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Lyhenteet ja määritelmät
Auditointi

Ulkopuolisen tahon suorittama systemaattinen ja dokumentoitu arviointi siitä, onko kohde asetettujen tavoitteiden ja kriteerien mukainen ja tarkoitukseen sopiva.

ISO 9000 -standardit

ISO 9000 on kansainvälinen standardisarja organisaatioiden
toiminnan johtamista laadunhallinnan ja laadunvarmistuksen
kannalta.

KVR-Urakka

Kokonaisvastuu-urakka. Urakkamuoto, jossa urakoitsija sekä
suunnittelee että myös suorittaa varsinaisen rakennustyön.
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1

Johdanto

Rakentamisen heikosta laadusta on puhuttu vuosia ja noususuhdanteessa virheiden
määrä luonnollisesti nousee, kun rakennetaan enemmän kovassa aikataulupaineessa.
Rakentamisen laatuvirheet ovat myös entistä enemmän esillä sosiaalisenmedian tultua
osaksi ihmisten elämää. Rakennusyrityksissä työnaikaisten laatuvirheiden korjaaminen
tulee esiin takuu- ja vastuuaikana. Tämä sitoo resursseja, kuluttaa rahaa ja vaikuttaa
asiakastyytyväisyyteen.

Tästä syystä viime vuosina rakennusalan yritykset ovat alkaneet keskittyä yhä enemmän
laadunhallintaan tuotantoprosessin aikana. Erityisesti laadunhallinnan dokumentointiin
on pyritty panostamaan virheiden karsimiseksi. Työmaatoimihenkilöille tämä on tarkoittanut lisääntynyttä paperitöiden määrää. Aiemmin suurin osa työmaalla tehtävästä dokumentoinnista on tehty käsin paperille ja sen siirtäminen sähköiseen muotoon on vaatinut erillistä työtä. Lisäksi käsin tehdyt dokumentit eivät ole aina lukukelpoisia.

Digitalisaatio on alkanut näkyä myös rakennusalalla, uusia mobiilityökaluja kehitetään ja
testataan jatkuvasti. Mobiilityökalujen käyttö tulee kasvamaan tulevaisuudessa entisestään työmaatoimihenkilöiden työssä. Vakiintuneiden työtapojen muuttaminen ja uusien
työkalujen käyttöönotto ei tapahdu hetkessä ja vaatii oikeaa asennoitumista. Uudet dokumentointitavat kuitenkin säästävät aikaa ja helpottavat dokumenttien arkistointia. Sähköisestä arkistosta löydettävissä olevat dokumentit helpottavat myös takuuajan aikana
tehtäviä mahdollisia korjauksia ja selvityksiä.

1.1

Tutkimuksen taustaa

Nykyinen YIT muodostui, kun Lemminkäinen ja YIT yhdistyivät alkuvuodesta 2018. Yhdistymisen jälkeen suoritettiin integraatiovaihe, johon osallistui joukko vanhan Lemminkäisen ja YIT:n työntekijöitä määrittämään uuden yrityksen arvoja, tavoitteita ja johtamisjärjestelmää. Yritykselle syntyi uusi johtamisjärjestelmä, joka on koottu molempien yritysten parhaista toimintatavoista. Johtamisjärjestelmästä lisää luvussa 3.
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Syyskuussa 2018 vahvistetun uuden YIT:n strategian tavoitteena on kannattavuuden
parantaminen ja taloudellisen vakauden vahvistaminen. Kannattavuuden parantamiseksi on panostettava myös laadunhallintaan, sillä kaikki ylimääräinen, väärin tehdystä työstä johtuva korjaus, näkyy myös tuloksessa.

YIT on tehnyt töitä laadunhallinnan ja tuottavuuden parantamiseksi jo pitkään. Aiheesta
on tehty yritykselle lukuisia diplomi- ja opinnäytetöitä. Tutkimusten tuloksena on syntynyt
uusia työkaluja laadunhallinnan parantamiseksi. Yksi näistä oli työnjohtajille suunnattu
selkeä prosessikuvaus siitä, mitä toimenpiteitä työvaiheen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee tehdä. Tätä prosessikuvausta jatkokehitettiin yritysten yhdistymisen jälkeen
keräämällä molempien yritysten parhaat käytännöt.

Loppuvuodesta 2018 yritys solmi kumppanuussopimuksen mobiilisovellusyritys Congridin kanssa, joka otettiin ensivaiheessa käyttöön turvallisuushavainnointiin ja työturvallisuuden viikkomittauksiin koko yrityksessä. Sovellus tarjoaa mahdollisuuden mm. laatuhavainnointiin ja -tarkastuksiin, työvaihedokumentointiin sekä suunnitelmien tarkasteluun työmaalla. Näitä ominaisuuksia on käytetty yrityksessä joillakin projekteilla, mutta
tulevaisuuden tavoitteena on, että laatutoiminnot otettaisiin käyttöön koko Toimitilat-segmentissä. Congridista lisää luvussa 4.

1.2

Tavoitteet

Opinnäytetyön tavoitteena on pohtia, kuinka mobiilityökalua voidaan hyödyntää yksittäisen työvaiheen laadunhallintaprosessissa. Tavoitteena on selvittää, voidaanko mobiilityökalua hyödyntää laadunhallinnassa, ja mihin työvaiheisiin sitä pitäisi erityisesti käyttää. Lisäksi selvitetään, mitä asioita mobiilityökalussa olevan laadunhallintaprosessin tulisi pitää sisällään.

YIT:n johtamisjärjestelmästä löytyy työnjohtajalle selkeät ohjeet ja työkalut työvaiheen
laadunvarmistustoimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen. Ohjeissa kuvataan työvaiheen vaatimat toimenpiteet, esimerkiksi aloituspalaverin pitäminen tai ensimmäisen
työkohteen tarkastus, ja ohjataan niiden suorittamiseen. Aiempien kehityshankkeiden ja
tutkimuksien ansiosta kaikki tarvittava tieto laadunvarmistukseen ja yksittäisen työvaiheen prosessiin on jo valmiiksi olemassa.
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Yrityksellä on käytössä mobiilisovellus työturvallisuuden mittaamiseen ja havainnointiin
ja tämän myötä projekteilla on ollut mahdollisuus käyttää sovellusta myös laadunhallintaan. Osa projekteista on ottanut sovelluksen käyttöön myös laadunhallinnassa ja nämä
projektit ovat itse määrittäneet mobiilisovelluksessa käytettävän laadunvarmistusmatriisin. Tämän takia työmaan vaihtuessa matriisi voi olla käyttäjälle täysin erilainen kuin
edellisessä kohteessa. Tämän työn tarkoituksena on luoda segmentille yhtenäinen laadunvarmistusmatriisipohja mobiilityökaluun, sekä määrittää, mitkä ovat pakolliset työvaiheet ja prosessin vaiheet, jotka tehdään mobiilityökalulla.

