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1 JOHDANTO 

1.1 Opinnäytetyön tavoite 

Tämä opinnäytetyö käsittelee YIT:n laadunvarmistusketjun prosessikaa-
viota ja tuotannonohjausta kerrostalohankkeessa. Työni tilaajana toimii 
YIT Suomi Oy:n HSFH-yksikkö.  
 
Aiheen idea syntyi pohtimalla työmaalla suoritettavaa laadunvarmista-
mista ja siinä esiintyviä ongelmia. Uuden kenttätyökalun Congridin käyt-
töönotto ja sen käyttäminen laadunvarmistuksen työkaluna oli myös mie-
lenkiintoa lisäävä osa aiheen valinnassa. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on tarkastella laadun muodostumista ja merki-
tystä rakennushankkeessa sekä laadunvarmistusketjun toteuttamista hal-
litusti ja järjestelmällisesti. Laadunvarmistusketju sisältää seitsemän pää-
kohtaa, joita tulen käsittelemään yksityiskohtaisesti sekä teoriassa että 
käytännössä. Teoriaosuudessa käytän tietolähteenä alan kirjallisuutta sekä 
YIT:n omaa tietokantaa.  Pyrin työssäni tutkimaan, mitä työkaluja laadun-
varmistusketjun läpiviemiseksi tarvitaan, ja pystyisikö joitakin näistä kehit-
tämään. 
 
Käytännön osuudessa tarkoituksena on olla mukana kerrostalohankkeen 
yhdessä työvaiheessa, jossa tarkastelen laadunvarmistusketjun pääkoh-
tien toteutusta työmaalla. Tulen käyttämään laadunvarmistuksen toteut-
tamisessa ja dokumentoinnissa uutta Congrid-ohjelmaa, ja vertailemaan 
ohjelman hyviä ja huonoja puolia aikaisempiin menetelmiin haastattelui-
den avulla. Tavoitteenani on haasteiden tai ongelmien esiintyessä pohtia 
ratkaisuja vastaavien varalle jatkossa. Uskon työstä olevan hyötyä itselleni 
sekä muille työnjohtajille laadunvarmistusketjun toteuttamisessa. 
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1.2 YIT yrityksenä 

YIT on Suomen suurin rakennusyhtiö. Yrityksen historia ulottuu vuoteen 
1912 ja nimen YIT eli Yleinen insinööritoimisto yritys otti käyttöön vuonna 
1920. Yritys toimii 11 maassa ja työllistää lähes 10 000 henkilöä. YIT uudis-
tui vuonna 2018, kun rakennusyhtiö Lemminkäinen Oyj ja YIT Oyj yhdistyi-
vät. Uudistunut yritys jatkoi nimellä YIT Oyj.  
 
YIT:llä on kuusi eri toimialaa, joita ovat Asuminen Suomi ja CEE, Asuminen 
Venäjä, Infraprojektit, Päällystys, Toimitilat ja Kiinteistöt. Suomessa toimi-
vat juridiset yhtiöt, YIT Rakennus Oy, YIT Talo Oy ja YIT Infra Oy fuusioituvat 
yhdeksi yhtiöksi 1.1.2019, jonka nimeksi tulee YIT Suomi Oy. YIT Suomi Oy 
koostuu useasta yksiköistä kuten HSFH eli Asuminen Häme ja Kaakkois-
Suomi, joka keskittyy asuinrakentamiseen Hämeenlinna – Kotka välillä. (YIT 
Oyj, 2018) 

2 LAATU JA LAADUNVARMISTUS RAKENTAMISESSA 

2.1 Laatu käsitteenä 

Sana ”laatu” tarkoittaa rakentamisessa montaa eri asiaa. Se voi tarkoittaa 
toleransseja, silmillä nähtävää lopputulosta tai asiakkaan kokemaa palve-
lua. Laatu voidaan kuitenkin jakaa yleisesti neljään osaan: suunnittelu, tuo-
tanto, asiakas ja ympäristö. (Rakennustieto Oy, 2016, s. 11) 
 
Laatu suunnittelussa tarkoittaa, että suunnitelmat ovat toteutuskelpoisia, 
selkeitä sekä ristiriidattomia muiden suunnitelmien kanssa. Tärkeimpänä 
kuitenkin se, että suunnitelmissa esitetyt rakenteet ovat turvallisia, vaati-
mukset täyttäviä ja vastaavat tilaajan tarpeita. Laatu tuotannossa tarkoit-
taa, että rakennushanke toteutetaan turvallisesti, sovitussa aikataulussa, 
laatutavoitteiden ja -vaatimuksien mukaisesti, sekä lasketuissa kustannuk-
sissa. Rakennusolosuhteiden ja -työmenetelmien tulee myös osaltaan vas-
tata vaadittavaa laatua. Asiakkaalle laatu tarkoittaa tuotteen vastaavuutta 
haluttuun tuotteeseen. Tiedottaminen rakennushankkeen etenemisestä, 
kommunikointi ja asiakaspalvelun asenne eri tilanteissa kuvaavat paljon 
sitä, miten laadukkaaksi rakennushanke asiakkaan puolesta koetaan. Ym-
päristön laatu kuvaa sitä, kuinka rakennushankkeissa otetaan huomioon 
ympäristö ja sen suojelu sekä kestävä kehitys. (Rakennustieto Oy, 2016, s. 
11) 
 
Laatua rakentamisessa ohjaavat lait ja asetukset. Rakennustöiden yleiset 
laatuvaatimukset eli RYL teokset määrittävät tekniset laatuvaatimukset. 
Myös eri teknistieteelliset yhdistykset kuten Rakennusteollisuus ry, Suo-
men Betoniyhdistys ry, Suomen rakennusinsinöörien liitto RIL sekä Suo-
men geoteknillinen yhdistys julkaisevat oppaita ja ohjeistuksia laadun oh-
jaamiseen ja parantamiseen. 
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Laatua voidaan mitata työmaalla tuotannon aikaisten virheiden ja korjaus-
toimenpiteiden määrällä ja työnaikaisilla laatumittareilla. Rakennusteolli-
suus on kehittänyt laatumittarin, joka on samankaltainen havainnointityö-
kalu kuin työturvallisuusmittari. Kyseinen laatumittari muodostuu kah-
desta pääosasta, joita ovat 1. Työmaan aikana tehtävä säännöllinen ha-
vainnointi, jolla varmistetaan laaduntuottoon vaikuttavat välilliset edelly-
tykset ja 2. Luovutukseen valmistautumisen yhteydessä tehtävä mittaus, 
jolla varmistetaan asuntojen oikea-aikainen ja laadukas valmistuminen. 
Ensimmäisessä pääkohdassa tarkastellaan neljää eri kohtaa, joita ovat työ-
maan ulkoinen siisteys, materiaalin hallinta, valmiin työn laatu, sekä laa-
dunhallinnan toteutus. Toisessa pääkohdassa tarkastellaan myös neljää eri 
kohtaa, joita ovat luovutuksen suunnittelu, aikataulutilanne portaittain, 
laatuvaikutelma ja valmiin työn laatu asunnoittain.  Kohtiin tehdään oikein 
tai väärinmerkintöjä ja lopuksi havainnot lasketaan yhteen. 
(Rakennusteollisuus RT ry, n.d.) 
 
Hankkeen päätyttyä laatua voidaan mitata lopputarkastuksen virheiden 
määrällä sekä takuuajan kustannus seurannalla ja korjaustoimenpiteiden 
määrällä. Turvallisuuden laatua valvotaan yleisesti TR-mittauksilla. 
(Rakennustieto Oy, 2016, s. 11) 
 
Asiakkaiden näkökulmasta laatua voidaan mitata kyselyillä. Yleinen asia-
kaskokemuksen mittauksen työkalu on nettosuositteluindeksi eli NPS, joka 
muodostuu sanoista Net Promoter Score. NPS:llä pyritään mittaamaan asi-
akkaiden asiakasuskollisuutta ja -sitoutumista sekä suositteluhalukkuutta. 
Kysymyksiä on ainoastaan yksi ja sen perusmuoto on: ”Kuinka todennäköi-
sesti suosittelisit yritystä X ystävällesi tai työtoverillesi?”. 
(Rakennusteollisuus RT ry, n.d.) 
 

”Nettosuosittelun taustalla olevaan kysymykseen vastataan 
asteikolla 10–0: 10 = suosittelisin varmasti ja 0 = en suositte-
lisi. Aktiivisiksi suosittelijoiksi lasketaan vastaajat, jotka anta-
vat arvosanan 10 tai 9. Passiivisia ovat 8–7 ja kriittisiä ovat 6–
0. NPS-luku lasketaan vähentämällä aktiivisten suosittelijoi-
den osuudesta kriittisten vastaajien osuus.” 
(Rakennusteollisuus RT ry, n.d.) 
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2.2 Laadunhallinta 

Laatua hallitaan rakentamisessa laadunhallintajärjestelmällä, jolla tarkoi-
tetaan yrityksen tai organisaation laatutoiminnan kokonaisuutta ja se on 
keskeinen osa yrityksen toimintajärjestelmää. Yrityksen tai organisaation 
laadunhallinjärjestelmässä kuvataan yhteiset pelissäännöt, parhaat me-
nettelytavat ja toiminta ongelmatilanteissa.  
 
