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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön tarkoituksena on parantaa jo olemassa olevaa Rakennus-
liike Evälahti Uusimaa Oy:n sisäistä laadunvarmistusjärjestelmää. Laadun-
varmistusjärjestelmää pyritään parantamaan työvaihekohtaisilla tarkas-
tuslomakkeilla, joihin sisällytetään eri työvaiheissa ilmeneviä ongelmia ja 
rajatapauksia. Tarkastuslomake toimii muistilistana työmaan toimihenki-
löille työvaiheiden suunnittelussa, laadun valvomisessa ja työn vastaan-
otossa. Lomakkeella pyritään myös havainnollistamaan työmaatoiminnan 
vaadittua laatutasoa mahdollisille aliurakoitsijoille. 
 
Tarkastuslomakkeet pyritään rakentamaan niin, että ne voidaan sulauttaa 
osaksi yrityksen nykyistä laadunvarmistusjärjestelmää. Uudet tarkastuslo-
makkeet on tarkoitus ottaa koekäyttöön määrätyillä Evälahti Uusimaa 
Oy:n työmailla, jonka jälkeen tarkastuslomakkeiden toimivuus ja kehittä-
mistarpeet arvioidaan. 
 
Tarkastuslomakkeita tehdään tässä työssä neljään eri työvaiheeseen. Tar-
kastuslomakkeet koostuvat neljästä erillisestä osasta, jotka ovat työn aloi-
tusedellytykset, asennuksen vaatimukset, asennustyön laadun valvominen 
ja työvaiheen vastaanotto. Kaikkiin neljään vaiheeseen sisällytetään työ-
turvallisuusosio. 
 
Työn tekeminen aloitetaan tutustumalla yrityksen sisäiseen laadunvarmis-
tusjärjestelmään ja luonnostelemalla tarkastuslomakkeiden rakenne. Sen 
jälkeen valitaan työvaiheet, joista tarkastuslomakkeet laaditaan. Työn tie-
topohjana käytetään yrityksen kokemuspohjaa, Rt-kortistoa ja eri raken-
nusmateriaalivalmistajien ohjeita ja tuotetietoja. Työn tavoitteena on 
luoda hyödyllinen tarkastuslomake, jonka käyttö parantaa työvaiheen laa-
tua ja helpottaa työnjohtajien työtä. 
 
Opinnäytetyöraportti alkaa lyhyellä yritysesittelyllä. Yritysesittelyn jälkeen 
opinnäytetyössä käsitellään laadun käsitettä yleisesti ja rakennusalan ter-
mistön mukaan. Osiossa perehdytetään laatuajattelun syntyyn ja kehitty-
miseen. Laatuosiossa rakennusalan laatukäsitteet jaetaan ryhmiin. Laa-
tuosion jälkeen opinnäytetyö esittelee työssä tehtävien tarkastuslistojen 
käyttötarkoituksen, rakenteen ja listojen lähdeaineiston. Opinnäytetyön 
lopussa valmiit työvaihekohtaiset tarkastuslistat esitellään lyhyesti. 
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2 YRITYS 

Rakennusliike Evälahti Oy on vuonna 1950 perustettu perheyritys, yritys 
on suomen kolmanneksi vanhin edelleen saman suvun omistuksessa oleva 
perheyritys.  Evälahti oy aloitti toimintansa urakoinnilla ja laajensi myö-
hemmin toimintaansa omaan rakennustoimintaan, perustajaurakointiin. 
Omien kohteiden rakentaminen suoritettiin urakoinnin lomassa. Evälahti 
Oy otti jo 1950-luvulla käyttöön laputusjärjestelmän, joka tuli yleiseen 
käyttöön vasta 1990-luvulla. Järjestelmän tarkoitus on kiertää valmiit ra-
kennukset läpi ennen lopputarkastusta ja vähentää tällä tapaa lopputar-
kastuksessa ilmeneviä virheitä. Syksyllä 2010 perustettiin tytäryhtiö Ra-
kennusliike Evälahti Uusimaa Oy, joka laajensi Evälahti Oy:n toimintaa Uu-
denmaan alueelle. Evälahti Oy on rakentanut historiansa aikana noin 5 mil-
joonaa kuutiometriä yli tuhannessa kohteessa, ja asuntoja on valmistunut 
yhteensä yli 5000 kappaletta. (Rakennusliike Evälahti Oy n.d) 
 
Rakennusliike Evälahti Oy:n pääkonttori sijaitsee Imatralla, josta käsin ra-
kennustoimintaa harjoitetaan Etelä-Suomen alueella. Yrityksen ydinalu-
eena toimii Etelä-Karjala. Tytäryhtiö Evälahti Uusimaa Oy:n toiminta-alue 
on nimensä mukaisesti Uusimaa. Evälahti konserni työllisti vuonna 2017 
103 henkilöä ja yrityksen liikevaihto oli 28,6 miljoonaa euroa.  Evälahti Uu-
simaa Oy:n pääkonttori sijaitsee Vantaalla ja sieltä käsin ohjaillaan Uuden-
maan rakennusliiketoimintaa. (Rakennusliike Evälahti Oy n.d) 
 
Yrityksen rakentamispalveluihin kuuluu asunto-, liike- ja teollisuusrakenta-
minen sekä julkinen rakentaminen uudis- ja korjausrakentamiskohteissa. 
Rakennusliiketoiminta jakautuu urakointiin ja perustajaurakointiin. Yritys 
toteuttaa kilpailu-, neuvottelu-, tavoitehinta, ja KVR-urakoita sekä lasku-
tustöitä. Perustajaurakointi yrityksessä sisältää tontin hankinnan, suunnit-
telunohjauksen, rahoituksen järjestämisen, rakentamisen sekä tarvitta-
essa kiinteistönhoidon ja ylläpidon järjestämisen sekä sijoittajan etsinnän 
`avaimet käteen` - periaatteella. Perustajaurakoinnilla toteutetaan pääasi-
assa asuntoja mutta myös liiketilat sisältyvät sen piiriin. Rakentamisen li-
säksi Evälahti konserni harjoittaa kiinteistösijoittamista ja -kehittämistä 
sekä sijoitusliiketoimintaa. (Rakennusliike Evälahti Oy n.d). 
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3 LAATU 

3.1 Laatu käsitteenä 

Laatu käsitteenä on hyvin moninainen ja se voidaan ymmärtää monella eri 
tavalla. Jokainen ihminen määrittää ja ajattelee laadusta omalla tavallaan 
ja luo tuotteille tai palveluille omanlaisensa laatuvaatimukset. Laatuteki-
jöitä on lukematon määrä, esimerkiksi: hinta-laatusuhde, esteettisyys, ym-
päristöystävällisyys, käyttöikä, koko, paino, huoltoväli, ulkonäkö, käytän-
nöllisyys, nopeus, palvelun asiakasläheisyys tai brändi. Vaadittujen teknis-
ten laatuominaisuuksien saavuttaminen kustannustehokkaalla tavalla 
edellyttää hyvin organisoitua toimintoketjua, joka pysyy aikataulussa läpi 
tuotantoprosessin. Aikataulussa pysyminen on erittäin tärkeää vaaditun 
laatutason saavuttamiseksi. (Lecklin 2006, 15-150.) 
 
