule ajateltua. Dokumentoinnin tarve huomataankin yleensä silloin, kun 

dokumentointia ei ole tehty tai se on puutteellinen. (Vuori 2010, 1-2) Vuoren mukaan 

dokumentoinnin käyttötapoja ovat: 

1. Tietojen säilyttäminen 

2. Tietojen jakaminen eri osapuolten kesken 

3. Aikomusten ja lupausten kuvaus 

4. Luottamuksen luominen 

5. Yhteinen sopimus 

6. Yhteinen muisti ja muistin tuki 

7. Työn tuki 

8. Tehdyn osoitus ja perustelu, tarkastaminen ja auditoinnin 

mahdollistaminen. 

5.2 Dokumentointi rakentamisessa 

Nykypäivänä rakennushankkeen aikana syntyy merkittävä määrä erilaista 

dokumentointia. Dokumentoinnin tuottamisen ja niiden arkistoimisen merkitys 

rakentamisessa on todella tärkeää.  Hankeen aikana tehtävä dokumentointi 

palvelee työmaata niin rakennusaikana kuin luovutuksen jälkeen. Dokumentoinnin 

avulla asioista tehdään virallisia ja sillä on suora vaikutus laatuun. Sen avulla 
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voidaan osoittaa ja tarkistaa asioita, joita ihmismieli ei välttämättä muista. 

Ristiriitojen syntyessä on tyypillistä, että jokaisella on oma mielipiteensä ja asioita 

muistetaan väärin. Ristiriitojen ratkaiseminen on kuitenkin helppoa, jos asiasta on 

osoittaa dokumentti. Rakentamisessa tärkeäksi osoittautunut dokumentointitapa on 

valokuvaus. ”Valokuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa”, sanoo myös vanha 

sananlasku, joka pitää täysin paikkansa. Valokuvan avulla voidaan todentaa asioita, 

kuten esimerkiksi piiloon jäävien rakenteiden oikeellisuus. Rakentamiseen liittyviä 

dokumentteja on paljon ja ne ovat todella tärkeitä hankkeen toteuttamiselle. 

Dokumentit luovat luottamusta ja kertovat, että jokin asia otetaan tosissaan. 

Tyypillisimpiä dokumenttien muotoja työmaalla ovat 

- sopimukset 

- suunnitelmat 

- lupa-asiakirjat 

- katselmus- ja tarkastuspöytäkirjat 

- työmaapäiväkirja 

- palaveripöytäkirjat 

- erilaiset mittauspöytäkirjat 

- koe- ja testitulokset 

- valokuvat. 

5.3 Sähköinen dokumentointi 

”Ota kuva kännykällä tarkastettavasta kohteesta ja se on heti kaikkien projektissa 

mukanaolevien nähtävillä ja samalla syntyy valvonta- tai asennusdokumentti” 

kirjoittaa Samuli Suomala Rakennuslehden artikkelissa (Suomala 2014). Sähköinen 

dokumentointi on vienyt rakennusalan dokumentoinnin aivan uudelle tasolle. Sen 

avulla dokumentoinnista on tullut helppoa ja se mahdollistaa reaaliaikaisen ja 

läpinäkyvän dokumentoinnin. Tarkastukset ja mittaukset voidaan helposti suorittaa 
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taskussa mukana kulkevalla älypuhelimella, ja dokumentti saadaan lisättyä nopeasti 

kaikkien nähtävälle pilveen. Työturvallisuus- ja laatuhavaintojen tekeminen onnistuu 

nopeasti suoraan työmaalta ja tämä ominaisuus voidaan hyödyntää myös 

työntekijöille, ei pelkästään työnjohtajille. Sähköisesti tehtävä dokumentointi on 

laadukasta ja merkintään liitettävän sijainnin ja kuvan takia ei paljoa jää arvailun 

varaan. Suomala (2014) ottaa esille artikkelissaan näkökulman, jonka mukaan 

esimerkiksi kaivanto-onnettomuus voitaisiin välttää, jos sopimukseen kirjattaisiin 

kaivuutyön itselleluovutusdokumentaation yhtenä osana, että kaivantotuet täytyy 

kuvata ja dokumentti kirjataan maksuerän ehdoksi. Oman mielipiteeni mukaan 

dokumentointi maksuerän ehtona voisi olla tulevaisuudessa järkevääkin, koska on 

paljon sellaisia työvaiheita, jossa valmis työ jää piiloon työn edetessä, kuten 

esimerkiksi salaojien asentaminen. Työnjohdolla ei välttämättä riitä aika käydä 

tarkastamassa työtä koko ajan, mutta työnsuorittajan on helppo ottaa rakenteista 

kuva ennen niiden peittämistä. Maksuerän ehdoksi asetetun dokumentoinnin avulla 

varmistuttaisiin siitä, että tarkastus ja dokumentointi varmasti suoritetaan.    
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6 MALLITYÖN TARKASTUS 