1.3

Tutkimusmenetelmät ja rajaukset

Tässä tutkimuksessa keskitytään yksittäisen työvaiheen laadunhallinnan prosessiin sekä
nimenomaan toteutusvaiheen dokumentointiin mobiilityökalulla. Selvitetään, miten laadunvarmistus on suoritettu aiemmin Toimitilat-segmentissä. Mitä vaatimuksia yrityksen
oma toimintajärjestelmä asettaa laadunvarmistukseen. Mitä laadunvarmistukseen liittyviä työkaluja, ohjeita ja dokumentteja yrityksen toimintajärjestelmä pitää sisällään. Esitutkimuksessa käytetään hyväksi yritykselle aikaisemmin tehtyjä opinnäyte- ja diplomitöitä sekä yrityksen omasta järjestelmästä löytyvää materiaalia.

Taustatutkimuksessa käydään lyhyesti läpi, mitä yleisiä alaa koskevia vaatimuksia Suomessa on laadunvarmistukseen liittyen ja kuinka yrityksen oma järjestelmä vastaa näihin
vaatimuksiin. Lisäksi selvitetään kirjallisuuden ja haastatteluiden avulla, miten toimitilarakentamisen erityispiirteet vaikuttavat laadunvarmistukseen.

Lopputuloksen saavuttamiseksi tutkimuksessa haastatellaan yrityksen toimihenkilöitä.
Haastattelukysymykset on laadittu taustatutkimusmateriaalien pohjalta. Haastatteluiden
avulla saa kuvan, kuinka yksittäisen työvaiheen laadunvarmistus on hoidettu yrityksessä.
Haastateltavat ovat toimineet yrityksessä useita vuosia eri rooleissa.

Työssä ei ohjeisteta Congrid-sovelluksen käyttöä, aiheesta on tehty jo monta opinnäytetyötä. Työssä ei puututa yksittäisten laadunhallintadokumenttien täyttämiseen tai sisältöön.
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2

Laatu ja laadunhallinta

Laatu ja laadunhallinta ovat laajoja käsitteitä ja niiden määritteleminen on hankalaa, sillä
ne riippuvat näkökulmasta. Laatua voidaan määrittää monella eri mittarilla ja laadun
määritelmiä on monia. Rakentamisessa on monta eri tahoa, jotka määrittelevät laadun
kukin oman näkemyksensä perusteella. Jokaisella on kuitenkin vaatimus ja näkemys
millainen lopputuotteen täytyy olla. Näiden näkemysten kohtaaminen jo ennen projektin
aloitusta on tärkeää. Rakennushankkeessa laadunvarmistuksen osapuolia on: tilaaja,
viranomaiset, sertifikaatti sekä yrityksen oma laatujärjestelmä.

Esimerkiksi standardi SFS-EN ISO 9000 määrittää laadun seuraavasti:

Laatua painottava organisaatio edistää kulttuuria, jonka luoma käytös, asenteet,
toiminnot ja prosessit tuottavat arvoa täyttämällä asiakkaiden ja muiden olennaisten sidosryhmien tarpeet ja odotukset. Organisaation tuotteiden ja palveluiden
laatu määräytyy sen mukaan, mikä on niiden kyky täyttää asiakkaiden vaatimukset
ja mikä on niiden tarkoitettu ja tahaton vaikutus olennaisiin sidosryhmiin. Tuotteiden ja palvelujen laatuun sisältyy niiden käyttötarkoituksen ja toimivuuden lisäksi
myös asiakkaan kokema arvo ja niistä saama hyöty. [1.]

Rakennusteollisuus Ry:n julkaisema Rakennustöiden laatu 2017 -kirja määrittelee laadun näin:
Laadulla käsitteenä on monta määritelmää ja monta ulottuvuutta. Yksi tapa määritellä laatu on jakaa se tuotteen, palvelun tai toiminnan (prosessin) laatuun. Tuotteen laatu on kilpailutekijä, asiakkaan odotuksien ja huomion herättäjänä. Lopputuotteen laadun elementtejä ovat mm. suunnittelun laatu, valmistuksen laatu, ympäristökeskeinen laatu sekä asiakkaan havaitsema suhteellinen laatu. Suunnittelun laatu kuvaa, kuinka hyvin tuote on suunniteltu täyttämään asiakkaan tuotteelle
asettamat odotukset. Valmistuksen laatu kertoo, miten hyvin tuote vastaa sille
suunnittelussa asetettuihin vaatimuksiin. Ympäristökeskeinen laatu tarkoittaa vaatimuksia, joita muut yrityksen sidosryhmät kuin asiakas asettavat yritykselle ja sen
tuotteille. Tällaisia ovat mm. vaatimus tuotteen turvallisuudesta käytön aikana tai
sen valmistuksen aikana, sisäilmaluokituksen huomioiminen tai valmiin tuotteen
muuntojoustavuus. Asiakkaan havaitsema suhteellinen laatu on hänen saamansa
tuotteen laadun suhde odotettuun laatuun. Toiminnan laatua voidaan kuvata asiakkuuden kautta. Kun asiakkaalla alun perin tarkoitettiin tuotteen loppukäyttäjää,
niin nyt se on laajentunut kuvaamaan myös organisaation sisäisiä asiakkaita kuten
seuraavaa työvaihetta ja sen tekijöitä. Toiminnan laatu onkin keskeinen tekijä tyydytettäessä yrityksen sisäisiä tarpeita, parannettaessa tuottavuutta ja alennettaessa kustannuksia eli parannettaessa yrityksen kilpailukykyä. Laatu ymmärretään
nykyään tuotteen virheettömyyden sijasta kokonaisvaltaiseksi liikkeenjohtamiseksi. Nykyrakentamisessa laatuajattelua sovelletaan niin tuotteen käyttäjiin, eri
työvaiheisiin kuin yritysverkostossa toimijoihin. Laatu tuotannon resursseissa,
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rakenteissa ja ohjauksessa mahdollistaa laadukkaan toiminnan, minkä tuloksena
syntyy laadukas hyödyke, joka aikaansaa odotettua vaikuttavuutta ja arvoa sekä
hyvää asiakastyytyväisyyttä. [2.]

2.1

Laadunvarmistus viranomaisvaatimukset

Rakennusvalvontaviranomainen voi rakennusluvassa tai aloituskokouksen perusteella edellyttää rakennushankkeeseen ryhtyvältä erillistä laadunvarmistusselvitystä toimenpiteistä rakentamisen laadun varmistamiseksi. Laadunvarmistusselvitystä voidaan edellyttää, jos rakennushanke tai osa siitä on erittäin vaativa tai jos
aloituskokouksessa sovittujen menettelyjen perusteella ei voida perustellusti olettaa, että rakentamisessa saavutetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten mukainen lopputulos. [3.]
Laadunvarmistusselvitykseen on merkittävä olennaiset tiedot niistä toimista, joilla
varmistetaan, että rakentamisessa saavutetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten mukainen lopputulos. Laadunvarmistusselvityksessä osoitettuja
menettelyjä on noudatettava rakennustyössä. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on
liitettävä laadunvarmistusselvitys 150 f §:n mukaiseen rakennustyön tarkastusasiakirjaan. [3.]
Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä laadunvarmistusselvityksen sisällöstä [3].