Laadunhallintajärjestelmän tulee toimia osana yrityksen johtamisjärjestel-
mää, jotta ristiriitaisuuksia ei pääse syntymään. Laadunhallintajärjestelmä 
pitää sisällään toimintaohjeet, jotka kuvaavat miten tulee toimia, jotta vir-
heet voidaan välttää. Toimintaohjeet osoittavat myös eri vaiheista vas-
tuussa olevat ja viiteaineistoihin viittaukset. Laadunhallintajärjestelmän 
toimivuutta tarkastellaan sisäisillä auditoinneilla. Järjestelmiä on myös ke-
hitettävä aina kun tarve siihen ilmenee. Laadunhallintajärjestelmät poh-
jautuvat yleensä standardeihin, mutta yrityksellä voi olla käytössä myös 
täysin oma järjestelmänsä. (Rakennustieto Oy, 2016, s. 10) 

2.2.1 Standardisointi yleisesti 

Standardisointi tarkoittaa yhteisten toimintamallien laatimista. Tarkoituk-
sena on lisätä tuotteiden yhteensopivuutta ja turvallisuutta. Standardeilla 
helpotetaan kotimaista ja kansainvälistä kauppaa.  
 
Suomessa keskusjärjestönä toimii SFS ry eli Suomen Standardoimisliitto, 
joka laatii standardit yhteistyössä toimialayhteisöjensä kanssa, joita on yh-
teensä 12. SFS on jäsenenä ISO:ssa (International Organization for Stand-
ardization) sekä CEN:issä (European Committee for Standardization). Val-
taosa Suomessa käytettävistä SFS-standardeista pohjautuu kansainvälisiin 
tai eurooppalaisiin standardeihin. (Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, 
n.d.) 

2.2.2 Laadunhallinnan standardit 

Laadunhallinnan standardit pohjautuvat ISO 9000 -sarjan standardiper-
heeseen. ISO 9000 -sarjan standardeja on työstetty vuodesta 1986 ISO:n 
teknisen komitean TC 176:n työryhmissä, jotka muodostuvat eri puolilla 
maailmaa toimivista liike-elämän ja muiden organisaatioiden asiantunti-
joista. (Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, n.d.)  
 
Olennaisimmat standardit kyseisestä sarjasta ovat ISO 9000:2015 Laadun-
hallintajärjestelmät, Perusteet ja sanasto sekä ISO 9001:2015 Laadunhal-
lintajärjestelmät, Vaatimukset. ISO 9001 on käytössä laajasti koko maail-
massa ja se auttaa kansavälisillä markkinoilla toimimista. ISO 9001 laadun-
hallinnan periaatteet ovat asiakaskeskeisyys, johtajuus, henkilöstön osal-
listuminen, prosessimainen toimintamalli, järjestelmällinen johtamistapa, 
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jatkuva parantaminen, tosiasioihin perustuva päätöksenteko, sekä molem-
pia osapuolia hyödyttävät suhteet. (Rakennustieto Oy, 2016) 
 
Yritys tai organisaatio voi hankkia itselleen ISO 9001 laadunhallintastan-
dardin riippumattoman kolmannen osapuolen tekemällä sertifioinnilla. 
Laadunhallintastandardi asettaa vaatimukset laatutoiminnalle ja sertifi-
ointi osoittaa yrityksen tai organisaation toiminnan täyttävän vaatimukset. 

2.3 Laadunvarmistus rakentamisessa 

Halutun laadun saavuttamiseksi on seurattava sen toteutumista käytän-
nössä. Rakennushankkeen laadunvarmistusta tehdään rakentamisen jo-
kaisessa vaiheessa, hankkeen tarjous- ja sopimusvaiheessa, valmisteluvai-
heessa, toteutusvaiheessa sekä viimeistely- ja luovutusvaiheessa. Laadun-
varmistukseen vaikuttavat rakennuttaja, valvojat, suunnittelijat, viran-
omaiset, sekä urakoitsijat. (Rakennustieto Oy, 2016, s. 14) 
 
Rakennustuotannon tarkoituksena on toteuttaa hanke asiakkaan tarpei-
den mukaisesti sekä sopimusasiakirjoja noudattaen, jotta tähän päämää-
rään päästään vaaditaan tuotannonsuunnittelua. Työmaan tuotannon-
suunnitteluvaiheeseen kuuluu kohteen projektisuunnitelman laatiminen, 
aikataulusuunnittelu, riskien tunnistaminen, laadun suunnittelu, kustan-
nusohjaus, turvallisuus- ja aluesuunnittelu, hankintojen suunnittelu sekä 
asiakastoiminnat. Nämä kaikki vaikuttavat omalta osaltaan keskeisesti laa-
dun rakentumiseen hankkeessa. Työmaan projektisuunnitelma sisältää 
työmaan toimintatavat ja sopimuksen osapuolien vastuut ja keinot, joilla 
saavutetaan hankeen taloudelliset, ajalliset ja laadulliset tavoitteet. Tuo-
tannonsuunnittelu on jatkuvaa koko työmaan ajan. Se tarkoittaa myös yk-
sittäisten työtehtävien suunnittelua. (Rakennustieto Oy, 2016, s. 13) 
 
Kaikilla hankkeen osapuolilla on omat vastuunsa ja tehtävänsä. Rakennut-
taja määrittää tärkeimmät ja vaadittavat laadunvarmistustoimet tarjous-
pyynnössä. Rakennuttaja hyväksyy hankkeen aliurakoitsijat, toimittajat ja 
tuotemallit sekä seuraa käytettyjen materiaalien kelpoisuutta. Hankkeen 
etenemisen seuranta, sivu-urakoitsijoiden aikataulussa pysymisen seu-
ranta, sekä seurantakokouksissa laadunvarmistuksen esittäminen viran-
omaisille kuuluvat rakennuttajan tehtäviin. Rakennuttajalla on myötävai-
kutus- ja huolehtimisvelvollisuus hankkeeseen ja laadun, turvallisuuden tai 
aikataulun poikkeamatilanteissa rakennuttaja puuttuu tilanteeseen, sekä 
päättää jatkotoimenpiteistä. (Rakennustieto Oy, 2016, s. 19) 
 
Pääsuunnittelijan vastuulla on valvoa suunnitelmien yhteensopivuutta, 
määräysten mukaisuutta, sekä suunnitteluaikataulun etenemistä. Suunnit-
telijat täydentävät suunnitelmia tarvittaessa rakennusaikana, sekä tekevät 
suunnitelmille ristiin tarkastuksia. Selkeät, ja ristiriidattomat suunnitelmat 
ovat itsessään laadunvarmistusta. (Rakennustieto Oy, 2016, s. 19) 
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Urakoitsijat huolehtivat omien vastuidensa mukaisesti laadunvarmistuk-
sesta. Poikkeamista tulee aina ilmoittaa rakennuttajalle, valvojalle sekä 
muille tarvittaville osapuolille. Pääurakoitsijan tehtävä on tehdä hanke-
kohtainen laatukansio työmaan alkaessa. Laatukansiossa säilytetään hank-
keen laadunvarmistukseen liittyviä dokumentteja. Urakoitsijat tekevät 
työtehtävästä tarvittaessa laatusuunnitelman, jossa esitetään organisaa-
tio, aikataulu, logistiikka, materiaalit, sekä kokous ja palaveri käytäntö.  
(Rakennustieto Oy, 2016, s. 19) 
 
Rakentamisen valmisteluvaiheessa pidetään hankkeen aloituskokous. Aloi-
tuskokous ja rakennustyön tarkastusasiakirja ovat viranomaisten edellyt-
tämiä laadunvarmistustoimenpiteitä. Tarkastusasiakirjaan tehdään mer-
kinnät katselmuksista ja viranomaistarkastuksista. Rakentamisen aikana 
työmaalla pidetään säännöllisin väliajoin työmaakokouksia, joissa käydään 
läpi työmaan turvallisuusasiat, aikataulu, sekä mahdolliset poikkeamat ja 
ongelmat. Kyseiset tiedot ja päätökset niihin liittyen kirjataan kokouspöy-
täkirjaan. Kokoukset ja palaverit ovat oleellinen osa hankkeen laadunvar-
mistusta, sillä niissä pystytään puuttumaan työtä edeltäviin tai työnaikai-
siin puutteisiin tai ongelmiin. (Rakennustieto Oy, 2016, s. 14) 

2.4 Laadunvarmistustoimet työmaalla 

Hankkeen vaaditun laatutason saavuttamiseksi vaaditaan laadunvarmis-
tustoimia. Pääurakoitsijan omien töiden ja aliurakoitsijoiden töiden osalta 
kyseiset laadunvarmistustoimet osoitetaan laadunvarmistusmatriisissa. 
Laadunvarmistusmatriisissa esitetään keskeisimpien työtehtävien kuten 
perustustöiden, elementtiasennus töiden ja vesikattotöiden laadunvar-
mistustoimia, joita ovat tehtäväsuunnitelman laatiminen, aloituspalaveri, 
mestan vastaanotto mallityö, tarkemittaus, ongelma-analyysi, jatkuva oma 
valvonta, kokeiden, mittauksien ja tarkastuksien tekeminen, sekä vastaan-
ottokatselmus. Laadunvarmistusmatriisilla pystytään ohjaamaan laatua 
työmaalla. Matriisin laadinnasta vastaavat rakennushankkeen vastaava 
työnjohtaja, projektipäällikkö tai työpäällikkö. (Rakennustieto Oy, 2016, s. 
18) 
 