Valmiin tuotteen tai palvelun laatu koostuu monesta pienestä laadullisesta 
vaatimuksesta, jotka tuotteeseen sisällytetään. Kun tuote tai palvelu sisäl-
tää riittävän monta asiakasta tyydyttävää laatuominaisuutta, on asiakas 
tyytyväinen ostamaansa hyödykkeeseen ja hyödykkeen laatu on ollut riit-
tävän hyvää asiakkaan tarpeisiin. (Lecklin 2006, 15-150.) 
 
Yritysten näkökulmasta laatu ymmärretään asiakkaan tarpeiden täyttämi-
senä mahdollisimman tehokkaalla ja kannattavalla tavalla. Asiakastyytyväi-
syys on laadukkaan yritystoiminnan lähtökohta, mutta ei kuitenkaan mää-
ritä koko yrityksen laadukkuutta. Asiakastyytyväisyyden lisäksi on laaduk-
kaan yrityksen kyettävä tekemään taloudellista tulosta sekä valmistamaan 
tuotteet asiakkailleen riittävän kustannustehokkaasti ja virheettömästi. 
(Lecklin 2006, 15-150.) 
 
Joseph Juran on yksi nykyaikaisen laatuajattelun luojista. Juran tiivisti laa-
dun käsitteen seuraaviin periaatteisiin: 
 
 Laadun suunnittelun lähtökohta on asiakas, sisäinen tai ulkoinen. 

Asiakastarpeista lähtevä tuotannon ja tuotteiden kehittäminen on 
oleellista. 

 Laadun ohjaus tarkoittaa tuotantoprosessin ohjaamista siten, että 
prosessi toimii vaatimusten mukaisesti ja asetetut laatutavoitteet 
saavutetaan. Tavoitteena on virheetön tuotantoprosessi. 

 Laadun parantaminen tarkoittaa kaikkia toimenpiteitä, joiden avulla 
voidaan asettaa ja saavuttaa uusia laatuun liittyviä tavoitteita. Tavoit-
teena on uusien ja parempien ominaisuuksien luominen tuotteisiin. 
(Wikipedia n.d) 

 
Suomen standardisoimisliitto SFS ry määrittää laadun seuraavasti: ´´Laa-
dulla tarkoitetaan sitä, missä määrin kohteen luontaiset ominaisuudet 
täyttävät vaatimukset´´ (Suomen standardisoimisliitto 2016). 
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3.2 Laadun historia ja tulevaisuus 

Laatua on ollut olemassa siitä asti, kun ihminen teki itselleen ensimmäiset 
tarve-esineet ja aloitti vaihdantatalouden. Vaihdantatalouden aikana tuot-
teen laatu arvioitiin kauppapaikoilla kaupankäyntihetkellä. Vaihdettavien 
tuotteiden arvot määrittivät tuotteiden laatuominaisuudet. Voidaan siis 
päättää laadun olleen aina osa kaupankäyntiä. (Talonrakennusteollisuus ry  
, 8.) 
 
Ammatillisesti laatua alettiin kehittämään 1900-luvun alkupuolella, jolloin 
teollisten tuotteiden tuotantoon alettiin kiinnittää systemaattisesti huo-
miota. Aluksi laadunvalvonta kohdistui valmiin tuotteen tarkastamiseen ja 
parantamiseen, kunnes huomattiin tavan olevan epäedullinen. 
Laatukustannusten pienentämiseksi tehtaat alkoivat palkata laaduntarkas-
tajia, joiden tehtävä oli tarkastaa valmistusprosessiin liittyvien materiaa-
lien laatu, seurata tuotantoprosessia sekä havaita virheet prosessin aikana 
ja näin pienentää laatuvirhekustannuksia. Laaduntarkastajina aloittivat 
uransa laatumaailman gurut Joseph Juran ja W.E Deming. (Talonrakennus-
teollisuus ry, 8.) 
 
Laaduntarkastamisesta siirryttiin laadunohjaukseen. Laadunohjauksen 
apuvälineitä olivat tuotantoprosessin arviointiin käytettävien tilastojen 
hyödyntäminen. Tilastojen avulla pystyttiin määrittämään tuotteille val-
mistustoleranssit, joiden perusteella pystyttiin todentamaan tuotteiden 
laatu sekä yhdenmukaisuus. Tilastot kertoivat tuotantoprosessin heikkou-
det ja datan perusteella pystyttiin kehittämään tuotantoprosessia. (Talon-
rakennusteollisuus ry, 8.) 
 
1980-luvulla laatukäsite oli laajentunut laadunhallinnaksi. Laadunhallinta 
käsittää laadunvalvonnan, laatukustannusten minimoinnin, luotettavuus-
tekniikan sekä nollavirheajattelun periaatteen. 1990-luvulta alkaen laatu-
ajattelu on kehittynyt edelleen ja laatuvaatimukset on kasvanut asiakkai-
den keskuudessa jatkuvasti. Yritykset ovat alkaneet tekemään yhteistyötä 
laadun jatkuvan parantamisen ja kilpailuedun säilyttämisen takaamiseksi. 
(Talonrakennusteollisuus ry 2017, 8.) 
 
Tulevaisuudessa laadun kehittyminen jatkuu ja laadukkaan toiminnan 
merkitys yritysten menestystekijänä korostuu. Laatu on entistä vähemmän 
yksilöiden vastuulla ja erillisten laaduntarkastajien määrä vähenee. Laatua 
pyritään integroimaan osaksi tiimejä ja työryhmiä ja siitä pyritään teke-
mään automaatiota. Asiakkaiden laatuvaatimukset tuotteita ja palveluita 
kohtaan kasvaa ja yritysten on pystyttävä kehittymään yhdessä ja hyödyn-
tämään tietotaitoa keskenään yhä paremman laadun tuottamiseksi.  
(Talonrakennusteollisuus ry 2017, 8.) 
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3.3 Laatu rakentamisessa 

3.3.1 Rakennusmääräykset ja ohjeet 

Suomessa rakennusten teknisille ominaisuuksille on määrätty vaatimuksia 
ja laadun tueksi tehty ohjeita, joiden käyttöä rakennuksen laatuvaatimuk-
sia määritettäessä on suositeltavaa käyttää. Rakennusten teknisiin laa-
tuominaisuuksiin esitetään määräyksiä ympäristöministeriön rakentamis-
määräyskokoelmassa. Rakentamismääräyskokoelma ottaa kantaa raken-
teiden lujuuksiin, eristykseen, lvi- ja energiatalouteen, paloturvallisuuteen 
ja rakennusten soveltuvuuteen sekä käyttöturvallisuuteen. (Ympäristömi-
nisteriö, 2019) 
 
Rakentamismääräysten lisäksi rakennusalalla on eri tahojen julkaisemia ra-
kentamiseen liittyviä ohjeita ja normeja, jotka ottavat kantaa ja pyrkivät 
määrittämään vaaditun laatutason tarkemmin kuin rakentamismääräysko-
koelma. Tällaisia laatutasoa havainnollistavia ohjeita voidaan käyttää ku-
vaamaan työvaiheen tai kohteen vaadittua laatutasoa. (Ympäristöministe-
riö, 2019) 

3.3.2 Rakennusalan laatukäsitteet 

Laadusta voidaan puhua monilla eri käsitteillä ja se voidaan jakaa monella 
eri tapaa erilaisiin laadun osiin. Rakennusalalla laatu jaetaan yleisesti nel-
jään eri pääryhmään, jotka ovat suunnittelun laatu, tuotannon laatu, ym-
päristön laatu sekä asiakkaan laatu.  
 