2.2

Tilaajan laadunvarmistus

Viranomaismääräysten lisäksi tilaaja tai rakennuttaja määrittelee tarkasti haluamansa
tuotteen ja sen laatutason. Laadullisena minimitasona voidaan pitää rakentamisen yleisiä laatuvaatimuksia, jotka on kuvattu Rakennustietosäätiö RTS:n ja Rakennustieto Oy:n
julkaisemassa RYL 2000 -sarjassa, Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. Yleisissä
laatuvaatimuksissa määritellään työn lopputuloksen tekninen laatu sekä annetaan ohjeita ja työkaluja hyvän rakennustavan mukaiseen suunnitteluun ja toteutukseen. [4.]

Suunnitelmissa, työselostuksissa ja muissa sopimusasiakirjoissa usein viitataan yleisiin
laatuvaatimuksiin, jolloin rakennushankkeessa on noudatettava viranomaismääräysten
lisäksi myös yleisissä laatuvaatimuksissa määriteltyä laatutasoa. [4.]
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Yleisten laatuvaatimusten lisäksi tilaaja voi määritellä kohdekohtaisesti myös muita vaatimuksia. Vaatimukset riippuvat hyvin paljon kohteen luonteesta ja käyttötarkoituksesta.
Toimitilarakentamisen puolella vaatimukset pohjautuvat yleensä yleisiin laatuvaatimuksiin. Lisäksi noudatetaan niin sanottua hyvää rakennustapaa, johon vedotaan etenkin
silloin, jos laatuvaatimuksissa havaitaan ristiriitoja tai joitakin vaatimuksia ei pystytä määrittelemään tarkasti. [4.]

Kuva 1. Rakentamisen eri osapuolien roolit laadunvarmistuksessa [2]
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Kuvassa 1 nähdään kuinka Rakennustöiden laatu 2017 -kirjassa on määritelty rakennushankkeen osapuolien roolit laadunvarmistuksessa. Nykyisin projekteja toteutetaan monilla eri variaatioilla ja laadunvarmistuksen roolit voivat muuttua.

3

YIT:n laadunvarmistus

YIT Suomi Oy:n laadunhallinnan ja varmistuksen perustana toimii johtamisjärjestelmä
GRIP joka kuvaa yrityksen johtamis- ja toimintatapoja. Johtamisjärjestelmä on kuvattu
prosessipohjaisesti ja on koko henkilöstön käytössä. Johtamisjärjestelmä sisältää liiketoiminnassa ja tuotannonohjauksessa käytettävät politiikat ja periaatteet sekä mm. toimintaohjeet, työkalut ja lomakkeet.

YIT Suomi Oy:n johtamisjärjestelmä on sertifioitu ja se arvioidaan vuosittain Kiwa Inspecta Oy:n toimesta. Lisäksi suoritetaan sisäisiä työmaa-auditointeja sekä järjestelmäja prosessiauditointeja auditointisuunnitelman mukaisesti.

Jokaiselle kohteelle laaditaan laadunhallintasuunnitelma. Suunnitelma sisältää tärkeimpien työvaiheiden tehtävä- ja työsuunnitelmat nimettyine vastuuhenkilöineen, rakenteille
suoritettavat mittaukset, koestukset, katselmukset sekä muut laaduntarkastukset, tehtävät mallityöt, joilla määritellään työvaiheiden laadun taso sekä toteutuksen riskit. [5.]

Jokaisessa kohteessa pidetään aloituspalaveri, jossa päätetään koko kohteen toteuttamisessa noudatettavat toimet ja niiden vastuuhenkilöt. Laadunhallinnan kuvauksessa
listataan seuraavat asiat käytäväksi läpi aloituskokouksessa:

•

laadittavat aikataulut ja niiden toteutumisen valvontamenettelyt

•

työmaan kokouskäytäntö ja tiedonvälitys: työmaa-, urakoitsija-, suunnittelu-, seuranta-, työnjohto- ja muut mahdolliset kokoukset sekä dokumenttien jakelu, mukaan lukien mahdollisen sähköisen projektidokumenttipankin käyttö

•

hankintojen toteutus ja hyväksyttäminen tilaajalla

•

suunnitelmien katselmukset niiden toteuttamisvalmiuden toteamiseksi

•

viranomaisasioiden hoitaminen (luvat, ilmoitukset, tarkastukset jne.)
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•

kohteen työvoimaresurssien suunnittelu (työmaan johto, oma työvoima, aliurakointi)

•

työturvallisuuden ja ympäristöasioiden hoitaminen ja vastuutukset

•

aliurakoiden ohjaus ja laadunvalvonta (jokaisen aliurakoitsijan kanssa pidetään aloituspalaveri, heidät velvoitetaan osallistumaan urakoitsijakokouksiin, ja aliurakoitsijan työsuoritus vastaanottotarkastetaan töiden valmistuttua)

•

materiaalien vastaanotto, käsittely ja varastointi

•

mahdollisten reklamaatioiden käsittely

•

kohteen luovutuksen valmistelumenettelyt. [5.]

3.1 Yksittäisen työvaiheen johtamisen prosessi

YIT:n toimintajärjestelmässä on yksittäisen työvaiheen prosessi, jossa on kuvattu tarkasti vaiheittain prosessin suorittamiseen vaadittavat edellytykset, tavoitteet, suoritettavat toimenpiteet, roolit, syntyvät dokumentit, mittarit ja työkalut.

Kuva 2. Yksittäisen työvaiheen johtamisen prosessi

Kuvassa 2 nähtävä yksittäisen työvaiheen johtamisen prosessi ohjeistaa työvaiheesta
vastaavaa työnjohtajaa tekemään vaaditut asiat läpi työvaiheen. YIT:n johtamisjärjestelmästä löytyy tarkempi ohjeistus prosessin vaiheiden ajoituksesta.
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3.1.1

Tehtäväsuunnittelu

Tehtäväsuunnitelman tarkoituksena on, että työvaiheesta vastaava työnjohtaja perehtyy
työvaiheeseen liittyviin suunnitelmiin, urakkasopimuksiin, urakkarajoihin, ohjeistuksiin ja
muihin asiakirjoihin, jonka pohjalta toteuttaa tehtäväsuunnitelman. Työnjohtaja suunnittelee työvaihetta koskevat laadunvarmistustoimenpiteet ja kirjaa tarkastettavat asiat hyväksymiskriteereineen sekä suunnittelee tarkastuksen toteuttamisen. Työnjohtaja laskee määrät ja menekit sekä tutustuu työvaiheen tavoitearvioon ja litteroihin. Lisäksi hän
laatii työvaiheaikataulun ottaen huomioon muut työvaiheet, suunnittelee työvaiheen logistiikan ja materiaalivirrat sekä varmistaa että työn aloitusedellytykset ovat kunnossa.
Urakoitsija toimittaa työvaiheen työturvallisuussuunnitelman, joka käydään työnjohtajan
kanssa läpi ja tehdään tarvittaessa korjaukset. Työntekijät ohjeistetaan ennakkoperehdytyksen tekemiseen ja lisäksi järjestetään työmaaperehdytys ennen töiden aloittamista.
[5.]