Tehtäväsuunnitelma on työkokonaisuus, joka voi koostua yhdestä tai use-
ammasta työlajista. Tehtäväsuunnitelman tarkoituksena on tarkentaa 
hankkeen tuotantosuunnitelmia siten, että tehtäväsuunnitelmalla voidaan 
ohjata ja valvoa tehtävän etenemistä vaadittavassa tarkkuudessa. Tehtä-
väsuunnittelulla myös varmistetaan työn vaatimusten täyttyminen tekni-
sesti, ajallisesti, laadullisesti, sekä työhön lasketuilla kustannuksilla. Tehtä-
väsuunnitelmassa esitetään tehtävän aikataulu, työturvallisuus, riskit, po-
tentiaaliset ongelmat, laatu, laadunvarmistustoimet, logistiikka sekä kus-
tannukset. Yleisiä lähtötietoja tehtäväsuunnitelman laatimiseen saadaan 
Rakennustöiden yleisistä laatuvaatimuksista eli RYL teoksista, Ratu-työme-
netelmä ja -menekkitiedostoista sekä BY-, RIL-, SGY-, ja RT-julkaisuista. 
Hankekohtaisia lähtötietoja ovat hankkeen projektisuunnitelma, aikatau-
lut, työselostukset, tavoitearvio sekä suoritetut katselmukset. Yrityksellä 
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voi olla myös omia yrityskohtaisia lähtötietoja esimerkiksi menekkien las-
kentaan. Tehtäväsuunnitelmassa on tarkoituksena esittää tehtävän vaati-
mukset selkokielellä ja ymmärrettävässä muodossa. Tehtäväsuunnitelma 
tulisi aina käydä läpi työn toteuttajien kanssa. Tehtävät, joista tehtä-
väsuunnitelma tehdään ovat yleensä merkittäviä hankkeen kannalta joko 
ajallisesti, taloudellisesti tai laadullisesti. Tehtäväsuunnitelma on myös 
hyvä tehdä tehtävistä, joista on vähemmän kokemusta tai ovat riskialttiita 
jollain tavoilla, näin voidaan välttää mahdolliset virheet itse työssä. 
(Rakennustieto Oy, 2016, ss. 21-22) 
 
Urakoiden aloituspalaverit tulee pitää ennen kyseisten töiden aloittamista. 
Aloituspalavereissa on tarkoituksena käydä kyseessä oleva työtehtävä läpi 
työntekijöiden kanssa työn vaatimusten, laadun ja turvallisen toteuttami-
sen osalta.  Tehtävän aikataulu, työjärjestys sekä tehtävään liittyvät työt 
tulee myös käydä läpi. Palaverissa voidaan myös pohtia yhdessä työn mah-
dollisia ongelmakohtia, epäselvyyksiä sekä mahdollisia erityispiirteitä. 
Aloituspalaverilla on merkittävä vaikutus halutun laatutason saavuttami-
sessa ja kerralla oikein- periaatteen käytännön toteutukseen. Korjaava 
aloituspalaveri voidaan järjestää, mikäli työt eivät suju sovitun mukaisesti 
tai työn jäljessä on puutteita. (Rakennustieto Oy, 2016, s. 18) 
 
Mestan vastaanotto eli aloitusedellytyksien varmistaminen tarkoittaa työ-
kohteen valmiuden tarkastamista tulevaan tehtävään. Tarkistettavia asi-
oita ovat edellisten työvaiheiden valmius ja laatu, työskentelyolosuhteet 
sekä työn edellyttämä työturvallisuus. Mikäli mesta on kunnossa, voidaan 
työskentely aloittaa. Töiden alkaessa suoritetaan ensimmäiseksi mallityö. 
(Rakennustieto Oy, 2016, s. 25) 
 
Mallityö on nimensä mukaisesti yhdestä työtehtävästä suoritettu malli, 
jossa sopimuksissa ja aloituspalaverissa sovitut asiat konkretisoituvat työn 
tuloksena. Mallityöllä määritetään kyseisen työtehtävän laadun taso ja 
vaatimukset käytännössä. Mallityössä havaitut virheet ja puutteet korja-
taan ja tarkastetaan uudestaan ennen siirtymistä seuraavaan. Mallityön 
tarkastuksessa ovat mukana työnjohtaja sekä työntekijät. Laadunvarmis-
tuksen kannalta on tärkeää, että tarkastukset dokumentoidaan, jotta myö-
hemmiltä kiistoilta vältytään. Tärkeimmissä tarkastuksissa ovat mukana 
myös valvoja, arkkitehti ja suunnittelija. (Rakennustieto Oy, 2016, ss. 18-
28) 
 
Töiden aikana tulee suorittaa jatkuvaa valvontaa, tarkemittauksia sekä tar-
kastuksia. Aliurakassa työn valvontaa tulisi suorittaa pääurakoitsijan työn-
johdon sekä aliurakoitsijan oman työnjohdon toimesta hyvän lopputulok-
sen saavuttamiseksi. Myös työtehtävän suorittajan tulee valvoa ja seurata 
omaa työsaavutustansa ja virheiden ilmetessä raportoida niistä. Mikäli 
työn jäljessä on virheitä tai puutteita, voidaan pitää esimerkiksi korjaava 
aloituspalaveri, jossa käydään läpi ilmenneet virheet ja mietitään niiden 
korjaustoimenpiteet ja ennaltaehkäisy jatkossa. (Rakennustieto Oy, 2016, 
ss. 18-27) 



8 
 

 
 

 
Tehtävän valmistuttua suoritetaan tehtävän luovutus eli vastaanottokat-
selmus. Tavoitteena on että, tehtävä ohjattaisiin ja suoritettaisiin niin hy-
vin, että vastaanottokatselmus olisi ainoastaan muodollinen toimenpide 
eikä uusia virheitä tai puutteita sen aikana ilmenisi. Katselmuksessa ovat 
läsnä pääurakoitsijan työnjohtaja ja työn suorittajat, sekä mikäli kyse on 
aliurakasta, läsnä tulisi olla myös aliurakoitsijan työnjohtaja. Läsnä voi olla 
myös seuraavan työvaiheen suorittaja, jotta pystytään heti toteamaan, jos 
työtä ei voi jostain syystä aloittaa suorittamaan. Vastaanottokatselmuk-
sessa tarkistetaan, että työ on suoritettu suunnitelmien mukaisesti, vastaa 
kokonaisuudessaan mallityön tasoa ja että se on täysin valmis. Mahdolliset 
virheet tai puutteet kirjataan ylös katselmusmuistioon ja korjataan, vasta 
tämän jälkeen työkohde voidaan vastaanottaa. (Rakennustieto Oy, 2016, 
s. 18) 
 
Laadunohjaukseen käytettäviä dokumentteja ovat: 
(Rakennustieto Oy, 2016, s. 18) 
 

 laadunvarmistusmatriisi 

 tarkastusasiakirjat 

 tehtäväsuunnitelmat 

 aloituspalaverimuistiot 

 mestan vastaanottojen muistiot 

 rakennusvalvonnan aloituskokouksen pöytäkirja 

 kosteudenhallintasuunnitelma 

 vastaanottokatselmus muistiot 

 osakohteiden tarkastusmuistiot 

 muut tarkastuksia ja mittauksia koskevat dokumentit 
 
Dokumentteja käytettävien materiaalien osalta ovat: 
(Rakennustieto Oy, 2016, s. 18)  
 

 tuotteiden ja materiaalien tyyppihyväksyntätodistukset 

 käyttöturvallisuustiedotteet 

 suoritustasoilmoitukset 

 CE ja muut kelpoisuuden osoittamisen asiakirjat 
 

 
Rakennustuotteen CE merkintä tarkoittaa, että tuote on testattu harmoni-
soidun tuotestandardin (hEN) mukaisella testimenetelmällä ja että tuote 
on ilmoitetun suoritustasoilmoituksen (DoP) mukainen. CE merkintä vaa-
ditaan suurelta osalta rakennustuotteita, kuten kiinteäksi osaksi jääviä ra-
kenteita esimerkiksi elementeiltä ja ikkunoilta. (Ympäristöministeriö, 
2018) 
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3 YIT:N LAADUNVARMISTUS 

3.1 Laatu YIT:llä 

Tämä osio käsittelee laatua, laadunhallintaa ja laadunvarmistusta YIT:n oh-
jeistuksen mukaisesti. YIT:llä laatu ei painotu hankkeen yhteen vaihee-
seen, vaan on läsnä hankkeen jokaisessa vaiheessa toteutuksessa ja suun-
nittelussa. 
 
Laatu tuo kilpailuetua ja laadun tekemisen hyvä maine leviää. Kerralla kun-
toon- periaatteen valossa laatua on myös halvempaa tehdä. Laatu on mi-
tattavia suureita, luotettavuutta, kestävyyttä, turvallisuutta, huolletta-
vuutta, esteettisyyttä sekä ympäristön huomioon ottamista. Teknisestä 
näkökulmasta laatua mitataan toleransseilla, vaatimusten mukaisuudella 
sekä mitattavissa olevilla arvoilla. Visuaalista laatua eli asiakkaan näkökul-
masta laatua mitataan silmillä havainnoimalla tai kontaktilla. (Ylikangas, 
2017) 

3.2 YIT:n laadunhallintajärjestelmä 

Laadunhallintajärjestelmän tarkoituksena on toteuttaa yrityksen hankkei-
den laatutavoitteet järjestelmällisesti. Laadunhallintajärjestelmää ei tule 
käyttää vain nimellisesti vaan sen tarkoituksena on luoda parempaa laatua, 
varmistaa sen toteutumista, sekä kasvattaa asiakastyytyväisyyttä. 
(Ylikangas, 2017) 
  
YIT Suomi Oy:llä on käytössä sertifioitu ja ISO 9001:2015-standardinmukai-
nen laadunhallintajärjestelmä. Sertifikaatin myöntäjänä toimii ulkoinen 
auditoija, joka tekee tarkastusauditoinnin vuosittain varmistaen, että toi-
minta on sertifikaatin mukaista. YIT:llä on lisäksi Rakentamisen Laatu Ry:n 
eli RALA:n myöntämä pätevyystodistus talonrakennusteknisilletöille ja inf-
ratöille. (YIT Suomi Oy, 2017) 
 