Mallityön valmistumisen jälkeen suoritetaan malliasennustarkastus, jossa 

tarkastetaan, että aloituspalaverissa sovitut asiat ja laatuvaatimukset ovat 

toteutuneet. Tarkastus on usein luonteeltaan keskustelevaa ja kehittävää. Sen 

tarkoituksena on estää jatkossa systemaattisesti toistuvat virheet sekä kehittää ja 

etsiä vaihtoehtoisia työmenetelmiä. (Junnonen, [Viitattu 16.10.2018], 450.)  

Tarkastukseen osallistuu kaikki työvaiheen työntekijät, työvaiheen työnjohtaja ja 

joissakin oleellisissa työvaiheissa myös suunnittelijat ja valvoja.  

6.1 Paperisen ja sähköisen tarkastuksen erot 

6.1.1 Paperinen tarkastus 

Paperisella tarkastuksella tarkoitetaan paperille tehtävää mallityön tarkastusta, 

jolloin työvälineinä toimii kynä ja paperi.  Mallityön tarkastuspöytäkirjan pohjana 

toimii ennalta laadittu tarkastuspohja. Tarkastuspohjassa on lueteltu tarkastettavat 

kohdat, joiden sisältö riippuu tarkastettavasta työvaiheesta. Tarkastus toteutetaan 

yksi kohta kerrallaan, ja se merkitään joko hyväksytyksi tai hylätyksi rasti ruutuun -

periaatteella. Mahdolliset ilmenevät puutteet tai virheet merkitään huomiona 

pöytäkirjan selite-kohtaan ja niistä otetaan valokuvat. Lopullinen pöytäkirja 

kirjoitetaan puhtaaksi tietokoneella ja siihen lisätään tarkastuksen yhteydessä otetut 

valokuvat. Tämän jälkeen valmis pöytäkirja voidaan joko tulostaa ja arkistoida tai 

tallentaa sähköiseen muotoon.  

Paperille tehtävä tarkastus on toimiva, mutta todella aikaa vievä tapa. Tarkastuksen 

aikana tulee todella paljon turhaa työtä verrattuna sähköiseen tarkastukseen. Ensin 

pöytäkirjapohja kirjoitetaan tietokoneella, minkä jälkeen se tulostetaan. Tämän 

jälkeen tulosteeseen kirjoitetaan ja merkitään käsin kirjoittamalla, minkä jälkeen se 

kirjoitetaan puhtaaksi tietokoneella ja lopuksi taas tulostetaan. Lisäksi valokuvien 

siirtäminen tietokoneelle vie aikaa, ja sijainnin määrittäminen, mistä valokuva on 

otettu, voi jälkeenpäin olla hankalaa.  
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6.1.2 Sähköinen tarkastus 

Sähköisesti tehtävä malliasennuksen tarkastus tarkoittaa mobiililaitteella ja 

tietokoneella tehtävää tarkastusta. Congridin kehittelemä työkalu malliasennuksen 

tarkastamiseen helpottaa työmaan arkea merkittävästi. Nykypäivänä lähes 

jokaiselta työnjohtajalta löytyy käytöstään joko älypuhelin tai tabletti, jolla tarkistus 

voidaan suorittaa. Malliasennuksen tarkastus aloitetaan valitsemalla 

mobiilisovelluksesta tarkastettava työvaihe, jonka alta avautuu luettelo 

tarkastettavista kohdista (Kuvio 1). Tarkastus suoritetaan samalla tavalla kuin 

paperille tehtävä, mutta merkinnät ja huomautukset kirjataan suoraan 

mobiililaitteella. 

Kirjauksien tekeminen mobiilisovelluksen avulla on yksinkertaista. Tarkastuskohdat 

merkitään mobiililaitteen avulla joko hyväksytyksi tai hylätyksi. Mahdolliset puutteet 

tai virheet kirjataan ja niistä otetaan valokuva käyttämällä mobiililaitteen kameraa. 