3.1.2

Työvaiheen aloituspalaveri

Kun työvaiheen suunnitelmat ovat tehty, työnjohtaja kutsuu koolle urakoitsijan työnjohdon/työryhmän nokkamiehen ja työntekijät. Aloituspalaverissa käydään yhdessä läpi tehtäväsuunnitelma, aikataulu, välitavoitteet ja työsaavutukset. Lisäksi läpikäydään työvaiheen laatuvaatimukset ja tehtävät laadunvarmistustoimenpiteet, niiden vastuutus, dokumentointi ja hyväksymiskäytännöt. Sovitaan urakoitsijan kanssa mallikatselmuksesta
sekä itselleluovutuksen toimintatavat. Aloituspalaverista laaditaan muistio. Työnjohtaja
tarkistaa, että kaikki aliurakoitsijan työntekijät ovat perehtyneet työvaiheen turvallisuussuunnitelmaan ja allekirjoittaneet sen. Varmistetaan että kaikki työntekijät ovat saaneet
työmaaperehdytyksen ja kulkuluvat kuntoon. [5.]

3.1.3

Mestan tarkastus

Työnjohtaja ja urakoitsijan työnjohtaja tarkastavat yhdessä työvaiheen aloitusedellytysten olevan kunnossa. Varmistetaan töiden yhteensovittaminen muiden töiden kanssa.
Jos tarkastuksessa ilmenee puutteita jotka estävät työn aloituksen, vastuutetaan ja aikataulutetaan korjaukset, jonka jälkeen tarkastetaan mestat uudelleen. Tarkastuksesta
laaditaan muistio. [5.]
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3.1.4

Mallikatselmus

Ensimmäinen työkohde toimii mallityönä, jossa varmistetaan asennuksen suunnitelmanmukaisuus. Työnsuorittaja tarkastaa ja dokumentoi ensimmäisen työkohteen tehtäväsuunnitelmaan kirjattujen hyväksymiskriteerien mukaisesti, jonka jälkeen työnjohtaja
tarkastaa ja dokumentoi tarkastuksen. Jos tarkastuksessa on korjattavia asioita, sovitaan korjauksista ja uudesta tarkastuksesta tekijän kanssa. Ennen asennuksen aloittamista varmistetaan, että urakoitsija on toimittanut materiaalidokumentit kuten CE-todistukset ja hyväksytetään ne suunnittelijoilla. Tarvittaessa järjestetään erillinen katselmus
tilaajan edustajan ja suunnittelijan kanssa, josta tehdään pöytäkirja ja pyydetään suunnittelijan ja valvojan kuittaus. Tekijän vaihtuessa verrataan uuden tekijän ensimmäistä
työkohteen laatua mallityöhön. [5.]

3.1.5

Työn suoritus ja jatkuva työn valvonta

Työn suorittamista seurataan vertaamalla syntyvää kohdetta mallityöhön. Varmistetaan
että urakoitsija suorittaa aloituspalaverissa sovitut laadunvarmistustoimenpiteet. Työnjohtaja tarkastaa tehdyt tarkastukset pistokoemaisesti ja dokumentoi ne. Tilaajan/valvojan/suunnittelijan kanssa sovitut erityiset laadunvarmistustoimenpiteet suoritetaan sovitusti ja dokumentoidaan. Piiloon jäävät rakenteet tarkastetaan ja dokumentoidaan tarpeeksi kattavasti. [5.]

3.1.6

Työvaiheen itselle luovutus ja virheiden korjaus

Urakoitsijan tekemät työnaikaiset tarkastukset toimivat osakohteiden itselle luovutuksena ja niissä olevat virheet on oltava korjattuna ennen varsinaista itselle luovutusta. Jos
osakohteiden tarkastuksia ei ole suoritettu, urakoitsijan tulee tarkastaa kaikki työkohteet
ja tehdä niistä itselle luovutus kirjallisena. Kun urakoitsija on tehnyt oman itselle luovutuksen, työnjohtaja kiertää urakoitsijan kanssa yhdessä kaikki työkohteet tarkastaen, että
itselle luovutus on tehty asianmukaisesti ja virheet ja puutteet korjattu. Jos virheitä ja
puutteita ilmenee, sovitaan aikataulu niiden korjaamiselle. Kun virheet ja puutteet on korjattu, järjestetään uusi tarkastuskierros ja kuitataan korjaukset tehdyksi. Sopimuksen
mukaan myös valvoja ja suunnittelija tekevät omat itselle luovutukset työvaiheesta. [5.]
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3.1.7

Työvaiheen vastaanotto tai osavastaanotto

Kun kaikki itselle luovutuksessa havaitut virheet ja puutteet on korjattu, työ voidaan vastaanottaa. Vastaanottotarkastuksessa ovat läsnä työnjohtaja, urakoitsijan edustaja ja tarvittaessa suunnittelija sekä valvoja. Vastaanottotarkastuksessa varmistetaan että urakoitsija on toimittanut kaikki vaadittavat luovutusaineistot: työnaikaiset tarkastukset, mallikatselmukset, materiaalitodistukset, käyttö- ja huolto-ohjeet.[5.]

Vastaanottotarkastuksessa kirjataan mahdolliset vaateet ja sovitaan takuuajan vakuuksista ja mahdollisista toimenpiteistä. Vastaanottotarkastuksesta tehdään pöytäkirja. Lisäksi sovitaan taloudellisen loppuselvityksen ajankohta. [5.]

3.1.8

Taloudellinen loppuselvitys

Hyväksytysti pidetyn vastaanottotarkastuksen jälkeen työvaiheesta pidetään urakoitsijan
edustajan kanssa taloudellinen loppuselvitys vastaavan työnjohtajan johdolla. Ennen taloudellisen loppuselvityksen tekemistä työnjohtaja selvittää sopimuksen mukaiset tulot
lisätöineen ja laskutuksen tilanteen. Käydään läpi vastaanottotarkastuksessa kirjatut
vaateet, mikäli niitä on. Sovitaan takuuajan vakuuksien toimittamisesta. Viimeinen maksuerä voidaan maksaa, kun urakoitsija on toimittanut takuuajan vakuuden ja kaiken luovutusdokumentaation sekä pitänyt käytönopastuksen. Taloudellisesta loppuselvityksestä tehdään aina pöytäkirja. [5.]