Laadunhallintajärjestelmän toteuttamiseen käytetään sähköistä Navigaat-
tori toimintajärjestelmää. Navigaattorissa toiminta on kuvattu proses-
seina, jotka sisältävät liiketoiminnan- ja tuotannonohjauksessa käytettävät 
välineet, toimintaohjeet, mallit sekä lomakkeet. Navigaattorin sisältämiä 
toimintoja ovat liiketoiminnan ohjaus ja johtaminen, suunnittelun ohjaus, 
hankekohtaisen toteutuksen ja laadunhallinnan suunnittelu ja toteuttami-
nen, auditointikäytännöt, työturvallisuus, ja työterveydenhoito, asiakas-
palvelujärjestelmä ja ympäristösuojelu. Suunnitelmia ja ohjeita päivitetään 
jatkuvasti vastaamaan nykyvaatimuksia. (YIT Suomi Oy, 2017) 



10 
 

 
 

3.3 YIT:n laadunvarmistus tuotannossa 

Tuotannossa eli työmaalla laadun toteutumista valvotaan jatkuvasti. Laa-
dunvarmistus lähtee laadunhallintasuunnitelman laadinnasta. Laadunhal-
lintasuunnitelma sisältää riskit ja niiden ratkaisumallit, suunnitellut ajan-
kohdat sekä vastuuhenkilöt. Laadunhallintasuunnitelmassa pyritään kes-
kittymään laadullisesti riskialttiisiin työvaiheisiin kuten peittyviin rakentei-
siin, näkyviin rakenteisiin, täysin uusiin tai tuntemattomiin rakenteisiin 
sekä mahdollisesti ennalta tiedettyihin ongelmallisiin rakenteisiin. Laadun-
hallintasuunnitelmaa täydennetään työmaan edetessä kyseisen työvai-
heen vastuuhenkilön toimesta.  
 
Työtehtävien osalta YIT:llä on käytössä laadunvarmistusketju, joka toimii 
työkaluna laadunvarmistuksessa. Laadunvarmistusketjua voidaan käyttää 
jokaisessa työvaiheessa, koska toiminnot ovat samoja tarvittaessa toimin-
tojen laajuutta voidaan suhteuttaa työvaiheen laajuuteen sopivaksi. (YIT 
Suomi Oy, 2017) 

4 PROSESSIN JA TYÖVAIHEEN LAADUNVARMISTUSKETJU 

4.1 Laadunvarmistusketjun vaiheet 

YIT:n laadunvarmistusketju koostuu seitsemästä eri vaiheesta. Vaiheita 
ovat ennakkosuunnittelu, aloituspalaveri, mestanvastaanotto, mallityö, 
työn valvonta, aliurakoitsijan itselleluovutus ja YIT:n työnjohtajan vastaan-
ottotarkastus. Kuvassa 1 on esitetty laadunvarmistusketju aikajärjestyk-
sessä. Tarkastelen seuraavaksi laadunvarmistusketjun toimenpiteitä YIT:n 
työnjohtajan näkökulmasta, kun toisena osapuolena on aliurakoitsija. Laa-
dunvarmistusketjua voi kuitenkin käyttää myös omien töiden laadunvar-
mistuksessa. 
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Kuva 1. Laadunvarmistusketju (YIT n.d.) 

4.2 Työvaiheen ennakkosuunnittelu 

Työvaiheen ennakkosuunnittelu aloitetaan kyseisen työvaiheen suunni-
telma-asiakirjojen tarkastamisella. Niistä varmistetaan, että suunnitelmat 
ovat ajantasaiset ja tarpeeksi kattavat. Tämä tulisi tehdä hyvissä ajoin en-
nen työvaiheen aloitusta. Suunnitelmista tarkastetaan toteutuskelpoi-
suutta ja etsitään vaikeimmin toteutettavia kohtia, tarvittaessa tulisi pyy-
tää esimerkiksi tarkentavia detaljeja. Työvaihetta koskevan sopimuksen 
tiedot ja neuvottelumuistioon kirjatut asiat on syytä tarkastaa ja lukea hy-
vin läpi. Viranomaisten mahdolliset vaatimukset kyseiseen työvaiheeseen 
tulee myös selvittää.   
 
Työvaiheen läpiviennin suunnittelussa on hyvä käyttää apuna viiteaineis-
toa, joka tarkoittaa YIT:n laatukortteja, YIT:n laatimia hyviä ja huonoja rat-
kaisuja, materiaalitoimittajan ohjeita ja tarvittaessa Ratu- ja RT-kortistoja 
sekä RYL vaatimuksia ja ohjeita. Näiden pohjalta saadaan laadittua työvai-
heen tekniset vaatimukset. Työvaiheen etenemisjärjestys, resurssien tarve 
ja logistiikan suunnittelu tulee tehdä ennakkosuunnitteluvaiheessa. En-
nakkosuunnittelussa tulee myös miettiä muuttuvia tekijöitä kuten vuoden-
aika, sää, olosuhteet ja vaikutukset muihin työvaiheisiin. Näiden pohjalta 
laaditaan laaturiskit ja toimenpiteet niiden ehkäisemiseen. Laaturiskikar-
toituksessa kannattaa tutkia myös vuosikorjauksen palautetta virheistä, 
mikäli niitä on esiintynyt. Tärkeimmistä laatuvaatimuksista ja työohjeista 
laaditaan tarkastuskortti, joka toimii työkaluna valvonnassa. Tarkastuskor-
tissa tulee esittää tarkastettavat asiat ja niiden hyväksyntäkriteerit. 
(Torkkeli, 2018) 
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4.3 Aloituspalaveri 

Työvaiheen aloituspalaveri pidetään ennen töiden aloittamista. Aloituspa-
laveriin tulisi osallistua pääurakoitsijan työnjohtaja, aliurakoitsijan työn-
johtaja sekä työntekijät. Palaverissa käydään läpi työvaiheen laadulliset ja 
tekniset vaatimukset sekä työmenetelmät. Viiteaineistona voi käyttää 
YIT:n laatukortteja ja YIT:n laatimia hyviä ja huonoja ratkaisuja. Hyvissä ja 
huonoissa ratkaisuissa on esitetty työvaiheessa aikaisemmin sattuneita 
puutteita ja virheitä sekä onnistuneeksi todettuja ratkaisuja.  
 
Aloituspalaverissa sovitut asiat tulee aina kirjata palaverimuistioon. Tähän 
on hyvä käyttää YIT:n valmista aloituspalaveripohjaa, jossa on palaverissa 
käsiteltävien asioiden pääkohdat valmiina. Pääkohdista tarkastetaan, että 
kyseiset toimet ovat kunnossa ja ovat molemmille osapuolille selkeitä. Pää-
kohtia ovat sopimukset, suunnitelmat, edeltävät työvaiheet, aikataulu, 
suoritusjärjestys, työsaavutus, resurssit, aliurakoitsijan työnjohto, laatu-
vaatimukset, mallityö, itselleluovutus, tarkastukset, suojaukset, jätteenkä-
sittely, materiaalit, varastointi, koneet, välineet, tarvikkeet, potentiaaliset 
ongelmat, työssä tarvittavat pätevyydet ja luvat sekä tarvittaessa muut 
asiat. Myös tarkastuskortti on hyvä käydä läpi ja muokata sitä, mikäli siihen 
on tarvetta. Aliurakoitsijalle annetaan palaverimuistiosta ja tarkastuskor-
tista kopio. (Torkkeli, 2018) 

4.4 Mestan vastaanotto 

Ennen mestan vastaanottoa tulee varmistaa, että edellinen työvaihe on 
saatettu loppuun asianmukaisesti. Tehtävän vastaanotosta arkistoitu do-
kumentointi kannattaa käydä läpi, josta selviää mahdolliset epäkohdat. 
Aloituspalaverissa on sovittu päivä mestan vastaanotolle. YIT:n työnjohta-
jan tulee varmistaa, että mesta on sovitussa kunnossa ja olosuhteet kun-
nossa jo ennen aliurakoitsijan edustajan saapumista vastaanottoon. Mes-
tan vastaanotossa kierretään työkohde aliurakoitsijan työnjohtajan 
kanssa, ja varmistetaan vielä yhdessä, että mesta on sovitussa kunnossa.  
 
Vastaanotosta laaditaan tarkastuslomake, johon kirjataan toimenpiteet, 
mikäli niitä vaaditaan. Tarkastuslomake allekirjoitetaan molempien osa-
puolien toimesta ja sen mukaiset toimenpiteet hoidetaan kuntoon sovi-
tussa ajassa. (Torkkeli, 2018) 

4.5 Mallityö 

Mallityö tarkoittaa ensimmäisen työkohteen tarkastamista. Mallityön tar-
kastamiseen tulee osallistua työntekijät ja molempien osapuolien työnjoh-
tajat. Mallityön tarkastaminen tehdään ennakkosuunnitteluvaiheessa laa-
ditun tarkastuskortin mukaisesti, lisäksi dokumentointia suoritetaan otta-
malla valokuvia etenkin peittyvistä työvaiheista.  
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Työkohteen tarkastamisessa suoritetaan mittaukset vaatimusten mukai-
sesti ja tulokset kirjataan tarkastuskorttiin. Työvaiheen sisältäessä useita 
eri vaiheita, suoritetaan tarkastukset vaiheittain. Työntekijöiden vaihtu-
essa uusilla työntekijöillä tulisi teettää uusi mallityö laatutavoitteiden var-
mistamiseksi. Jos työkohteen tarkastamisen yhteydessä esiintyy virheitä 
tai puutteita, sovitaan niiden korjaamisesta ja uudelleen tarkastamisesta 
ennen töiden jatkumista eteenpäin. (Torkkeli, 2018) 

4.6 Työn valvonta 

Työvaihetta tulee valvoa päivittäin sekä antaa rakentavaa palautetta, mi-
käli työnjohtaja näkee siihen aihetta. Myös positiivista palautetta on hyvä 
muistaa antaa. Työstä valvotaan laatutason pysymistä mallityön tasolla. 
Valvontaa tulee dokumentoida tarkastuskorttiin ja valokuvata peittyviä 
työvaiheita ja rakenteita. Kuvaamisessa on hyvä muistaa, että kuvat ovat 
myös jälkikäteen paikannettavissa. Tämä voidaan varmistaa sisällyttämällä 
kuviin esimerkiksi asunnon tai huoneiston numeron.  
 