Suunnittelun laatu käsittää tuotteen suunniteltujen ominaisuuksien vas-
taavuutta asiakkaan laatuodotuksiin verrattuna. Tuotannon laatu kuvaa 
rakennushankkeen aikana tapahtuvaa laatutoimintaa, joka käsittää tuot-
teiden suunnitelmien mukaisen toteuttamisen, asiakassuhteiden hoitami-
sen ja hyvän rakennustavan noudattamisen. Ympäristönlaatu koostuu yh-
teiskunnallisista ja toimintaympäristön asettamista laadullisista vaatimuk-
sista, kun taas asiakkaan laatu kuvaa lopullisen tuotteen laatua asetettui-
hin vaatimuksiin verrattuna. Tässä työssä tartutaan erityisesti tuotannon 
ja asiakkaan laadun parantamiseen. (Talonrakennusteollisuus ry 2017, 7.) 

3.3.3 Toiminnan laatu 

Toiminnan laatua kuvataan asiakkuuden kautta. Toiminnan laatuun vaikut-
taa lopullisen asiakkaan lisäksi kaikkien muiden toimijoiden väliset suhteet 
rakennushankkeen sisällä. Toiminnan laadulla on suora merkitys yrityksen 
tuottavuuteen ja kilpailukykyyn.  Toiminnan laatua kuvaa rakennushank-
keen aikana tapahtuva kanssakäyminen asiakkaan kanssa sekä toiminnal-
listen tavoitteiden täyttäminen. Toiminnallisia laatutekijöitä on aikataulut, 
kustannukset, työturvallisuustavoitteet, luotettavuus ja asiakassuhteiden 
hoitaminen hyvän tavan mukaan. Rakennushankkeessa laadukasta 
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toimintaa kuvaa myös hyvän rakennustavan noudattaminen, rakennusma-
teriaalien ja oikeiden työkalujen käyttö, siisteys ja järjestys sekä turvalli-
suus. (Talonrakennusteollisuus ry 2017, 11.) 

3.3.4 Tuotteen laatu 

Tuotteen laatu kuvaa, kuinka hyvin se vastaa sille asetettuja vaatimuksia. 
Tuotteen laatuun kuuluu monia eri elementtejä kuten valmistuksen laatu, 
suunnittelun laatu, turvallisuus- ja ympäristökeskeinen laatu sekä suhteel-
linen laatu. (Talonrakennusteollisuus ry 2017, 7.) 
 
Suunnittelun laatua mittaa se, kuinka hyvin suunnittelu pystyy tuottamaan 
vaatimuksen mukaisia, toteutuskelpoisia sekä asiakkaan toiveen mukaisia 
suunnitelmia. Laadukkaat suunnitelmat tuottavat asiakkaalleen kustan-
nustehokkaita ja yhteensopivia ratkaisuita, jotka vähentävät tuotteen val-
mistuskustannuksia. (Talonrakennusteollisuus ry 2017, 7.) 
 
Valmistuksen laadun tärkein kriteeri on vaaditun tuotteen suunnitelmien 
sekä vaatimusten mukainen toteuttaminen asiakkaan määrittämän laadun 
edellyttämällä tasolla. (Talonrakennusteollisuus ry 2017, 7.) 
 
Ympäristökeskeinen laatu rakentamisessa muodostuu toimista, joilla täy-
tetään yhteiskunnan ja toimintaympäristön rakennushankkeille asettamat 
vaatimukset ja odotukset. (Talonrakennusteollisuus ry 2017, 7.) 
 
Asiakkaan suhteellinen laatu on saadun ja vaaditun laadun vertaaminen 
toisiinsa. Hyviä mittareita suhteellisen laadun seuraamiseen voi olla takuu- 
ja vuosikorjausten määrä, asiakaspalaute, korjauskustannusten suuruus tai 
reklamaatioiden määrä. (Talonrakennusteollisuus ry 2017, 7.) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Aika, kustannukset ja laatu liittyvät aina asiakkaan kokemaan 
laatuun. (Talonrakennusteollisuus ry 2017, 10.) 
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3.3.5 Tehtävän laatu 

Tehtävän laatu kuvaa yhtä pientä osakokonaisuutta rakennushankkeen si-
sällä. Tehtävän laatua on työvaiheen toteuttaminen suunnitelmien, kus-
tannusten ja aikataulujen puitteissa. Tehtävän laadulliseen onnistumiseen 
vaikuttaa oleellisesti työvaiheessa vastuussa olevien henkilöiden enna-
koiva suunnittelu, joka käsittää oikeiden aloitusedellytysten järjestämisen, 
resurssien hankkimisen, realistisen aikataulusuunnittelun, tehtävän yksi-
tyiskohtaisen työvaihesuunnittelun ja tietojen periyttämisen työnteki-
jöille. Työvaiheen aikana tehtävän laatuun vaikuttavia asioita on asiakkaan 
edellyttämän laatutason ylläpitäminen ja työn suunnitelmien mukaisen to-
teuttamisen valvominen. (Talonrakennusteollisuus ry 2017, 7.) 
  
Hyvin johdetussa tehtävässä päämäärä on selkeä ja aikataulu realistinen. 
Tehtävästä mahdollisimman hyvä suoriutuminen edellyttää, että työnjoh-
don ja työntekijöiden tavoitteet ovat yhteisiä ja kummankin osapuolen 
mielestä realistisia. Tehtävän sisällä työnjohdolla ja työntekijöillä pitää olla 
yhteinen selkeä päämäärä ja kaikille työvaiheeseen osallistuville pitää jär-
jestää olosuhteet, jossa kaikki ymmärtävät tavoitteen ja tuntevat oman 
työpanoksensa tärkeäksi työn valmistumisen kannalta. Oman työpanoksen 
tunteminen tärkeäksi ja tavoitteiden hahmottaminen parantaa motivaa-
tiota ja halua kehittyä jonka johdosta työn laatu paranee.  
(Talonrakennusteollisuus ry 2017, 7.) 

3.4 Laadukas toiminta 

3.4.1 Laadukkaan toiminnan hyödyt 

Laadukas toiminta on yrityksen kriittinen menestystekijä, jota on kehitet-
tävä jatkuvasti paremmaksi. Laadukkaan toiminnan hyödyt voidaan jakaa 
kahteen ryhmään yrityksen sisäisiin hyötyihin ja hyötyihin markkinoilla. 
Laadukas toiminta ja yrityksen kannattavuus linkittyvät vahvasti toisiinsa 
ja parantavat tai heikentävät toisiaan. Lisääntyneen kannattavuuden li-
säksi jatkuva laadun parantamisen periaate parantaa yrityksen mahdolli-
suuksia jatkaa kannattavaa liiketoimintaa pitkälle tulevaisuuteen. Laatu on 
siis tulevaisuuden kilpailukykyä ja tulevaisuuteen panostaminen on yrityk-
sille tärkeää. (Lecklin 2006, 152.) 
 