3.2

Toteutus tällä hetkellä

Jotta saatiin selville, kuinka laadunvalvontaa YIT:llä on käytännössä suoritettu, tutkittiin
Toimitilat-segmentin auditointimateriaaleja ja haastateltiin sisäisiä auditointeja suorittanutta henkilöä. Vuonna 2017 tehdyissä auditoinneissa painopisteenä oli yksittäisen työvaiheen laadunhallinta ja auditoidut työmaat olivat entisen YIT:n toimitilakohteita. Auditoinneissa on arvioitu hankkeiden toteutusorganisaation eri tasoilla toimivien henkilöiden
osallistumista ja suoriutumista laadunhallinnan suunnittelussa ja toteutuksessa.
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3.2.1

Liiketoiminnan ja projektin johto

Auditointimateriaaliasta käy ilmi, että hankkeiden erityispiirteet tunnistetaan ja otetaan
huomioon laadunhallinnan suunnittelussa. Laadunhallinnan suunnittelulle ja vaadittaville
toimenpiteille on määritelty vastuuhenkilöt. Koko toteutusorganisaatio osallistuu suunnitelmien laadintaan, mutta tiedonkulkuun alaspäin on panostettava lisää. Johdon työmaakierroksia tehdään yrityksessä säännöllisesti, mutta niitä pitää olla enemmän. Johdon
työmaakierroksella laadunhallinta on yksi tarkasteltava asia ja sen kehittämiseen tulee
antaa konkreettisia neuvoja.

3.2.2

Vastaava työnjohtaja

Kaikilla auditoiduilla työmailla vastaava työnjohtaja tunnisti kohteen erityispiirteet. Tiedettiin riskityövaiheet, laadittiin suunnitelma niiden hoitamiseksi ja tehtiin työpäällikön
johdolla hankkeen strategia. Yritys on huomioinut että tiedon jalkauttamisessa eteenpäin
ja dokumentointitapojen määrittelyssä on ollut kehitettävää. Tähän on reagoitu ja yritys
on kehittänyt uusia toimintatapaohjeita dokumentoinnin parantamiseksi sekä tarkastustaajuuden määrittämiseksi.

3.2.3

Työnjohtajat

Auditointimateriaalista on huomattavissa, että vastaavan työnjohtajan asenne on suoraan yhteydessä työnjohtajien tekemiseen. Kohteissa joissa vastaavat työnjohtajat eivät
vaadi ja seuraa laadunvarmistusta aktiivisesti, työnjohtajat harvoin toteuttavat sitä riittävällä tasolla. Osalla projekteista työnjohtajat suorittavat laadunvarmistusta hyvin, mutta
osassa kohteista oli parannettavan varaa. Näiden osalta tarkastuskortteihin ei avata kohdekohtaisia laatuvaatimuksia ja hyväksymiskriteereitä riittävän tarkasti. Tarkastuksia ei
aina tehdä tarkastuskortin avulla tai tarkastusten tuloksia ei ole kirjattu yksiselitteisesti.
Työvaiheen suunnitteluun on panostettava niin että suunnitellaan ja kirjataan etukäteen
seuraavat asiat: tarkastusten sisältö, dokumentointitavat ja taajuus. Myös tarkasteltavien
asioiden eteenpäin vieminen aliurakoitsijoille ja heiltä tarkastusten vaatiminen on saatava paremmalle tasolle.
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4

Congrid

Congrid on ohjelmistokokonaisuus työmaan laadun- ja turvallisuuden hallintaan. Yritys
tarjoaa tällä hetkellä seuraavat ominaisuudet: turvallisuushavainnointi, turvallisuusmittaukset, laadunvarmistusmatriisi, laatutarkastukset, tehtävälistat, valokuvat, suunnitelmat ja dokumentit. YIT:llä on käytössä kaikilla työmailla turvallisuushavainnointi ja turvallisuusmittaukset.

Mobiilisovellus tarjoaa vaihtoehdon lakisääteisille paperille tehtäville viikoittaisille turvallisuusmittauksille. Mittauksen yhteydessä voidaan virheiden kohdalle lisätä kuva, vastuuyritys ja paikka. Turvallisuusmittausten yhteydessä tehty turvallisuuspoikkeama voidaan todentaa kuvaamalla sekä kohdistaa suoraan urakoitsijalle, jolloin vastuuyritys saa
ilmoituksen suoraan sähköpostiin. Lisäksi Congridilla kerättyjen tietojen avulla voidaan
analysoida työturvallisuuden kehitystä sekä havaita mahdolliset kehitysalueet. Digitaalinen dokumentaatio mahdollistaa analytiikan, jonka avulla voidaan seurata koko yrityksen
turvallisuusmittausten tasoa. Kuvassa 3 esimerkki Congridin tarjoamasta analytiikasta,
jonka pohjalta yritykset voi kehittää toimintatapojaan. [6.]

Kuva 3. Esimerkki Congridin tarjoamasta analytiikasta yrityksen turvallisuustasosta[6]

Turvallisuushavainnointi mahdollistaa kaikkien työmaalla työskentelevien osallistumisen
turvallisuudenhallintaan. Työmaalla turvallisuushavainto voidaan kuvata, lisätä kuvaus
havainnosta ja kohdistaa se pohjakuvaan. Turvallisuushavainnosta voi halutessaan lähettää sähköpostitse ilmoituksen projektin turvallisuusvastaaville.
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Tällä hetkellä kaikilla yrityksen työmaatoimihenkilöillä Suomessa on käytössä Congridsovellus, joka mahdollistaa turvallisuusmittausten ja havainnoinnin. Turvallisuushavainnot voidaan kohdistaa suoraan alueesta vastaavalle työnjohtajalle. Aliurakoitsijoilla on
mahdollisuus käyttää Congrid-Lite-sovellusta turvallisuushavaintojen tekemiseen ja kuittaamiseen.

Kuva 4. Congridin valmis laadunvarmistusmatriisi Talo 80 matriisi[6]

Congrid mahdollistaa työvaiheiden laatutarkastuksien tekemisen mobiililaitteella nopeasti työmaalla. Sovellukseen on tällä hetkellä saatavilla seuraavat valmiit laadunvarmistusmatriisit: RATU2014 -laadunvarmistusmatriisi, Talo 80 Matriisi (kuva 4), RATU2017
laadunvarmistusmatriisi (kuva 5). Nämä matriisit on tehty Talonrakennusteollisuus ry:n
ja Rakennustietosäätiö RTS :n julkaiseman Rakennustöiden laatu 2017 -kirjan pohjalta.