Havaittuihin virheisiin tai puutteisiin työvaiheessa tulee puuttua heti ja tie-
dottaa niistä aliurakoitsijan työnjohdolle. Virheen korjaaminen tulee var-
mistaa tehdyksi asianmukaisesti. Mikäli työvaiheeseen liittyy erityisiä toi-
menpiteitä, tulee niiden suorittaminen varmentaa ja dokumentoida. Työ-
vaiheeseen liittyvät dokumentit ja valokuvat tulee arkistoida siten että ne 
ovat muiden työmaan toimihenkilöiden käytettävissä. (Torkkeli, 2018) 

4.7 Aliurakoitsijan itselleluovutus 

Aloituspalaverissa on sovittu aliurakoitsijan itselleluovutuksen tavasta ja 
ajankohdasta. Myös YIT:n työnjohtajan on hyvä olla läsnä ensimmäisessä 
itselleluovutuksessa, jotta voidaan varmistua yhteisestä linjasta ja malli-
työssä esitetyn laadun toteutumisesta sovitulla tavalla. Virheiden tai puut-
teiden ilmetessä tulee heti sopia aliurakoitsijan kanssa korjauksen aikatau-
lusta, jotta viivästymiseltä vältytään. Aliurakoitsija laatii tarkastusdoku-
mentin itselleluovutuksesta jokaisesta osakohteesta ja toimittaa sen pää-
urakoitsijalle. (Torkkeli, 2018) 

4.8 YIT:n työnjohtajan vastaanottotarkastus 

Vastaanottotarkastusta ennen tulee tarkastaa, että aliurakoitsijan itselle-
luovutuksessa havaitut virheet ja puutteet ovat korjattu valmiiksi. Kesken-
eräistä työtä ei tule vastaanottaa, työn tulee aina vastata sopimuksen mu-
kaista lopputulosta. Tarkastus kannattaa aikatauluttaa ja tarvittaessa jakaa 
osakohteisiin, jolloin pidetään osakohteen vastaanotto. Vastaanottotar-
kastuksessa tulee olla paikalla myös aliurakoitsijan työnjohtaja. Tarkastuk-
sessa käytetään apuna ennakkosuunnitteluvaiheessa laadittua tarkastus-
korttia, ja mallityön dokumentteja.  
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Tarkastuksessa mahdollisesti löytyvien virheiden tai puutteiden osalta so-
vitaan heti aliurakoitsijan kanssa korjausaikataulu ja vastuuhenkilö. Vas-
taanottotarkastuksesta laaditaan pöytäkirja, johon kirjataan myös mah-
dolliset vaateet taloudellista loppuselvitystä varten. (Torkkeli, 2018) 

5 KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS 

5.1 Työvaiheen lähtötiedot 

Laadunvarmistusketjun käytännön toteutus tehdään puuikkunoiden ja ik-
kunaovien ensimmäisestä asennuskerrasta YIT:n Hyvinkäällä sijaitsevalla 
työmaalla. Työmaa on yksi portainen ja seitsemän kerroksinen asuinker-
rostalo, jossa asuntoja tulee olemaan 43. Tätä kappaletta kirjoittaessani 
työmaa on runkovaiheessa ja kerroksia on pystyssä kaksi ja kolmannen ker-
roksen seinäelementtejä asennetaan paikalleen.  
 
Puuikkunoiden ja ovien työvaiheesta on tehty urakkasopimus, johon sisäl-
tyy ikkunoiden ja ovien toimitus, asennus ja tiivistys uretaanilla. Puuikku-
nat ja ovet nostetaan rakennukseen sisään runkovaiheessa kerroksittain 
sitä mukaan, kun kerroksen lattioita saadaan valmiiksi, sillä ikkunat ovat 
isoja ja niiden liikuttaminen asennuspaikalle olisi muuten haastavaa. Työ-
vaiheen toteutuksen aloitus ajankohta sijoittuu joulukuulle. Käytän työvai-
heen laadunvarmistuksessa apuna Congrid nimistä ohjelmaa. Laatutarkas-
tuksista tehdyt raportit ja muut dokumentit löytyvät opinnäytetyön liit-
teistä. 
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5.2 Congrid-ohjelmisto 

5.2.1 Yleistä 

Congrid Oy on Suomalainen ohjelmistoalan yritys, joka on kehittänyt Cong-
rid nimisen ohjelman rakentamisen laadun sekä turvallisuuden hallintaan 
ja seurantaan. Congrid-ohjelmisto käsittää kaksi tasoa, jotka ovat se-
laimella toimiva livepalvelu sekä tabletilla tai puhelimella käytettävä appli-
kaatio. Kuvassa 2 on esitetty applikaation päävalikko. Congrid-ohjelmisto 
on pilvipalvelu, mikä tarkoittaa, että tieto liikkuu internetyhteyden välityk-
sellä automaattisesti liven ja applikaation välillä. (Congrid Oy, 2018) 
 

 

Kuva 2. Congrid applikaation päävalikko 

5.2.2 Ominaisuudet 

Congrid-ohjelmistoa voidaan optimoida yrityksen tarpeiden mukaisesti. 
YIT:llä Congrid toimii niin sanottuna kenttätyökaluna. Ohjelmalla voi tehdä 
työturvallisuusmittauksia, turvallisuushavaintoja ja laatutarkastuksia.  
 
YIT:llä on käytössä laatu osio, joka sisältää laadunvarmistusmatriisin. Laa-
tumatriisin avulla voidaan seurata laatutarkastusten etenemistä. Käytössä 
on Ratu 2014-laatumatriisi. Halutun laatutarkastuksen voi valita laatutar-
kastusvalikosta (kuva 3). Tarkastuksia ovat mestan vastaanotto, malliasen-
nus, osakohteen tarkastus ja työvaiheen vastaanotto. Työvaiheet on ja-
oteltu työlajeittain Talo 2000 nimikkeistön mukaisesti.  
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Kuva 3. Laatutarkastusvalikko 

 
Congridin laatutarkastuksien ominaisuuksiin sisältyy sijaintitietojen mer-
kitseminen työmaan pohjapiirustuksiin, kuvien ottaminen ja lisääminen 
tarkastukseen, tarvittavien dokumenttien lisäämisen tarkastukseen sekä 
vaadittavien tehtävien lisääminen. Tarkistuksiin voi lisäksi tehdä positiivi-
sia havaintoja sekä lisätä kommentteja ja muistiinpanoja. 

5.2.3 Käyttötarkoitus 

Tarkoituksenani on käyttää Congrid-ohjelmistoa ikkuna- ja oviasennustyö-
vaiheen laadunvarmistamisessa. Tarkastukset suoritetaan puhelimella tai 
tabletilla käyttäen Congrid applikaatiota. Tarkastuksien sisältö koostuu 
työvaiheeseen tai sen valmiuteen oleellisesti liittyvistä kysymyksistä, joihin 
vastataan hyväksy tai hylkää tyyppisesti tarkastusta työmaalla suoritetta-
essa. Congridissa oleva tarkastuspohja toimii työvaiheen tarkastuskorttina.  
 
Congrid tuo tarkastuksiin yksinkertaisuutta sillä dokumentointi tapahtuu 
ohjelmassa eikä tarvita esimerkiksi erikseen kameraa ja papereita mukaan. 
Tarkastukset ovat helposti löydettävissä ja kaikkien työnjohtajien käytet-
tävissä. Ennen Congridin käyttöönottoa suoritettiin kyseiset tarkastukset 
paperi-, kynä- ja kameramenetelmällä. 
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5.2.4 Haastattelut 

Haastattelujen tarkoituksena on kartoittaa Congridin ominaisuuksien käyt-
töä HSFH:n työmailla, sekä selvittää mitä hyvää ja huonoa uuden kenttä-
työkalun käyttöön mahdollisesti liittyy. Tiedustelujen perusteella laatutar-
kistuksien tekeminen Congridilla ei ole käytössä kovin monella työmaalla.  
 
Suoritin haastattelut sähköpostin välityksellä ja sain kahden laatutarkastus 
ominaisuutta käyttävän käyttäjän mielipiteitä Congrid-ohjelman käytöstä 
työmaalla. Haastattelut ovat opinnäytetyön liitteinä. 
 
Ensimmäisessä haastattelussa (Tuomikoski, haastattelu 15.1.2019) kysy-
myksiin vastasi työnjohtaja Jaakko Tuomikoski. Tuomikoski oli tyytyväinen 
Congrid-ohjelman dokumentointiominaisuuksiin, kuten valokuvaamiseen 
ja aluejakoon. Huonoja puolia olivat kokemuksen perusteella ollut teknii-
kan pettäminen pakkaskelillä. Kokonaisuudessaan hän uskoi ohjelman pa-
rantavan laadunvarmistusta työmaalla. 
 