Yrityksen sisäisiin laatuhyötyihin kuuluu tuotantoprosessissa syntyneiden 
virheiden alhainen määrä, joka johtaa yrityksen tuotantoprosessissa syn-
tyneiden laatukustannusten pienenemiseen. Pienentyneet laatukustan-
nukset kasvattavat tuotantoprosessin kustannustehokkuutta, jonka seu-
rauksena yrityksen kannattavuus paranee. (Lecklin 2006, 152.) 
 
Hyvästä laadusta saatavat hyödyt markkinoilla perustuvat asiakkaiden tyy-
tyväisyyteen. Asiakkaiden ollessa tyytyväisiä ostamiinsa palveluihin tai 
tuotteisiin kasvaa asiakaskunnan uskollisuus yritystä kohtaan. Tyytyväiset 
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asiakkaat esittelevät ostamiaan tuotteita ja palveluita omille liikekumppa-
neilleen tai arkielämässä ystävilleen, jonka seurauksena yritys saa ilmaista 
mainosta sekä yrityksen maine potentiaalisten asiakkaiden keskuudessa 
kasvaa. (Lecklin 2006, 152.) 
 
Laadukkaiden hyödykkeiden jatkuva tuottaminen vahvistaa yrityksen 
asiakaskunnan uskollisuutta, jonka seurauksena yrityksen asema markki-
noilla vahvistuu. Laadukkaat tuotteet antavat yrityksille mahdollisuuden 
hinnoitella tuotteensa kilpailijoitansa vapaammin. (Lecklin 2006, 152.) 
 
Laadukas tuotteen toteuttaminen varmistaa tuotteelle asetettujen laatu-
vaatimusten täyttymisen. Tuotantoprosessin laadukas läpivienti takaa 
tuotteelle ne ominaisuudet, jotka valmiille tuotteelle on määritelty. Luvat-
tujen ominaisuuksien täyttyminen on laadun minimivaatimus, jonka alle 
laatu ei saa koskaan jäädä. (Lecklin 2006, 152.) 

3.4.2 Laadun ylläpitäminen ja kehittäminen 

Laatua tuottavan yrityksen toiminta perustuu jatkuvaan parantamiseen, 
joka antaa edellytykset laadukkaiden tuotteiden valmistamiseen. Jatkuvan 
parantamisen periaate on laatutoiminnan edellytys. Jatkuva parantaminen 
auttaa yritystä säilyttämään korkean laadun ja pysymään kilpailukykyisenä 
myös tulevaisuudessa.  Kuvassa esitetään jatkuvan parantamisen malli ja 
sen vaikutukset ajan ja laadun suhteen. 
 
Laadukasta tuotetta tehdessä on tuotteen valmistusta tarkkailtava koko 
prosessin ajan ja puututtava ajoissa havaittuihin poikkeamiin tuotannossa. 
Tuotteen valmistusprosessin tehokkaan läpiviemisen edellytys on hyvä en-
nakkosuunnittelu ja aloitusedellytysten takaaminen. Tuotantoprosessiin 
osallistuville työntekijöille on tärkeää havainnollistaa selkeästi tuotteen 
valmistukseen liittyvät tavoitteet sekä laadulliset vaatimukset. Tuotanto-
prosessin tavoitteiden kertomisella ennen työn suorittamista pyritään en-
naltaehkäisemään tuotantoprosessin aikana syntyviä virheitä sekä havain-
nollistamaan tuotteen vaadittu laatutaso. Prosessin aikana työsuoritetta 
on valvottava ja huolehdittava asetetun laatutason täyttymisestä. (Lecklin 
2006, 170.) 

 
 

 

 
 

 

 

Kuva 2. Jatkuvan parantamisen malli (Talonrakennusteollisuus 2017, 9.) 
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3.5 Yrityksen toimintajärjestelmä 

3.5.1 Toimintajärjestelmä 

Rakennusliike Evälahti Uusimaa Oy:lla on oma kattava toimintajärjestelmä, 
joka määrittää yrityksen toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet sekä ohjeis-
taa yrityksen laatujärjestelmän mukaiseen toimintaan. Yrityksen toiminta-
järjestelmä on RALA-sertifioitu.  

     
    
                                       

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Kuva 3. Toimintajärjestelmä (Talonrakennusteollisuus ry 2017, 11.) 

3.5.2 Rakentamisen laatu ry (RALA) 

Rakentamisen laatu Ry on perustettu vuona 1997. RALA koostuu 15 raken-
nus- ja kiinteistöalan järjestöstä. RALA arvio rakennusalan yritysten toimin-
tatapoja ja myöntää niille pätevyyksiä ja sertifikaatteja, joiden tehtävä on 
osoittaa tilaajille yrityksen laadukas toiminta. RALA on puolueeton organi-
saatio, joka arvio muita yrityksiä puhtaasti toiminnan laadun pohjalta. (Ra-
kentamisen Laatu RALA ry n.d.a.)  
 
RALA-pätevyys kertoo yrityksen yhteiskunnallisten velvoitteiden asianmu-
kaisesta hoitamisesta, teknisestä osaamisesta ja yrityksen talouden tilasta. 
Yrityksen tulee osoittaa, että edellä mainitut asiat ovat RALAN edellyttä-
mällä tasolla pätevyyden saamiseksi. Lisäksi yrityksen tulee reagoida ja 
muuttaa toimintatapoja mahdollisten virhepoikkeamien osalta, joita päte-
vyyden myöntämisen yhteydessä on ilmennyt, RALAN määrittämän aika-
taulun puitteissa. RALA-pätevyyden omaavan yrityksen on helppo todistaa 
vastuullinen ja laadullisesti hyvä toiminta tilaajille. Sen lisäksi RALA pyrkii 
parantamaan yrityksen toimintaa sekä valvoo ja ylläpitää sen jatkuvaa ke-
hittämistä. (Rakentamisen Laatu RALA ry n.d.b. 
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RALA-sertifikaatti vahvistaa yrityksen toimintajärjestelmän laadun ja antaa 
sen olemassaololle julkisen vahvistuksen. Sertifikaatti osoittaa yrityksen si-
säisen laadunhallinnan ja toiminnan tason tilaajalle. Sertifikaatin tarkoitus 
on kehittää yritysten sisäisten toiminta- ja laatujärjestelmien tasoa, paran-
taa kilpailukykyä sekä yritysten toiminnan laatua. Sertifikaatti uusitaan kol-
men vuoden välein, jonka lisäksi se tarkastetaan vuoden välein laadun yl-
läpitämisen varmistamiseksi. (Rakentamisen Laatu RALA ry (n.d.c.) 