Kuva 5. Congridin valmis laadunvarmistusmatriisi RATU2017 laadunvarmistusmatriisi[6]
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5

Haastattelut

Tätä työtä varten haastateltiin yrityksen toimihenkilöitä mobiilityökalun käytöstä laadunhallinnassa. Haastateltavat olivat yrityksen työmaainsinöörejä, vastaavia työnjohtajia ja
työpäälliköitä. Haastatelluilla oli vaihtelevia kokemuksia Congrid-sovelluksen laatuosan
käytöstä, osa haastatelluista oli käyttänyt sovellusta vain yhdellä työmaalla, kun taas
muutamilla oli usean vuoden kokemus. Kaikilla oli kuitenkin kokemusta Congridin turvallisuus-toiminnosta. Haastattelujen tarkoituksena oli kartoittaa, miten laadunhallintaa suoritetaan nykyisellään yrityksen projekteissa; onko mobiilisovellus ollut työmailla käytössä,
millä laajuudella ja miten laadunhallinta mobiilisovelluksessa koetaan. Kysymyksillä haettiin vastauksia siihen, mitä yksittäisen työvaiheen laadunhallinta prosessin vaiheita voitaisiin tehdä Congridissa ja miten nykyistä mallia tulisi kehittää, jotta se palvelisi laadunhallintaa paremmin. Haastattelukysymykset liitteessä 1.

5.1

Prosessi

Kaikki haastateltavat olivat yhtä mieltä siitä, että koko yksittäisen työvaiheen johtamisen
prosessi tulisi näkyä mobiilisovelluksessa, jolloin se ohjaisi työnjohtajaa läpi koko työvaiheen. Vaikka itse dokumentit olisivat johtamisjärjestelmässä olisi hyvä, että prosessi näkyisi myös sovelluksessa. Suurin osa vastaajista piti myös hyödyllisenä sitä, että kaikki
työvaiheeseen liittyvät dokumentit vietäisiin sovellukseen. Tällöin työnjohtajalla olisi aina
kaikki työvaihetta koskeva tieto mukana työmaalla, joka helpottaisi laadun seuraamista.
Osa oli kuitenkin sitä mieltä, että sovellukseen ei kannata tallentaa ylimääräistä tietoa,
vaan ainoastaan ne tarkastuspohjat jotka suoritetaan mobiilisovelluksella. Haastateltavat pohtivat myös, miten sovellukseen tallennettavat dokumentit saadaan arkistoitua projektin päätyttyä.
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Mobiilisovelluksella tehtävistä laadunvarmistustoimenpiteistä oli monenlaisia mielipiteitä,
haastateltavien sovellukseen liittyvän kokemuksen ja näkemyksen perusteella. Enemmän sovellusta käyttäneet tunnistivat selvästi prosessista ne kohdat, jotka kannattaisi
tehdä mobiilisovelluksella. Kaikilla oli kuitenkin yhteinen näkemys siitä, että ainakin mestan tarkastus, mallikatselmus, osakohteen tarkastus ja työvaiheenvastaanotto olisivat
hyvä tehdä sovelluksella. Lisäksi kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että kaikki kentällä tehtävä
laadunvarmistus tulisi dokumentoida Congridilla.

5.2

Aliurakoitsijoiden laadunvarmistus

Haastatteluissa tuli esiin, että aliurakoitsijoiden itselle luovutusten tekemisessä on paljon
parantamisen varaa. Kun ostetaan aliurakkana työtä, ostetaan valmista tuotetta ja siihen
kuuluu, että aliurakoitsija tekee omat laatutarkastukset. Tästä syystä haastateltavien
mielestä aliurakoitsijoilta pitäisi vaatia enemmän ja luoda edellytykset laatudokumentointiin. Edellytyksillä tarkoitetaan YIT:ltä selkeitä ohjeita mobiilisovelluksen käyttöön. Yhdellä työmaalla oli laadittu liite urakkasopimukseen, jossa oli avattu mitä aliurakoitsijan
itselle luovutuksen tulee pitää sisällään ja sillä saatu aliurakoitsijoiden itselleluovutukset
paremmalle tasolle. Tämä käytäntö tulisi saada kaikille työmaille. Maksuerien sitominen
tehtyihin hyväksyttyihin itselle luovutuksiin on tehokas keino saada aliurakoitsijat tekemään tarkastuksia. Tämä vaatii, että aliurakoitsijan tekemät tarkastukset käydään oikeasti läpi ja laskuja ei makseta ennen kuin kaikki kohteen virheet on korjattu.

Hyvin tehty laatudokumentointi palvelisi myös aliurakoitsijaa itseään. Itselle luovutus toimii aliurakoitsijan todisteena, että työ on suoritettu sovitulla tavalla tilanteessa, jossa valmis työ on vahingoittunut jonkun muun toimesta. Lisäksi pääurakoitsijat ottavat aliurakoitsijaksi mieluummin yrityksen, joka pystyy tekemään itselleluovutukset itse.

5.3

Laatutarkastuksien toteuttaminen mobiilisovelluksella

Haastatteluiden perusteella tarkastusten toteuttamiseen ja laajuuteen haluttaisiin selkeämmät ohjeet yritykseltä. Yritykseltä tulisi saada ohjeistus tarkasteltavista kohdista, millä
laajuudella tarkastukset suoritetaan ja miten tarkasteltavat kohdat todetaan vaatimusten
mukaiseksi, riittääkö sanallinen kuvaus vai pitäisikö tarkastuskohdat kuvata.
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Nykyisellään työnjohtaja itse päättää tarkastuksien laajuuden, joka tarkoittaa sitä, että
tarkastuksia ei välttämättä tehdä tarpeeksi. Ennen kohteen alkamista tulisi laatia ohjeistus työnjohtajille ja aliurakoitsijoille millä laajuudella työtä tarkastetaan. Ohjeistus tulisi
perustua tilaajan vaatimuksiin sekä YIT:n omaan ohjeistukseen.

Myös se kuinka tarkastuskohdat tulisi todentaa vaatimusten mukaisiksi jakoi mielipiteitä.
Osa oli sitä mieltä, että pelkkä tarkastuskohdan kuvaaminen ei kerro tarpeeksi työn laadusta. Kuvalla ei myöskään takuutöiden kannalta ole oleellisesti merkitystä, sillä jos takuutöitä joudutaan tekemään, on virhe joka tapauksessa olemassa, oli se kuvattu tai ei.
Osa haastateltavista oli taas sitä mieltä, että tarkastuskohdat tulisi laatia niin että niiden
todentaminen onnistuisi kuvaamalla. Lisäksi todettiin, että valokuvaaminen vähentäisi
virheiden määrää, koska harva kehtaa kuvata huonosti tehtyä työtä.