Toisessa haastattelussa (Mäkitalo, haastattelu 17.1.2019) kysymyksiin vas-
tasi työnjohtaja Kaisa Mäkitalo. Mäkitalo oli tehnyt vasta muutamia laatu-
tarkastuksia ohjelmalla, mutta oli tyytyväinen tabletin käyttämisen vaivat-
tomuuteen työmaalla. Lisäksi positiivista oli tarkastuksien ja havaintojen 
näkyminen automaattisesti myös muille työnjohtajille.  Huonoja puolia oli-
vat päällekkäisyydet tarkastuksissa sekä virhenäppäilyjen korjaaminen. 
Mäkitalo uskoi ohjelman parantavan laadunvarmistusta. 
 

5.3 Puuikkunoiden ja ikkunaovien asennuksen ennakkosuunnittelu 

5.3.1 Rakennustyöselitys, suunnitelmat ja sopimus 

Aloitin työvaiheen ennakkosuunnittelun tutustumalla työmaan rakennus-
työselitykseen, jossa on määritelty minkälaisia ikkunoiden ja ovien tulee 
olla. Seuraavaksi tarkistin, että työssä vaadittavat suunnitelmat löytyvät 
projektipankista. Näitä suunnitelmia ovat puuikkunakaavio, puuikkunaovi-
kaavio sekä jokaisen kerroksen pohjapiirustus. Suunnitelmista tarkastin ik-
kunoiden vaatimukset, tyypit ja lukumäärät. Tarkastin vielä toimittajan ti-
lausvahvistuksesta, että kyseiset ikkunat ovat oikeita.  
 
Tämän jälkeen luin puuikkunoiden ja ovien urakkasopimuksen, johon oli 
kirjattu aikataulu, urakkarajat ja muut urakan oleelliset asiat. Sopimuksen 
liitteenä oli myös ikkuna- ja ikkunaovitoimittajan asennusohjeet. Tutustuin 
myös YIT:n vastuukorjauksen kommentteihin ovi- ja ikkuna-asennuksesta. 
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5.3.2 Vaatimukset ja kelpoisuus 

Ikkuna ja parvekeovien vaatimusten sekä asennuksen ohjeistuksen selvit-
tämisessä käytin toimittajan asennusohjeita, RunkoRYL 2010 sekä RT 41-
10947 Puu- Ja puualumiini-ikkunat sekä niiden asennus, teoksia. Käytin 
myös YIT:n omaa laatukorttia ikkuna- ja oviasennuksesta, jossa on kuvilla 
havainnollistettu hyviä ja huonoja havaintoja asennuksista. Ikkuna- ja ovi-
toimittajalta saadun suoritustasoilmoitus dokumentin avulla tarkastin, 
että työmaalla olevat tuotteet vastaavat suoritustasoilmoituksessa ilmoi-
tettuja. Ikkunoiden ja ovien CE-merkintä on valmistajan vakuutus sitä kos-
kevien vaatimuksien täyttymisestä. 

5.3.3 Ennakkosuunnittelun työmaatarkastukset 

Työmaalla kävin tarkastamassa, että ikkunat ovat oikeita, oikeassa kerrok-
sessa, oikein varastoitu (kuva 4) ja että niitä olisi mahdollista liikuttaa es-
teittä. Tässä vaiheessa se ei ollut vielä mahdollista elementtitukien takia. 
Ikkunat ovat pakattuina lavoille ja osa ikkunoista pitää siirtää oikeisiin 
asuntoihin. Tästä syystä kerroksiin tarvitsee tehdä ramppeja, joita pitkin 
ikkunoita on mahdollista liikuttaa.  
 
Ennen ikkuna- ja oviasennusta tehtäviä työtehtäviä ovat ranskalaisten par-
vekeovien kaidetukien asennus ja ovikorkojen mittaus sekä merkintä. 
Ranskalaisten parvekeovien kaidetuet kiinnitetään oven apukarmeihin en-
nen oven asennusta ja ovikorot merkitään apukarmeihin. Tarkistin ikkunoi-
den ja ovien aukot ja niiden alustat ensimmäisestä ja toisesta kerroksesta. 
 

 

Kuva 4. Ikkunoiden varastointi 
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5.4 Aloituspalaveri 

Aloitin aloituspalaverin suunnittelun ennakkosuunnitteluvaiheessa. Täy-
tän yleensä YIT:n aloituspalaveripohjaa ennakkoon ja suunnittelen sen 
avulla työtehtävää. YIT:n aloituspalaveripohjassa (liite 1) on listattu oleel-
lisimmat kohdat yleisellä tasolla. Dokumentin täyttäminen etukäteen on 
mielestäni hyvä tapa miettiä työvaihetta kokonaisuudessaan jo ennalta. 
Aloituspalaverissa pohjaa muokataan ja tarkennetaan, mutta oleellisim-
mat kohdat ovat jo valmiiksi pohdittuina. Pohja toimii samalla palaverin 
muistilistana. Aloituspalaverissa tärkeimpiä sovittavia asioita ovat aika-
taulu, suoritusjärjestys, työnopeus, laatuvaatimukset, malliasennus sekä 
edeltävien työvaiheiden eteneminen ja valmius. 
 
Aloituspalaveri pidettiin joulukuun ensimmäisellä viikolla, muutamaa viik-
koa ennen asennusten alkamista. Aloituspalaveriin osallistui tällä kertaa ai-
noastaan urakoitsijan työnjohtaja. Urakoitsijan työntekijöitä on vaikea 
saada aloituspalaveriin, jos työt eivät ala heti, sillä urakoitsijoilla on yleensä 
monta työmaata samaan aikaan ja työntekijät ovat kiinni niissä. Työnteki-
jöiden kanssa kuitenkin käydään aloituspalaverin tärkeimmät asiat läpi en-
nen asennuksen aloittamista.  
 
Kävimme aloituspalaverissa läpi laatimani aloituspalaveripohjan ja täyden-
simme sitä tarpeen mukaan esimerkiksi aloituspäivän, työsaavutuksen, 
asennuskertojen, resurssien ja potentiaalisten ongelmien osalta. Ikkunoi-
den ja ovien asennus täytyy jakaa eri ajankohtiin. Ajankohdat määräytyvät 
rungon etenemisen ja elementti tukien poistoajankohdan mukaan. Ensim-
mäisellä asennuskerralla asennetaan ensimmäisen ja toisen kerroksen ik-
kunat ja ovet. Urakoitsijan työnjohtaja sai aloituspalaverissa YIT:n laatu-
kortin, jossa esitetty keskeisimmät laatuvaatimukset työlle.  
 
Sovimme aloituspalaverissa mestan vastaanoton itse työtehtävän edeltä-
välle viikolle, siten että mahdollisille toimenpiteille jää työmaalla vielä ai-
kaa. Sovimme myös, että urakoitsija laatii ja toimittaa työn turvallisuus-
suunnitelman ennen töiden aloitusta. 

5.5 Mestan vastaanotto 

Mestan vastaanottotarkistus oli sovittu pidettäväksi ensimmäisestä ja toi-
sesta kerroksesta. Ylempiä kerroksia ei ollut vielä mahdollista tarkastaa jär-
kevästi elementtitukien ja käynnissä olevien töiden takia. Ennen mestan 
vastaanottotarkistusta kävin kiertämässä kerrokset vielä läpi. Mestan vas-
taanottotarkistus tehtiin sähköisesti tabletilla käyttäen Congrid applikaa-
tiota. Ennen tarkastuksen tekemistä esitin urakoitsijan työnjohtajalle mes-
tan vastaanottopohjan (kuva 5) Congridista ja sovimme, että kirjaamme 
mahdolliset huomiot tai puutteet ohjelmaan. 
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Kuva 5. Mestan vastaanottotarkistuspohja 

 
Mestan vastaanotossa kävimme tarkastamassa jokaisen asunnon, johon 
ikkunat ensimmäisellä asennuskerralla asennetaan. Tarkastuksessa löytyi 
muutama huomio, mutta muuten kaikki oli kunnossa. Huomiot kirjattiin 
Congrid ohjelmaa tehtäviksi, jotka tulee suorittaa ja kuitata tehdyiksi en-
nen töiden aloittamista.  
 
Tarkistuksen jälkeen tallensin mestaan vastaanottotarkastuksen tabletilla. 
Tallennuksen jälkeen ohjelma luo automaattisesti pdf-muotoisen raportin 
(liite 2) tarkistuksesta live palveluun. Raportin lähetin suoraan Congrid Li-
vestä urakoitsijan sähköpostiin. 

5.6 Malliasennus 

Malliasennus suoritettiin ennalta sovitussa asunnossa. Malliasennuksessa 
asennettiin kaksi ikkunaa ja yksi parvekeovi. Tarkistimme niistä Congridiin 
asetetut puuovien ja ikkunoiden malliasennus tarkastusdokumentin koh-
dat. 
 
Pysty- ja vaakasuoruuksien tarkastuksessa käytössä oli ristiviivalaser ja ve-
sivaaka. Muuten tarkastus tehtiin silmillä havainnoimalla ja rullamitalla. 
Malliasennuksessa todettiin, että loput ovet ja ikkunat voidaan asentaa 
mallityössä esitetyn laatutason mukaan. Mallityö dokumentoitiin malli-
asennusraporttina (liite 3) Congridiin kuvien ja huomioiden kanssa. 
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5.7 Työn valvonta 

Työn valvontaa suoritettiin koko työn ajan seuraamalla asennuksen etene-
mistä työmaalla. Ensimmäisen asennuskerran aikana sää oli kuiva ja pak-
kasta oli noin -3 astetta, joten ikkuna-aukkojen suojamuovien purkamisen 
yhteydessä ei ollut vaaraa kosteuden pääsemisestä rakenteisiin.  
 