4 TARKASTUSLISTAT 

4.1 Tarkastuslista 

Tarkastuslista tai tarkastuskortti on yksinkertainen havaintojen kirjaamis-
menetelmä. Suomeksi sitä kutsutaan tukkimiehen kirjanpidoksi. Tapahtu-
mien, esimerkiksi ongelmien esiintyessä vedetään viiva ongelmatyypin 
kohdalle. Kun tarkistuskorttia käytetään säännöllisesti, liitetään siihen ai-
katekijä. Näin voidaan seurata ongelmien jakautumista eri ajanjaksoille ja 
tyypeille. Hyödyn saamiseksi tapahtumat on määriteltävä ja luokiteltava 
yksiselitteisesti. (Lecklin 2006, 176.) 

4.2 Tarkastuslistan kokoaminen 

4.2.1 Aineiston ja tiedon hankkiminen 

Tarkastuslistojen kokoaminen aloitettiin valitsemalla työvaiheet, joista lis-
tat laaditaan. Aiheiksi valittiin ontelolaattatyö, vedeneristys ja laatoitus, 
julkisivumuuraus ja kalusteasennus. Tarkastuslistoihin kerättävää materi-
aalia hankittiin pääosin rakennustiedon julkaisuista, täydentäviä tietoja 
työhön haettiin työvaiheeseen liittyvistä eri valmistajien ohjeista ja tuote-
tiedoista sekä yrityksen omaa kokemuspohjaa apuna käyttäen.  
 
Tarkastuslistat on rakennettu Microsoft Excel ohjelman päälle. Listat on 
muotoiltu taulukoiksi, jotka on mahdollista tulostaa A4-kokoisena pape-
rina. Yhteen Excel-tiedostoon on mahdollista dokumentoida koko työvai-
heen kaikki tehty laatuseuranta. Tiedosto, johon tarkastusdata kerätään, 
jaetaan koko työmaahenkilöstölle yrityksen tietoverkon avulla. Tämän 
avulla kaikki työmaatoimintoihin osallistuvat henkilöt yrityksen sisällä saa-
vat tietoon reaaliajassa olevan tilanteen työvaiheista ja niiden laatutilan-
teesta.  
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4.3 Työvaihekohtaisen tarkastuslistan rakenne 

4.3.1  Tarkastuslistan rakenne 

Excel-ohjelman päälle rakennettu tarkastuslista tarkastuslista koostuu nel-
jästä työkirjasta. Työkirjoista kolme liittyy tarkastuslomakkeisiin ja viimei-
seen listaan on kerätty tietoa työvaiheeseen liittyvistä ohjeista, tolerans-
seista ja määräyksistä. Ensimmäisessä työkirjassa on tarkastuslistan osio 
koskien työvaiheen aloitusedellytyksiä sekä asennuksen vaatimuksia ja so-
pimusvaihetta. Toiseen työkirjaan on tehty tarkastuslista työvaiheen ai-
kana tarkastettaville asioille ja kolmannella työkirjalla on osakohteen vas-
taanottoon liittyvä tarkastuslista. 
 
Tarkastuslista koostuu viidestä eri aihealueesta, joista ensimmäinen on 
aloitusedellytykset. Aloitusedellytykset-osio koostuu työnjohdon tehtä-
vistä ennen työvaiheen aloittamista. Tehtävät on laadittu riveittäin ja teh-
tävän perässä on sarake, johon kuitataan, kun tarvittava valmistelu työvai-
heelle on tehty. Aloitusedellytysten työturvallisuusosiossa on otettu huo-
mioon erityistoimenpiteet ja ongelmat, jotka on ratkaistava ennen työvai-
heen aloittamista. (Liite 1.) 
 
Listan toinen aihealue toimii muistilistana mahdollisessa sopimusvai-
heessa ja määrittää työlle asennusvaatimuksia. Kohta on tehty erityisesti 
pääurakoitsijan ja aliurakoitsijan välisen sopimuksen laatimisen tueksi. Lis-
tasta löytyvät asiat pitää edellyttää tai jakaa sopimuksen kirjoitusvaiheessa 
pääurakoitsijan ja aliurakoitsijan kesken. Työturvallisuusosio sisältää aina 
kohdat pakollisesta perehdytyksestä, henkilökohtaisien suojaimien käy-
töstä ja jätteiden siivoamisesta. Sen lisäksi työturvallisuusosio ottaa kantaa 
työvaiheessa ilmenevien työturvariskien torjumiseen ja tarvittavien työ-
turvallisuussuunnitelmien tekemiseen. (Liite 2) 
 
Työkirjassa 2 on tarkastuslista työvaiheen aikana tehtävän laadunvalvon-
nan tueksi. Listaa käytetään huomioiden tekemiseen ja kirjaamiseen työ-
vaiheen aikana. Työn tarkastamisella työvaiheen aikana pyritään paranta-
maan mahdollisuuksia vaaditun laatutason saavuttamiseksi ja sen ylläpitä-
miseksi läpi työvaiheen. Tarkastuslistaan merkataan osakohteen tiedot, jo-
hon tarkastus tehdään.  
 
Tarkastuslista koostuu kolmesta sarakkeesta, joista ensimmäisessä on mai-
ninta tarkastettavasta asiasta, toiseen sarakkeeseen kirjataan kuittaus, jos 
sarakkeen yksi esittämä asia on kunnossa, sarakkeeseen kolme kirjataan 
mahdolliset huomautukset ja puutteet, joihin edellytetään korjausta/pa-
rannusta. (Liite 3) 
 
Listan neljäs osa on työvaiheen vastaanotto. Listaan on merkattu työvai-
heen tai osakohteen vastaanoton yhteydessä tarkastettavat asiat. 
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Tarkastuslistaan kirjataan työn tilaajan ja urakoitsijan tiedot, kohdetiedot, 
rakennuksen tiedot ja rakennuksen sisällä olevan osan tai huoneiston tie-
dot. 
 
Tarkastuslista koostuu kolmesta sarakkeesta, joista ensimmäisessä ilmoi-
tetaan tarkastettava asia, toiseen sarakkeeseen kuitataan, jos tarkastet-
tava asia kunnossa. Kolmanteen sarakkeeseen kirjataan tarvittavat kor-
jaukset. Listan lopussa on kuittaus työvaiheen hyväksytystä vastaanotosta. 
Tämä kohta kuitataan, kun työvaiheen vastaanotossa havaitut virheet on 
korjattu. (Liite 4) 
 
Tarkastuslistan viidenteen kohtaan on kerätty työvaiheeseen liittyviä oh-
jeita ja toleransseja. Toleranssit ja ohjeet kohdasta löytyy linkit aiheen 
Ryl:iin, Ratu- ja Rt-kortteihin jonka lisäksi linkkejä löytyy työvaiheen muihin 
yleisohjeisiin ja materiaalitietoihin. Samasta työkirjasta löytyy myös koonti 
työvaiheen tärkeimmistä määräyksistä, toleransseista ja ohjeista. 
 