5.4

Tarkasteltavat työvaiheet

Haastateltavat näkivät toimitilarakentamisen yhtenäisen laadunvarmistusmatriisin haastavana toteuttaa kohteiden erityispiirteiden vuoksi. Useassa haastattelussa tuli ilmi, että
yritykseltä toivotaan Congridiin yhtenäistä laadunvarmistusmatriisipohjaa, jossa on yrityksen määrittämät tarkasteltavat työvaiheet valmiina. Yhtenäisen pohjan lisäksi projektit
voivat itse määrittää tärkeäksi kokemansa työvaiheet ja lisätä ne matriisiin. Muita ehdotuksia oli mm, että tarkasteltavat työvaiheet tulisi määrittyä niiden laajuuden mukaan,
esimerkiksi neliöiden perusteella. Haastatteluissa korostettiin projektipäällikön, työpäällikön ja vastaan työnjohtajan aktiivista osallistumista laatumatriisiin valittavien työvaiheiden määrittelyyn. Heillä on usein enemmän kokemusta kuin työmaainsinööreillä, jotka
tällä hetkellä tekevät matriisin.

5.5

Haasteet ja syyt käyttämättä jättämiselle

Syyt Congridin käyttämättä jättämiselle ovat suurimmaksi osaksi vanhoihin käyttökokemuksiin perustuvia. Kun sovelluksessa on joskus ollut jokin ongelman, se on jäänyt ihmisten mieleen ja luonut negatiivisen kuvan sovelluksesta, vaikka ongelma olisi myöhemmin korjattu. Ongelmana mainittiin myös käyttöliittymän sekavuus, joka johtuu suurimmaksi osaksi siitä, että käyttäjät eivät ole saaneet tarpeeksi hyvää koulutusta
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sovelluksen käyttöön. Myös työnjohtajien työmäärän lisääntyminen nostettiin esille
syynä Congridin käyttämättömyyteen. Jotta Congrid voitaisiin ottaa käyttöön laadunhallinnassa, tulisi vanhoja dokumentointitapoja poistaa niin, että sovelluksen käyttämisestä
olisi hyötyä käyttäjälle. Johdolta odotettiin selkeää linjausta mobiilisovelluksen käytöstä.

6

Toimitilarakentamisen erityispiirteet laadunvalvonnan näkökulmasta

Ensimmäisissä haastatteluissa jotka käsittelivät Congridin käyttöä tuli esiin, että toimitilarakentamisessa laatuvaatimukset vaihtelevat hyvin paljon kohteittain. Congridin valmiit
laadunvarmistusmatriisipohjat perustuvat yleisiin laatuvaatimuksiin, jotka ei välttämättä
vastaa kohteen laatuvaatimuksia. Jotta pystytään tekemään toimitilat-segmenteille yhteinen laadunvarmistusmatriisipohja, täytyi selvittää mistä projektien laatuvaatimukset
koostuvat. Tästä syystä koin tarpeelliseksi tutkia toimitilarakentamisen erityispiirteitä laadunhallinnassa. Koska asiasta ei löytynyt varsinaisesti kirjallisuutta, joka olisi vastannut
kysymyksiin päätin toteuttaa tutkimuksen haastattelemalla. Haastattelemallani ihmiset
työskentelevät Toimitilat-segmentissä, jonka lisäksi heillä on kokemusta asunto- ja korjauskohteista. Haastattelukysymykset liitteessä 2.

6.1

Toimitilarakentamisen ja asuntotuotannon eroavaisuudet

YIT:n asuntorakentamisessa lopputuote ja urakkamuoto on vakioitu. Tästä syystä laadunvarmistus on voitu vakioida. Kaikissa kohteissa voidaan käyttää samaa laadunvarmistusmenettelyä, kun taas toimitilarakentamisessa lopputuote ja toteutusmuoto vaihtelevat ja tästä syystä laadunvarmistusta ei voida vakioida kovin tarkalle tasolle. Toimitilahankkeet ovat usein myös suurempia ja rakenneratkaisultaan ainutlaatuisia, joten niihin
voi kohdistua myös enemmän viranomaisvaatimuksia.

Asuntorakentaminen toteutetaan yleensä omilla työntekijöillä, jolloin myös työnsuorittajilla on käsitys laatuvaatimuksista ja laadunvarmistuksen dokumentoinnin suorittaa YIT:n
työnjohtaja. Toimitilakohteissa käytetään usein aliurakoitsijoita, jolloin laadunvarmistuksen tekeminen kuuluu heille itselleen. YIT:n työnjohtajien tehtävä on valvoa, että
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laadunvarmistustoimenpiteet tehdään oikein ja dokumentoidaan. Asuntorakentamisessa
tiedetään lopputuote ja sen laatuvaatimukset jo ennen rakentamisen aloittamista.

Suunnitelmat on tehty etukäteen, joten laatuvaatimukset voidaan asettaa ennen kohteen
alkamista. Toimitilahankkeissa ei välttämättä tiedetä loppukäyttäjää ennen kohteen alkamista tai se voi vaihtua kesken projektin, jolloin käyttötarkoitus voi muuttua. Kohteiden
talotekniset ratkaisut täytyy suunnitella niin että ne ovat muokattavissa käyttäjän vaihtuessa.

Koska Toimitilat-segmentin liiketoimintaan kuuluu myös kilpailu-urakoinnilla toteutettavia
asuinrakennuksia, täytyy tämä ottaa huomioon segmentin laatuvaatimuksia laadittaessa.
YIT:n oma asuntotuotanto on omaperustaista liiketoimintaa ja asuntojen myynti on kuluttajakauppaa eli ostajana on kuluttaja. Tällöin lopputuotteen laatuvaatimukset määrittävät yksittäiset ihmiset. Kuluttajakauppaan sovelletaan kuluttajansuojalakia. Kilpailuurakoinnilla toteutettavissa kohteissa tilaajana toimii yritys, jolloin noudatetaan rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998. Tämä tarkoittaa, että näissä kohteissa laatuvaatimukset tulee olla määritetty urakka-asiakirjoissa tarkasti.

6.2

Urakkamuodon vaikutus laadunvarmistukseen

Toimitilat-segmentti toteuttaa kaikkia kuvassa 6 esiintyviä toteutusmuotoja, paitsi asumista. Toteutusmuoto vaikuttaa urakoitsijan vastuisiin esimerkiksi laadunvarmistuksen
suunnitteluun ja toteutukseen.

Kuva 6. YIT:n käyttämät toteutusmuoto (johtamisjärjestelmä)

Kilpailu-urakassa laadunvarmistus on käytännössä varmistamista, että tehdään suunnitelmien mukaan. KVR-urakassa urakoitsija vastaa myös suunnittelusta ja niiden toteutettavuudesta,

jolloin

vastuu

on

rakentamisen

lisäksi

myös

suunnitelmista.
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Projektinjohtourakassa vastuu on lähtökohtaisesti pienempi, koska tilaaja vastaa suunnitelmista ja niiden toimivuudesta, mutta jos urakkaan kuuluu tuoteosatoimituksia, vastuu
kasvaa näiltä osin. Omaperusteisessa hankkeessa täytyy ottaa huomioon suunnitelmien
laadukkuus ja ratkaisujen kestävyys. Omaperusteisissa hankkeissa laatuvaatimukset ja
laadunvarmistusmatriisin määrittää urakoitsija itse ja täydennetään tilaajan/asiakkaan
toivomuksien mukaisesti.