Työtehtävä alkoi ovien ja ikkunoiden jakamisella oikeisiin asuntoihin, mi-
käli ne eivät vielä niissä olleet. Kuljetuksen takia lavoille pakattujen ovien 
purkamisessa tapahtui laatuun vaikuttava tapahtuma. Ovet olivat pakattu 
neljän oven nippuun liian pienelle lavalle, jolloin yksi ovista oli täysin tyhjän 
päällä ainoastaan tukien varassa ja tukia irrotettaessa ovi kaatui. Tapahtu-
massa ei sattunut henkilövahinkoja. Ovesta hajosi painike ja kolhuja ja 
naarmuja syntyi oven ulkoprofiiliin. Otimme heti toimittajaan yhteyttä ja 
sovimme, että ovi voidaan asentaa ja heiltä tulee tarvittavat vaihto-osat ja 
korjaustyö oveen.  
 
Ranskalaisten parvekkeiden kaidetuet eivät olleet vielä saapuneet työ-
maalle asennustyön alkaessa, joten kolme ranskalaisen parvekkeen ovea 
jouduttiin jättämään asentamatta. Sovimme että ovet asennetaan paikal-
leen seuraavalla asennuskerralla. 
 
Muita työn aikana esiintyneitä ongelmia oli seinäelementtien hieman liian 
tiukat aukkokoot, jotka johtuivat apukarmeista. Ikkunoiden karmien ja sei-
näelementin välistä rakoa on vaikea tiivistää, mikäli rako on liian ahdas. 
Ongelma ei kuitenkaan ollut kovin vakava ja ratkaisuna ikkuna keskitettiin 
uudelleen aukkoon, jolloin raon kokoa saatiin tasattua ja uretaanivaahto 
saatiin tasaisesti joka kohtaan tilkeraossa. 

5.8 Aliurakoitsijan itselleluovutus 

Työvaiheen päätyttyä urakoitsijan työntekijät suorittivat itselleluovutuk-
sen asennetuista ikkunoista ja ovista. YIT:n toimihenkilöitä ei ehtinyt itsel-
leluovutukseen osallistua.  
 
Urakoitsijan työntekijät toimittivat itselleluovutus lomakkeen työmaatoi-
mistoon. Itselleluovutuksessa ei oltu havaittu virheitä tai puutteita asen-
nuksessa. 

5.9 Osakohteen tarkastus 

Työvaiheen osakohteen tarkastus sisältyy työn valvontaan laadunvarmis-
tusketjussa. Osakohteen tarkastus suoritettiin heti ensimmäisen asennus-
kerran valmistuttua. Osakohteen tarkastuspohjassa on samat kohdat kuin 
mestan vastaanotossa, eli samat asiat tulee olla kunnossa kaikissa ikku-
noissa ja ovissa. Työvaiheen tekijät eivät olleet löytäneet itselleluovutuk-
sen yhteydessä virheitä tai puutteita.  
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YIT:n sopimus on tehty ikkuna- ja ovitoimittajan kanssa. Sopimuksessa on 
ostettu ikkunat ja ovet sekä niiden asennustyö. Toimittaja käyttää työn 
suorittamiseen omaa urakoitsijaansa, johon YIT ei ole suorassa sopimus-
suhteessa. Tästä aiheutuu että ikkuna- ja oviasentajat asentavat ikkunat ja 
ovet, mutta eivät välttämättä kiinnitä asentaessa huomiota niissä mahdol-
lisesti oleviin laatuvirheisiin. Ikkunat ja ovet tulee myös tarkastaa ennen 
asennusta YIT:n toimesta laadun varmistamiseksi.  
 
Pääpiirteittään tarkastamisen pystyy suorittamaan, mutta ikkunoiden ja 
ovien suojamuovit estävät tarkemman tarkastamisen esimerkiksi pintavir-
heiden osalta. Muoveja ja tukia ei kannata kuitenkaan poistaa ennen asen-
tamista, koska siitä aiheutuu muita riskejä, kuten ovien ja ikkunoiden kaa-
tuminen, likaantuminen ja kolhiintuminen.  
 
Osakohteen tarkastamisessa kiinnitimme huomiota asennuksen laatuun 
sekä myös tuotteen laatuun. Asentamisesta emme löytäneet muita vir-
heitä, kuin uretaanin puuttumisen noin viidestä ikkunasta ja niistäkin se 
puuttui ainoastaan yhdestä sivusta. Uskon että virhe oli syntynyt urakka-
vauhdista johtuen. Muuten ikkunat ja ovet olivat suoraan asennettu, tilke-
varat tasaisia, uretaanipaksuudet ohjeiden mukaisia, elastista uretaania 
käytetty sovitusti parvekeovissa, asennus mestat siistejä ja siivottuja. 
 
Tuotteista sen sijaan löysimme valmiiksi paikkamaalattuja kohtia ja maali-
jälkiä ovien etuprofiileista. Uusissa ja hyvän laatutason omaavissa tuot-
teissa tällaisia jälkiä ei tietenkään saisi olla. Virheet ja puutteet dokumen-
toitiin Congridiin ja laitettiin välittömästi eteenpäin ikkunoiden ja ovien toi-
mittajalle.  
 
Congridin tarkastuspohjassa oli seitsemän kohtaa, joista viisi pystyttiin hy-
väksymään. Tarkastuksesta luotiin tarkastusraportti (liite 4) Congridiin, 
mutta tarkastusta ei suljettu ja se jäi odottamaan korjaavia toimia ja hy-
väksyntää niille. Korjaavat toimet suoritetaan viimeistään seuraavan asen-
nuskerran yhteydessä. 

5.10 Työvaiheen laadunvarmistamisen lopputulos 

Ikkuna- ja oviasennuksen työvaiheen päättymisajankohta on vasta 2019 
vuoden keväänä, joten opinnäytetyössä ei ehditä tekemään YIT:n laadun-
varmistusketjun viimeistä osaa eli työvaiheen vastaanottotarkistusta.  
 
Työvaiheen lopputulos oli hyvä. Vaikka työvaihe oli suhteellisen pieni, saa-
tiin laadunvarmistusketjun läpivienti toteutettua hyvin lukuun ottamatta 
vastaanottotarkastuksen tekemistä.  
 
Ketjun tarkoitus on toimia jokaisessa työvaiheessa laadun varmistamiseksi. 
Ketjun tärkeimmäksi kohdaksi nousi mielestäni ennakkosuunnittelu ja aloi-
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tuspalaveri. Ennakkosuunnittelun toteutuessa hyvin, etenee työvaihe su-
juvammin. Ennakkosuunnitteluvaiheessa on myös aikaa vielä reagoida 
mahdollisesti esiintyviin ongelmiin. Aloituspalaverissa voidaan sopia on-
gelmakohdista urakoitsijan kanssa ja miettiä yhdessä, miten ne voidaan 
välttää. Laadunvarmistusketjun kaikki kohdat ovat kuitenkin tärkeitä ja nii-
den toteutuessa ohjeistuksen mukaisesti saavutetaan varmasti laatu mitä 
vaaditaan. 
 
Congridin käyttö tuli tutuksi ja olin myös yhteydessä heidän tekniseen tu-
keensa selvittäessäni ohjelman käyttöä ja dokumentteihin liittyvää ongel-
maa. Asiakaspalvelu oli erinomaista ja kysymyksiini ohjelmasta vastattiin 
asiantuntevasti ja kattavasti. Ongelma johtui teknisestä viasta, joka luvat-
tiin korjata. Hyviä puolia tarkastusten tekemisestä Congridilla on todella 
helppo dokumentointi, hyvän ja selkeän raportin saaminen, sen automaat-
tinen tallennus pilveen ja sen jakaminen muille. 
 
Laatutarkastusten sisällössä on mielestäni hieman puutteita, mutta niitä-
kin voi muokata Congridissa kohteen mukaisesti ja siten että muokkaukset 
ovat ainoastaan käytettävissä juuri kyseisessä kohteessa. Laatutarkastus-
ten kohdat on hyvä pitää kattavina, mutta vähäisinä lukumäärältään, jotta 
kohdat tulevat varmasti katsottua läpi. Jokaiseen kohtaan vastataan hy-
väksy tai hylkää tyyppisesti. Hyväksymistä ei tule tehdä, mikäli kyseiset 
asiat eivät ole kunnossa. Aloituspalaverin lisääminen Congridiin lisäisi vielä 
yhden työvaiheen selkeyttä ja tällöin työvaiheen kaikki oleelliset dokumen-
tit löytyisivät samasta paikasta. 

5.11 Laatutarkastuksien menetelmävertailu 

Kaikki tarkastukset toteutettiin sähköisesti tabletilla tai puhelimella. Koen 
menetelmän hyväksi pelkästään kameran jatkuvan käytön vuoksi. Tarkas-
tuksia tehtäessä paperille kaksi kättä on varattuina kiinni kynässä ja pape-
ridokumentissa. Kamera tai puhelin on yleensä taskussa, jolloin kuvia ei 
tule otettua, ainakaan tarpeeksi. Kyseiset asiat ovat pieniä, mutta merki-
tyksellisiä ajankäytön ja tarkastuksen kattavuuden kannalta.  
 
Paperille tarkastusta dokumentoitaessa tarkastaminen on rasti ruutuun 
tyyppistä, jolloin huomioita hyviä tai huonoja sellaisia ei tule merkittyä do-
kumenttiin. Paperiset dokumentit täytyy aina skannata, jolloin niistä voi 
tulla epäselviä ja sotkuisia. Lisäksi paperiset dokumentit voivat hukkua hel-
posti muiden lappujen sekaan.  
 