4.4 Tarkastuslistan käyttötarkoitus 

4.4.1 Käyttötarkoitus 

Tarkastuslistan on tarkoitus toimia yleishyödyllisenä apuvälineenä työvai-
heen läpiviemiseksi. Listaa säännöllisesti käytettäessä saadaan työvaiheen 
eteneminen dokumentoitua ja työvaiheesta saadaan kerättyä laatudataa. 
Kerätyn tiedon pohjalta voidaan laatua parantaa työvaiheen edetessä ja 
edesauttaa työvaiheen valmistumista tavoiteajassa ja kustannustehok-
kaasti. Seuraavissa kohteissa voidaan edellisen kohteen datan perusteella 
pyrkiä välttämään samojen ongelmien uusiutuminen. Listan avulla voidaan 
työmaan vaadittua laatutasoa havainnollistaa aliurakoitsijoille sopimuksen 
tekohetkellä sekä työsuoritteen aikana. Listan ei ole tarkoitus määrittää 
yritykselle laaturaameja, vaan toimia laadunvalvonta- sekä tiedonkeruu-
työkaluna. Säännöllinen listan käyttö auttaa yritystä keräämään organisaa-
tion sisällä olevaa tietoa yhteen ja kehittämään toimintaa laadukkaam-
maksi ja tuottavammaksi.  
 
Työvaihekohtaisen tiedon hankinta helpottuu listan avulla, listaan on ke-
rätty työvaihekohtaiset ohjeet ja työvaiheeseen liittyvien yleisimpien ma-
teriaalien tuotetiedot. 
 
Listaan on merkattu toimenpiteitä, jotka palvelevat työvaiheen läpivie-
mistä kustannustehokkaalla ja laatua palvelevalla tavalla. Nämä toimenpi-
teet muodostuvat tietopohjaa listan käyttäjälle työvaiheeseen liittyvistä 
toimenpiteistä. 
 
Laadukkaan toiminnan perustana on laadun ylläpitäminen sekä pyrkimys 
laadun jatkuvaan parantamiseen. Tarkastuslistalla pystytään 
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havainnollistamaan työmaalla vaadittua laatutasoa työvaiheeseen liittyen, 
työvaiheeseen osallistuville henkilöille. Laatutason havainnollistaminen on 
erityisen tärkeää mahdollisille aliurakoitsijoille, joille tilaajayrityksen toi-
minta- ja laatukulttuuri voi olla täysin vieraita. 
 
Listan käyttö työvaiheen käynnistämisen yhteydessä sekä osakohteiden 
vastaanoton yhteydessä auttaa työvaiheeseen liittyvän tiedon keräämi-
sessä. Kerätyn tiedon avulla pystytään analysoimaan työmaan laatutoimin-
taa ja parantamaan sitä työvaiheen edetessä. Työmailta kerätty tieto jae-
taan organisaation sisällä, jolloin sitä on mahdollista hyödyntää tulevissa 
kohteissa. Laatudatan jakaminen organisaation sisällä on tärkeää ja palve-
lee yrityksen tuottaman laadun yhdenmukaisuutta ja tehostaa toiminnan 
kustannustehokkuutta. 
 
Laadun yhdenmukaistaminen työmaiden välillä helpottaa toimintaa yh-
teistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyökumppanit, jotka toimivat yrityk-
sen sisällä eri työmailla tietävät yrityksen laadulliset vaatimukset työvai-
heeseen liittyen jo valmiiksi. 
 
Työvaiheen vastaanoton yhteydessä on vaikeaa tai lähes mahdotonta 
muistaa tarkistaa kaikkea järjestelmällisesti ja dokumentoida puutteita 
niin että niistä saatavaa tietoa voidaan hyödyntää myöhemmin. Tarkastus-
listaa käyttämällä osakohteiden vastaanotto helpottuu ja laadun taso saa-
daan dokumentoitua tehokkaasti. Vastaanottolomakkeen tukena toimii 
tarkastuslistan viimeinen työkirja, johon on koottu työvaiheen tärkeimmät 
toleranssit, toleransseja pystytään hyödyntämään osakohteen vastaan-
oton tukena. Työvaiheen pilkkominen osakohteiksi ja osakohteiden vas-
taanotossa havaittuihin puutteisiin reagointi auttaa parantamaan työvai-
heen laatua työmaan edetessä. Parantunut laatu voidaan todeta seuraa-
van osakohteen vastaanoton yhteydessä. Aliurakoitsijan ja pääurakoitsijan 
välisessä suhteessa osakohteen vastaanottolomakkeeseen kirjatut virheet 
voidaan korjauttaa aliurakoitsijan työnjohdolla ja vaatia kuittaus virheiden 
korjaamisesta. 

4.4.2 Laatutason havainnollistaminen 

Laadukkaan toiminnan onnistumisen yksi edellytys on laatutason havain-
nollistaminen yhteistyökumppaneille. Yrityksen toimintatavat täytyy ha-
vainnollistaa hankkeisiin osallistuville aliurakoitsijoille heti yhteistyön alka-
essa laadukkaan toiminnan onnistumiseksi. Tarkastuslistaa voidaan käyt-
tää apuna vaaditun laatutason osoittamiseen yhteistyökumppaneille sopi-
musvaiheessa ja työmaalla työmaatoimintaan osallistuville henkilöille.  
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4.5 Tarkastuslistan kehittäminen 

4.5.1 Listan kehittäminen 

Tarkastuslistan on tarkoitus olla mahdollisimman tehokas apuväline sen 
käyttäjälle. Listaa pitää pystyä kehittämään jatkuvasti sen tarpeellisuuden 
takaamiseksi. Tarkastuslistan keräämää dataa tulee analysoida säännölli-
sin väliajoin ja täydentää ja päivittää listaa kerätyn datan pohjalta. Raken-
nusala kehittyy jatkuvasti ja listassa olevat tiedot voivat vanhentua ajan 
kuluessa. Vanhojen tietojen ja ohjeiden säilyttämistä listassa pitää pystyä 
välttämään listan paisumisen estämiseksi. Tarkastuslistan ominaisuuksiin 
kuuluu sen uusiutuvuus, listaa voidaan kehittää paremmaksi sen itse ke-
räämän tiedon pohjalta sekä organisaatiossa työskentelevien henkilöiden 
tietoa hyödyntäen. Listan jatkuva kehittäminen on välttämätöntä listan 
toimivuuden kannalta. 

4.5.2 Listan keräämän tiedon hyödyntäminen 

Tarkastuslistan kehittämisessä listan keräämää laatudataa voidaan hyö-
dyntää laajasti. Osakohteen vastaanotosta saatu tieto on listan kehittämi-
sessä oleellisinta. Vastaanotossa yleisesti ilmeneviin, työmaa-aikatauluun 
tai yrityksen laatukustannuksiin merkittävästi vaikuttaviin poikkeamiin on 
kiinnitettävä huomiota ja ne on pyrittävä torjumaan tulevaisuudessa. Poik-
keamien välttämiseksi seuraavissa kohteissa on listaa mahdollisesti kehi-
tettävä analysoimalla poikkeamien aiheuttaja ja keksimällä ratkaisu, jolla 
saman virheen syntyminen vältetään. Kun ratkaisu on keksitty lisätään sen 
torjumiseksi tehtävät toimenpiteet listaan. Näin lista pysyy ajantasaisena 
ja hyödyllisenä. 
 