(Kuvio 2). Myös hyväksytyistä kohdista on hyvä ottaa valokuva, joka todistaa, että 

kohta on tarkastettu hyväksytysti. Varsinkin piiloon jäävät rakenteet on erittäin 

tärkeä valokuvata. Lisäksi sovelluksessa on ominaisuus, jolla merkinnän sijainti 

voidaan merkitä rakennuksen pohjakuvaan. (Kuvio 3). Pohjakuvat ladataan 

ohjelmistoon Congrid Live -palvelun avulla. Se on projektin dokumentoinnin 

hallintaan ja tarkasteluun kehitelty työpöytäpalvelin, joka toimii tietokoneen 

selaimen kautta (Kuvio 4).  Tarkastuksen päätyttyä se tallentuu automaattisesti Live-

palveluun, jossa se on kaikkien nähtävillä ja sitä voidaan tarkastella ja tulostaa 

valmiiksi tarkastuspöytäkirjaksi.  
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Kuvio 1. Congrid mobiilisovelluksen malliasennustarkastuksen näkymä. 

 

 

Kuvio 2. Tarkastuskohdan hyväksyminen tai hylkääminen. 
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Kuvio 3. Sijainnin merkitseminen sovelluksen avulla. 

 

 

Kuvio 4. Congrid Liven näkymä. 
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7 KEHITTÄMISTYÖN KULKU 

7.1 Aloitus 

Kehittämistyö aloitettiin pitämällä palaveri yhdessä YIT Rakennuksen Jyväskylän 

yksikön ylemmän johdon kanssa. Palaverissa suunniteltiin työn laajuutta ja käytiin 

läpi Congrid-ohjelmistoon liittyviä kehityskohtia. Tavoitteeksi asetettiin 

malliasennuksen tarkastuspohjien tekeminen sellaisiksi, että ne palvelee kaikkia 

YIT Rakennuksen Jyväskylän alueella olevia asuntorakentamisen työmaita. Lisäksi 

tavoitteena oli tutustua Congridin mahdollisuuksiin ja käyttöön, kuten 

aloituspalaveripöytäkirjojen lisäämiseen samaiseen ohjelmistoon. 

7.2 Laadunvarmistusmatriisin ja tarkastuspohjien luominen 

Suunniteltujen asioiden toteuttamiseksi tarvittiin käytännön apua Congridilta. 

Tarkastuspohjien luominen ohjelmistoon aloitettiin pitämällä Skype-koulutus 

Congridin kanssa. Koulutuksessa käytiin läpi, kuinka tarkastuspohjat luotiin 

järjestelmään ja kuinka hyödyntää jo olemassa olevia tarkastuspohjia ja Congridin 

luomia materiaaleja. Olemassa olevat materiaalit olivat hyviä, mutta niitä täytyi 

muokata juuri meidän käyttöön sopiviksi.  

Congrid-ohjelmistoon luotiin laadunvarmistusmatriisi, johon lueteltiin tavanomaisen 

kerrostalon tarkastettavat työvaiheet. Laadunvarmistusmatriiseja on tehty YIT:lle jo 

aikaisemminkin ja niiden hyödyntäminen työssä oli järkevää. Rakennustavat ja 

käytettävät materiaalit vaihtelevat kuitenkin suuresti alueittain, joten 

laadunvarmistusmatriisi jouduttiin tekemään juuri Jyväskylän kohteisiin sopivaksi. 

Lisäksi kehitystyössä otettiin huomioon yrityksen ulkopuolelta tulevat vaatimukset, 

joita voivat olla esimerkiksi tilaajan vaatimat tarkastukset. Congridin mahdollisuudet 

ovat laajat, ja niitä pyrittiin ottamaan huomioon kehitystyön aikana. Yhdeksi 

ominaisuudeksi ohjelmistoon luotiin oma kohta laatupoikkeamille ja reklamaation 

tekemiselle. Tämän avulla reklamaatio voitaisiin luoda suoraan työmaalta 

laatupoikkeaman havaitsemisen yhteydessä, minkä jälkeen se voidaan tulostaa 

koneelta PDF-tiedostoksi ja lähettää toimittajalle. Kehitystyössä tutkittiin myös 
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mahdollisuutta lisätä aloituspalaveripöytäkirjat ohjelmistoon. Tästä olisi hyötyä 

tarkastusta tehtäessä, kun sovitut laatuvaatimukset ja asiat olisivat saatavilla 

helposti. 