Sähköisellä menetelmällä voi tarkastella piirustuksia ja hakea tietoa tarvit-
taessa tabletilla tai puhelimella. Congridin raportit olivat mielestäni sel-
keitä ja niissä ei ole vaaraa dokumenttien häviämiselle. Kuvat voi valita si-
sältyväksi raporttiin, jolloin niitä ei täydy etsiä mistään tai ladata koneelle 
tai jakaa sähköpostin välityksellä. Raporttien jakaminen muiden osapuol-
ten kanssa on myös todella helppoa. 
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6 POHDINTA 

Laatu koetaan eri tavoilla eri näkökulmista, mutta sen merkitys rakennus-
hankkeessa on kaikista tarkastelunäkökulmista suuri. Laatu koskettaa ra-
kentamisen kaikkia vaiheita ja lopuksi tärkeimpiä eli asiakkaita, joidenka 
vuoksi rakennushankkeeseen yleensä ryhdytään. Joskus pieneltä tuntuvat 
teot ja asiat ovat merkittäviä lopputuloksen kannalta ja laadun ja laadun-
varmistamisen suhteen tämä on enemmän sääntö kuin poikkeus. 
 
Laadunvarmistusketju on luotu syystä ja tärkeimpänä asiana näen sen käy-
tössä, että merkittävimmät asiat minkä tahansa työtehtävän kannalta huo-
mataan, tiedostetaan, sovitaan urakoitsijan kanssa sekä lopuksi valvotaan 
ja tarkastetaan niiden toteutuminen. Dokumenttien täyttämisestä ei ole 
hyötyä, jos se tehdään vain muodon vuoksi.   
 
Laadunvarmistusketjun kaikkia pääkohtia ei kuitenkaan ehditä työmailla 
suorittamaan jokaisesta työtehtävästä ainakaan tarpeellisessa laajuu-
dessa, johtuen työnjohtajien työtehtävien määrästä ja työmaan yleisestä 
kiireestä. Tärkeimmistä ja kriittisimmistä työtehtävistä ne tulisi kuitenkin 
ehdottomasti tehdä. Uskon, että ohjelmien kuten Congridin käyttö tuo te-
hokkuutta ja helpottaa ainakin laatutarkastuksien tekemistä työmailla. 
 
Opinnäytetyöprosessin alku oli haastava. Työn suunnittelu ja aiheen ra-
jauksen tekeminen veivät aikaa ja vaivaa. Työn rakenne minulla oli kuiten-
kin jo alusta asti vahvana visiona ja työ toteutui hyvin sen mukaisesti. Haas-
tavinta opinnäytetyössä oli teoriaosan kirjoittaminen. Käytännönosa oli 
puolestaan helpompi ja mielenkiintoinen toteuttaa. Alkuhaasteiden jäl-
keen työ eteni ongelmitta loppuun saakka. Omasta mielestäni työ oli hyvin 
onnistunut ja asetettuihin tavoitteisiin päästiin. 
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7 YHTEENVETO 

 
Opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella YIT:n laadunvarmistusketjua teo-
riassa ja käytännössä, sekä selvittää laadun rakentumista rakennushank-
keessa. Mielestäni opinnäytetyön tavoitteet täyttyivät kaikilta osin. Teoria-
osuudessa laadunvarmistusketjun kaikki kohdat käytiin perusteellisesti 
läpi ja käytännön osuudessa niitä pystyttiin testaamaan tarkoituksen mu-
kaisesti työmaalla. Laadunvarmistusketjun kaikki kohdat olivat tärkeitä 
sekä hyödyllisiä ja ketjua noudattamalla päästiin hyvään työtulokseen. 
Ketju toimii jo itsessään muistilistana työvaiheeseen liittyvien tehtävien 
huomioimiselle. 
 
Congridin käyttäminen työkaluna laadunvarmistuksessa lisäsi mielenkiin-
toa entisestään. Ohjelman käyttäminen työmailla on mielestäni hyvä esi-
merkki siitä, miten digitaalisuutta saadaan pikkuhiljaa jalkautettua enem-
män työmaan toimintaan. Pyrin perehtymään ohjelmaan perusteellisesti 
ja muutama ongelmakin tuli myös vastaan, mutta niistä kuitenkin selvittiin. 
Tiedustelujen perusteella ohjelman kaikki ominaisuudet eivät ole käytössä 
kovin monella yksikkömme työmaista ja mielestäni tässä on kehityksen 
paikka, joka varmasti tehostaa laadunvarmistuksen suorittamista työ-
mailla. 
 
Opinnäytetyöhön liittyvä lisätutkimus voisi kohdistua työmaiden seuran-
taan, jotka ottavat Congridissa käyttöön laadunvarmistamisen ominaisuu-
det kaikissa merkittävissä työvaiheissa. Näiden työvaiheiden laatutarkas-
tukset suoritettaisiin Congridilla ja seurattaisiin vaikuttaako tarkastuksien 
tekeminen sähköisesti laatuvirheiden parempaan ennakointiin ja välttämi-
seen. Lisätutkimuksen tavoitteena voisi myös pyrkiä osallistuttamaan ali-
urakoitsijoita enemmän laatutarkastuksiin, sekä jakamalla aktiivisesti tar-
kastusraportteja ja käymällä niitä läpi yhdessä aliurakoitsijoiden kanssa. 
Työvaiheiden laatutarkastuksiin voisi myös lisätä yleisimmät virheet YIT:n 
laatukorteista, jotta ne olisivat aina näkyvissä tarkastuksia tehtäessä. 
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5.	Karmin	ja	seinän	välinen	rako	t ilkitään	mineraaliv illalla	tai	saumavaahdolla	siten,	et tä

saumasta	tulee	t iiv is,	mutta	karmi	ei	väänny.	Ylipursunut	saumavaahto	leikataan	pois

Kohdan	tarkemmat	t iedot ,	kaikki	havainnot	ja	valokuvat

5.	Karmin	ja	se inän	vä linen	rako	t ilkitään	mineraalivilla lla	ta i	saumavaahdo lla	sit en,	et tä	saumasta	tulee	t iivis,	mut ta	karmi

e i	väänny.	Ylipursunut	saumavaahto	le ika t aan	pois

ID Luotu Valokuva

56 14.12.18 Jesse	Tuunainen

Kuvaus

Valokuva			KRS,	2	KRS,	As	40 :	5.	Karm in	ja	seinän	välinen	rako	t ilkitään	m ineraalivillalla	tai

saumavaahdolla	siten,	et tä	saumasta	tulee	t iivis,	mutta	karm i	ei	väänny.	Ylipursunut

saumavaahto	leikataan	pois.	 	Element in	ikkuna-aukko	liian	t iukka.	Tilkevara	ainoastaan

3mm

ID Kuvaus Luotu

59 Valokuva			KRS,	2	KRS,	As	39 :	5.	Karm in	ja	seinän	välinen	rako	t ilkitään	m ineraalivillalla	tai

saumavaahdolla	siten,	et tä	saumasta	tulee	t iivis,	mut ta	karm i	ei	väänny.	Ylipursunut	saumavaahto

leikataan	pois.	 	Uretaani	puut tuu

14.12.18 JT

59
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ID Luotu Valokuva

57 14.12.18 Jesse	Tuunainen

Kuvaus

Valokuva			KRS,	2	KRS,	As	37 :	7.	Tarkistetaan	ovien	ja	ikkunoiden	puhtaus,	eheys	ja

sijaint i	rakenteessa,	kiinnikkeiden	oikea	käyt tö,	käynt i	ja	t iiviys	siten,	et tä	ne	vastaavat

sopim usasiakirjojen	vaat imuksia.	 	Asennuksen	yhteydessä	yksi	parvekeovi	kaatui	ja	siitä

hajosi	painike	ja	naarmuja	syntyi	oven	ulkoprofiiliin.	Toim it tajan	kanssa	sovit tu	et tä	ovi

voidaan	asentaa	ja	toim it tajalta	tulee	vaihto	osat	ja	työ	korjaukseen

ID Luotu Valokuva

62 14.12.18 Jesse	Tuunainen

Kuvaus

Valokuva			KRS,	2	KRS,	As	43 :	7.	Tarkistetaan	ovien	ja	ikkunoiden	puhtaus,	eheys	ja

sijaint i	rakenteessa,	kiinnikkeiden	oikea	käyt tö,	käynt i	ja	t iiviys	siten,	et tä	ne	vastaavat

sopim usasiakirjojen	vaat imuksia.	 	Oven	ulkoprofiilissa	jä lkiä

ID Kuvaus Luotu

63 Valokuva			KRS,	2	KRS,	As	39 :	7.	Tarkistetaan	ovien	ja	ikkunoiden	puhtaus,	eheys	ja	sijaint i

rakenteessa,	kiinnikkeiden	oikea	käyt tö,	käynt i	ja	t iiviys	siten,	et tä	ne	vastaavat	sopimusasiakirjojen

vaat imuksia.	 	Oven	ulkoprofiilissa	jälkiä

14.12.18 JT

63
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ID Kuvaus Luotu

64 Valokuva			KRS,	2	KRS,	AS	38 :	7.	Tarkistetaan	ovien	ja	ikkunoiden	puhtaus,	eheys	ja	sijaint i

rakenteessa,	kiinnikkeiden	oikea	käyt tö,	käynt i	ja	t iiviys	siten,	et tä	ne	vastaavat	sopimusasiakirjojen

vaat imuksia.	 	Oven	sisäkarm issa	selkeitä	kolhuja	joita	koitet tu	paikkamaalata

14.12.18 JT

ID Kuvaus Luotu

65 Valokuva			KRS,	2	KRS,	AS	38 :	7.	Tarkistetaan	ovien	ja	ikkunoiden	puhtaus,	eheys	ja	sijaint i

rakenteessa,	kiinnikkeiden	oikea	käyt tö,	käynt i	ja	t iiviys	siten,	et tä	ne	vastaavat	sopimusasiakirjojen

vaat imuksia.	 	Oven	ulkoprofiilissa	jälkiä

14.12.18 JT

64

65
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