 

5 VALMIIT ASIAKIRJAT 

5.1 Valmiit tarkastuslistat 

Valmiita tarkastuslistoja tehtiin neljä kappaletta. Tarkastuslistojen aiheet 
ovat ontelolaattatyö, vedeneristys ja laatoitus, julkisivumuuraus ja kalus-
teasennus. Listojen runko on kaikissa aiheissa samanlainen. Työvaiheiden 
vastaanottokäytännössä on pieniä eroja työvaiheiden välillä. Listat on laa-
dittu Excel-ohjelman päälle. Seuraavaksi listat esitellään työvaihekohtai-
sesti. Ontelolaattatyöhön tehty tarkastuslista esitellään liitteiden kanssa. 
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5.2 Ontelolaattatyö 

5.2.1 Listan kokoaminen 

Ontelolaattoja käsittelevän tarkastuslistan tekemisessä käytettiin apuna 
aiheen Rt- ja Ratu-kortteja (Ratu 0389 2012) ja RT (82-10821 2004) joiden 
pohjalta laadittiin tarkastuslistan runko. Tarkastuslistassa esitetyt tole-
ranssit on kerätty RunkoRYL2010:stä (RT 14-11016 2010). Täydentävinä 
ohjeina käytettiin eri ontelolaattavalmistajien asennusohjeita sekä ontelo-
laataston suunnitteluohjetta. (Betoniteollisuus ry 2012). 

5.2.2 Valmis lista 

Ontelolaattatyön tarkastuslista on rajattu käsittelemään ontelolaattojen 
asennustyötä laattojen asennuksesta muottien purkuun ja viimeistelyyn. 
Listaa käytetään työvaiheen aikana laadun seurantaan ja osakohteiden 
vastaanottoon. Asennuksen laatua ja vastaanottoa on hyvä käsitellä onte-
lolaattatyössä joka kerros omana osakohteenaan. Aloitusedellytykset sekä 
sopimusvaihekohtien osalta tarkastuslistaa on tarkoitus käyttää kerran 
hankkeen aikana, aina ennen työvaiheen aloittamista. (Liite 1) 
 
Tarkastuslistan alkuun on kirjattu ennen työvaiheen aloittamista tehtävät 
työnjohdon tehtävät, jotka luovat edellytykset ontelolaattojen onnistu-
neeseen ja turvalliseen asennukseen. Aloituksen vaatimukset ja sopimus-
vaiheessa on listattu asioita, jotka tulee jakaa sopimuksenteko vaiheessa 
urakoitsijan ja tilaajan kesken ennen varsinaisen työvaiheen aloittamista. 
(Liite 2)  
 
Asennustyön aikana tapahtuvassa laadunvalvonnassa on nostettu esiin 
laattojen asennustarkkuus, suunnitelmien mukaisen toteutuksen seuraa-
minen, rakennustarvikkeiden oikea käyttötapa sekä työturvallisuusmää-
räysten noudattaminen. (Liite 3) 
 
Ontelolaattatyön vastaanotto on kolmivaiheinen. Ensimmäisessä vai-
heessa tarkastetaan ontelolaatasto laattojen asennuksen jälkeen. Tässä 
vaiheessa tarkastetaan laattojen oikea asennustapa ja sijainti. Toisessa 
osassa tarkastetaan laatasto ennen saumavalua. Tarkastuksessa kiinnite-
tään päähuomio laataston valuvalmiuteen. Viimeisessä ja kolmannessa 
vaiheessa tarkastetaan lopputulos, tarkastuksen yhteydessä osakohde 
otetaan vastaan. (Liite 4) 



16 
 

 
 

5.3 Vedeneristys ja laatoitus 

5.3.1 Listan kokoaminen 

Vedeneristys- ja laatoitustyötä käsittelevän tarkastuslistan tietopohjana 
käytettiin työvaiheen Rt- ja Ratu kortteja (Ratu 0455 2018, Ratu 0433 2015, 
RT 34-10763 2001, RT 14-11039 2011, RT-10984 2010). Täydennyksiä lis-
taan tehtiin yrityksen kokemuspohjan avulla. Tarkastuslistan toleranssit on 
kerätty SisäRyl2013:sta. (RT 14-11103 2013) 

5.3.2 Valmis lista 

Vedeneristystä ja laatoitusta käsittelevä tarkastuslista käsittää märkätilo-
jen vedeneristys- ja laatoitustyöt tasoittamisesta laattojen silikoni-
saumaukseen. Listalla pyritään edistämään työvaiheen tehokasta ja laadu-
kasta läpivientiä. 
 
Listan alkuun on kirjattu työvaiheen vaatimat aloitusedellytykset ja ennen 
työvaiheen aloittamista suoritettavat tarkastukset sekä työvaiheen työtur-
vallisen toteuttamisen edellytykset. Aloitusedellytysten jälkeen tarkastus-
listaan on merkattu asioita, jotka tulee sisällyttää työvaiheen urakkasopi-
mukseen. 
 
Asennustyön laadunvalvonta on vedeneristys- ja laatoitustyössä jatkuvaa 
työn rytmin takia. Usein työvaiheen aikana tasoitus, vedeneristys ja laatoi-
tus etenevät ainakin osittain samaan aikaan. Asennustyön laadunvalvon-
taa koskeva listan osa on tehty niin, että sillä voidaan tarkastaa kerralla 
koko työvaiheen riippumatta työvaiheen rytmistä. Asennustyön aikana on 
syytä seurata suunnitelmien mukaisen toteuttamisen lisäksi työvaiheen 
lämpötila- ja kosteusolosuhteita sekä riittäviä kuivumisaikoja työvaiheiden 
välillä. 
 
Työvaihetta koskeva osakohteen vastaanotto on kaksivaiheinen. Ensim-
mäisessä vaiheessa tarkastetaan vedeneristystyö ennen laatoittamisen 
aloittamista. Toisessa vaiheessa tarkastetaan lopputuote, samalla osa-
kohde vastaanotetaan ja havaitut virheet korjautetaan työn toteuttajalla. 

5.4 Julkisivumuuraus 

5.4.1 Listan kokoaminen 

Julkisivumuurausta käsittelevän tarkastuslistan kokoamiseen käytettiin ai-
heeseen liittyviä Rt- ja Ratu-kortteja. (Ratu 41-0289 2005, RT 82-10510 
1993, RT-35-11136 2013, RT-80-11202 2016). Rt-tietokannan lisäksi tietoa 
kerättiin eri tiilivalmistajien tekemistä käyttö- ja työohjeista. (Tiiliteollisuus 
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2013, Wienerberger, n.d.) Muuraustyöhön liittyvät vaatimukset ja tole-
ranssit kerättiin RunkoRyl2010:stä. (RT 14-11016 2010). 

5.4.2 Valmis lista  

Julkisivumuurausta käsittelevä tarkastuslista käsittää kaikki julkisivumuu-
rauksen vaiheet muuraussiteiden asentamisesta julkisivumuurauksen vii-
meistelyyn asti. Tarkastuslistaa on tarkoitus käyttää ennen työvaiheen 
aloitusta, työvaiheen aikana ja työvaiheen lopussa. 
 