Laadunvarmistusmatriisin luomisen jälkeen lähdettiin tarkastelemaan työvaiheita 

tarkemmin ja luomaan niille valmiita tarkastuspohjia. Tarkastuspohjien luominen 

aloitettiin tutustumalla olemassa oleviin materiaaleihin ja tarkastuspohjiin. Congridin 

tekemät pohjat olivat osittain hyviä, mutta niissä oli todella paljon niin sanottuja 

turhia tarkastuskohtia. Ne olivat enemmänkin huomioon otettavia seikkoja, joita 

käydään läpi aloituspalaverissa, mutta itse tarkastuksessa niistä ei ollut hyötyä. 

Tarkastuspohjista oli tarkoitus tehdä mahdollisimman yksinkertaisia ja 

helppokäyttöisiä, joten ylimääräisiä tarkastuskohtia karsittiin pois ja niiden tilalle 

luotiin uusia. Pohjien luomisessa käytettiin apuna Ratu-kortistoa ja YIT:n 

aikaisempia malliasennustarkastuksia sekä työmaalta kertynyttä kokemusta. 

Täydellisten tarkastuspohjien luominen vaatii kuitenkin tarkkaa kohdekohtaista 

tietoa, että osataan ottaa huomioon oikeita asioita. Tämän takia pohjista pyrittiin 

tekemään yleispäteviä ja sellaisia, että niitä on helppo muokata työmaalla juuri 

siihen kohteeseen sopivaksi. 

7.3 Lopputulos 

Lopputulos kehitystyöstä oli pääpiirteittäin alkuperäisen suunnitelman mukainen. 

Työn aikana löydettiin muutamia kehityskohtia ja ideoita Congrid-ohjelmiston 

hyödyntämiseen, joten ohjelmiston kehittämistä aiotaan jatkaa myös 

tulevaisuudessa. Tarkastuspohjien luomisessa päästiin tavoitteisiin, eli ne ovat 

mahdollisimman yksinkertaisia ja helppoja käyttää. Valmis työ otetaan käyttöön 

aluksi ainakin kahdella Jyväskylän yksikön rakennustyömaalla ja sitä pyritään 

kehittämään vielä lisää ennen sen käyttöönottoa muilla yrityksen työmailla.  

Kehitystyö jää yrityksen käyttöön ja tämän vuoksi sen tarkempi sisältö salataan. 

Tämän kirjallisen osuuden tarkoitus on kuvata yleisesti kehitystyön sisältöä. 
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8 POHDINTA 

Maailma digitalisoituu ja kehittyy jatkuvasti, ja se näkyy myös rakennusalalla. Se luo 

paljon mahdollisuuksia, joten sen hyötyjä ei kannata jättää käyttämättä. 

Henkilökohtainen tavoitteeni oli, että kehitystyö helpottaisi laadunhallintaa ja 

sähköiset työkalut korvaisivat vanhat menetelmät. Varsinkin vanhemmat ihmiset 

ovat usein epäileviä uusia asioita kohtaan ja uudet menetelmät jätetään 

hyödyntämättä, koska ennenkin on pärjätty ilman. Juuri tämän takia pyrin 

toteuttamaan tarkastuspohjat mahdollisimman yksinkertaisesti, ettei kynnys sen 

käytön aloittamiseen kasva. Tätä on myös ajatellut Congrid luodessaan ohjelmaa, 

joka on todella yksinkertainen ja helppo käyttää. Mitä enemmän uusille asioille 

saadaan käyttäjiä, sitä paremmaksi ne kehittyy.  

Kehitystyön aikana opin todella paljon laadusta sekä siitä, mistä hyvä laatu syntyy. 

Laadun syntyminen on pitkä matka, eikä sitä saavuteta hetkessä. Laadukasta 

lopputuotetta edeltää prosessi, jonka aikana laatua suunnitellaan, johdetaan, 

ohjataan, mitataan ja tarkastetaan. Mikäli nämä vaiheet on hoidettu hyvin, on meillä 

laadukas lopputuote. Voisi siis sanoa, että lopputuotteen laatu on sen tekijöiden 

käsissä. 

Meillä YIT:llä rakennetaan ihmisille koteja. Tämä on yksi asia, minkä olen yrittänyt 

sisäistää itselleni. Rakentamamme asunto ei ole omistajalle pelkkä asunto, vaan se 

voi olla hänen loppuelämänsä koti. Tämän takia haluan olla mukana rakentamassa 

ihmisille laadukkaita koteja, jossa he voivat onnellisesti asua. Tähän päästäksemme 

meillä tulee olla käytössä työkalut laadun tuottamiseksi ja laatua tulee vaatia kaikilta 

tekijöiltä. Yksi työkalu siihen on tämä kehitystyö.  
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