Tarkastuslistan alussa esitetään työnjohdon tehtävät, jotka tulee hoitaa 
ennen työn aloittamista. Muistilistan jälkeen esitetään rajatapauksia, jotka 
tulee jakaa urakoitsijan ja tilaajan kesken viimeistään urakkasopimusta laa-
dittaessa. 
 
Muuraustyön aikana tapahtuva laadunvalvonta sisältää työn laatuvaati-
musten, suunnitelmien mukaisen rakenteellisen ja arkkitehtoonisen to-
teuttamisen ja työturvallisuustason tarkastamisen. Muuraustyön aikana 
tapahtuva työn tarkastaminen kannattaa suorittaa etupainotteisesti niin 
että työvaiheen alkaessa tarkastuskertoja on enemmän kuin lopussa. 
 
Muurauksen vastaanotto on yksiosainen ja se suoritetaan osakohteittain. 
Osakohteiden koko on järkevää pitää sellaisena, että vastaanottoa on 
helppo hallita ja mahdolliset havaitut virheet voidaan torjua ennen seuraa-
van osakohteen vastaanottoa. Tarkastettu osakohde otetaan hyväksytysti 
vastaan, kun vastaanotossa havaitut virheet on korjautettu työn toteutta-
jalla. 

5.5 Kalusteasennus 

5.5.1 Listan kokoaminen 

Tarkastuslistan kokoamiseen käytettiin rakennustiedon julkaisuja aihee-
seen liittyen. (Ratu 0421 2014, Ratu F71-0364 2010, Rakennustöiden laatu 
2017, RT 47-10680 1998). Työvaiheeseen määritetyt vaatimukset ja tole-
ranssit tarkastuslistojen tueksi kerättiin Sisäryl2013:sta. (RT 14-11103 
2013). Listaa täydennettiin yrityksen kokemuspohjaa apuna käyttäen 

5.5.2 Valmis lista 

Kalusteasennusta koskeva tarkastuslista kattaa rakennuksen kiintokalus-
teiden asennuksen. Kiintokalusteiksi luetaan tässä työssä keittiökalusteet, 
erilliset komerot ja vaatekaapit, hyllyt ja tasot sekä muut erilliset raken-
nusvaiheessa kohteeseen asennettavat pysyvät kalusteet. 
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Tarkastuslistan alkuun on kirjattu ennen työn aloittamista tehtävät työn-
johdon tehtävät. Työnjohdon tehtäviin kuuluu asennuksen vaatimien olo-
suhteiden luominen ja työvaiheen aikataulullisen sekä turvallisen toteut-
tamisen mahdollistaminen. Asennuksen vaatimukset ja sopimusvaiheessa 
kalusteasennukseen liittyvät rajatapaustyöt jaetaan tilaajan ja urakoitsijan 
kesken. 
 
Asennustyön aikana tapahtuvassa laaduntarkastuksessa tarkastetaan työ-
kohteiden siisteyttä, turvallista asennustapaa, kalusteiden sijaintia ja kor-
koja sekä suunnitelmien mukaista toteutusta. 
 
Kalusteasennuksen vastaanotto suoritetaan osakohteittain. Sopiva osa-
kohde kalustetyön vastaanottoon on yksi huoneisto. Vastaanotossa tar-
kastetaan kalusteiden suunnitelmien ja sopimusasiakirjojen mukaisuus ja 
työkohteen siisteys. Vastaanotossa havaitut virheet korjataan työn toteut-
tajalla ennen vastaanoton hyväksymistä. 

 

6 YHTEENVETO 

Opinnäytetyön tuloksena saatiin neljä tarkastuslistaa valmiina työmaa-
käyttöön. Listat onnistuttiin rakentamaan laatuasiat edellä alkuperäisen 
ajatuksen mukaan. Listojen toimivuutta käytännössä ei ole vielä arvioitu ja 
niiden kehittäminen ja parantaminen jatkuu tulevaisuudessa. Työssä saa-
vutettiin alun perin asetetut tavoitteet suunnitellun laajuuden mukaisesti. 
Tarkastuslistat saatiin koottua niin, että ne täydentävät Evälahti Uusimaa 
Oy:n laatujärjestelmää. 
 
Työn käytännön toteutus onnistui hyvin ja työkokonaisuuteen voi olla tyy-
tyväinen. Työssä tehdyn neljän tarkastuslistan avulla saatiin luotua uuden-
lainen näkemys ja idea työvaiheiden laadunparannukseen työmailla. Tule-
vaisuudessa listaa käyttämällä pystytään laatua parantamaan entisestään. 
Listan muoto ja rakenne kehittyvät ajan kuluessa toimivammaksi käyttö-
kokemusten perusteella. Listojen käytännön toimivuuden arvioinnin jäl-
keen listaa kehitetään ja ylläpidetään sekä listojen määrää kasvatetaan kä-
sittelemään myös muita yleisiä työvaiheita. 
 
Opinnäytetyöprosessin yksi päätehtävistä oli tutustua rakennusalan laatu-
käsitteisiin sekä laatuun yleisesti. Laatutermistö saatiin kiteytettyä tehok-
kaasti työn teoriaosioon ja laatukäsitteisiin perehtymisessä onnistuttiin. 
Tarkastuslistan ensisijaiseksi tehtäväksi työssä määritettiin työvaiheen laa-
dun parantaminen. Laatuun liittyviä asioita saatiin sisällytettyä listaan mie-
lestäni melko laajasti, erityisesti työvaiheen vastaanottoon liittyvässä lis-
tan osassa.  
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Tarkastuslistojen tekemisessä olisi kannattanut käyttää vielä enemmän 
hyödyksi valmista samankaltaista laadunvarmistusmateriaalia. Tarkoitan 
materiaalilla eri rakennusmateriaalivalmistajien valmiita tarkastuslistoja ja 
ohjeita, joita avuksi käyttäen tiedonkeruu olisi ollut alusta asti tehokkaam-
paa. Tarkastuslistojen tekemistä olisi myös auttanut erilliset haastattelut 
työvaiheisiin liittyen. Haastateltaviksi olisi voinut valita urakoitsijoita, tuo-
tetoimittajien asiatuntijoita ja työmaan vastaavia työnjohtajia. 
 
Opinnäytetyöprosessi opetti työssä käsitellyistä neljästä työvaiheesta pal-
jon uusia asioita. Kirjallisuus, jota opinnäytetyötä tehdessäni luin, kasvatti 
näkemystäni laadusta ja sen merkityksestä yrityksen menestymismahdol-
lisuuksiin. 
 
Työ onnistui sille alussa asetetun laajuuden mukaisesti. Työssä tehtävät lis-
tat auttavat työmaahenkilöstöä työvaiheiden onnistuneessa läpiviennissä. 
Tulevaisuudessa listojen käytön ja ylläpidon johdosta listat parantuvat ja 
mukautuvat paremmaksi. 
 
Opinnäytetyö rajattiin neljään tarkastuslistaan opinnäytetyön järkevän pi-
tuuden takia. Tarkastuslistojen määrää kasvatetaan tulevaisuudessa käsit-
tämään myös muita työvaiheita. Listat itsessään kehittyvät niin kauan kuin 
niitä käytetään ja päivitetään toimivammaksi sekä ajankohtaiseksi. 
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