6.3

Laadunvarmistusmatriisin luominen

Koska segmentin lopputuote vaihtelee projekteittain, laadunvarmistuksessa ja sen suunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon kohteen erityisvaatimukset. Koulun laadunvarmistuksessa ei voida painottaa samoja asioita kuin logistiikkakeskuksen laadunvarmistuksessa. Suurin osa tilaajista tai heidän palkkaamistaan konsulteista on nykyisin ammattitaitoisia ja osaa määrittää haluamansa asiat tarkkaan. Haastavampia ovat ne asiakkaat,
joilla ei ole kokemusta rakennuttamisesta ja asiakkaalle tärkeät asiat täytyy pystyä tunnistamaan neuvotteluista. Kohteen onnistumisen ja asiakastyytyväisyyden kannalta on
tärkeää saada asiakkaan tarve tietoon mahdollisimman tarkkaan ja ajoissa, jotta keskitytään oikeisiin asioihin laadunvarmistuksessa ja sen suunnittelussa.

Haastatteluissa tuli esiin, että laadunvarmistusmatriisi tulee luoda yhdessä kaikkien projektiin osallistuvien kanssa, jotta lopputuote vastaa tilaajan vaatimuksia. Urakoitsijan
edustajista työpäällikkö, vastaava mestari sekä työmaainsinööri laativat laadunvarmistusmatriisin urakka-asiakirjojen pohjalta ja poimivat sieltä keskeisimmät laatuun vaikuttavat työvaiheet. Haastateltavien mielestä on hyvä idea ottaa myös tilaajan edustaja mukaan laatimaan laadunvarmistusmatriisia. Näin varmistetaan, että kaikki ovat tietoisia
kohteen laatuvaatimuksista. Projektin edetessä tulee myös päivittää laadunvarmistusmatriisia, jos esimerkiksi asiakas tai suunnitelmat muuttuvat. Ennen rakennustöiden alkamista asiakkaan kanssa tulee yhdessä määrittää tarkastusten tarkkuus ja laajuus. Lisäksi tilaajan työnaikaisilla katselmuksilla ja tarkastuksilla saadaan varmuus siitä, että
kohde toteutetaan halutulla tavalla.
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6.4

Korjausrakentaminen

Koska toimitilat segmentti toteuttaa myös korjausrakentamista, otettiin haastatteluissa
huomioon korjausrakentamisen tarpeet laadunvarmistustamatriisia tehdessä. Haastatteluiden perusteella vaikuttaa, että korjausrakentamisessa on haastavaa käyttää valmiita
laadunvarmistuspohjia. Korjauskohteissa tekniset vaatimukset ovat erilaisia ja viranomaisvaatimukset voivat olla tiukemmat laadunvarmistuksen ja laatuvaatimusten suhteen. Laatukriteerit tulevat kohteen mukaan ja lähtötilanne voi muuttua oletetusta projektin edetessä. Olemassa olevat rakenteet ja tekniikka voivat määrittää, ettei kannata
tehdä nykyvaatimusten mukaan. Usein korjauskohteissa ei tavoitella nykyisiä laatuvaatimuksia täyttäviä rakennuksia, vaan mahdollisimman pienellä työllä yritetään jatkaa rakennuksen käyttöikää.

7

Toimenpide-ehdotukset

Tämän työn tuloksena syntyi YIT toimitilat -segmentille yhtenäinen laadunvarmistusmatriisipohja Congridiin (liite 3). Toimitilarakentamisen moninaisuudesta johtuen täysin valmista laadunvarmistusmatriisia on mahdotonta tehdä. Tästä syystä Toimitilat-segmentille luotu laadunvarmistusmatriisipohja on haluttu pitää muunneltavana. Matriisiin valmiiksi määritellyt työvaiheet ovat sellaisia, jotka toistuvat jokaisessa projektissa. Työmaan tulee muuttaa segmentin määrittämien työvaiheiden tarkastukset kohteen laatuvaatimusten mukaiseksi.

Segmentin yhtenäisellä laadunvarmistusmatriisilla saadaan aikaan uusi toimintatapa,
joka toistuu jokaisella työmaalla. Kun jalkautus tehdään hyvin tulevaisuudessa, Congridin käyttö on työnjohtajille selkeää työmaasta riippumatta.

Laadunvarmistusmatriisi on luotu niin, että projekti voi valita työvaiheita näkyviin listasta,
segmentin vaatimien työvaiheiden lisäksi. Listalla oleville työvaiheille on määritetty valmiiksi RYL:iin perustuvat tarkastukset, joten ennen matriisiin lisäämistä työnjohtajan täytyy tarkistaa, että tarkastuskohdat vastaavat kohteen vaatimuksia. Laadunvarmistusmatriisi on yhdenmukainen johtamisjärjestelmästä löytyvän yksittäisen työvaiheen laadunhallintaprosessin kanssa. Näin käyttäjä osaa yhdistää asiat ja tarvittaessa mennä
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johtamisjärjestelmään tarkistamaan mitkä ovat kyseisen vaiheen tavoitteet ja toimintaohjeet. Liitteen 3 laadunvarmistusmatriisissa on kirjoitettu isoilla kirjaimilla ne prosessin
vaiheet, jotka on tämän työn perusteella todettu kannattavaksi tehdä mobiilityökalulla.

Kuvassa 7 on haastattelujen ja tutkimuksen perusteella tehty malli siitä, kuinka laadunvarmistusmatriisi tulisi projektilla luoda.
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Kuva 7. Ehdotus matriisin luomisesta.

Matriisissa on ainoastaan segmentin näkökulmasta tärkeimmät työvaiheet, joihin halutaan kiinnitettävän huomiota kaikilla projekteilla. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen projektin täytyy itse perehtyä kohteen laatuvaatimuksiin ja sen pohjalta muokata matriisiin
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oleelliset työvaiheet. Kohdekohtaisen laadunvarmistusmatriisin tekemiseen pitää osallistua urakoitsijan puolelta koko projektin henkilöstö: työpäällikkö, projektipäällikkö, vastaava työnjohtaja ja työmaainsinööri. Yhdessä kaikkien ammattitaitoa ja tietoa hyödyntäen varmistutaan, että kaikki kohteen erityispiirteet tulee huomioitua ja projektin henkilöstö tietää laatuvaatimukset. Tutkimuksen perusteella on tärkeää, että myös tilaajan
edustaja osallistuu laatuvaatimuksien määrittämiseen. Hyvä vaihtoehto on, että projektihenkilöstön tekemä laadunvarmistusmatriisi esitellään tilaajalle, joka kertoo vastaako se
heidän vaatimuksiaan.

Kun vastaava työnjohtaja on määrittänyt työvaiheista vastuussa olevat henkilöt, ne tulee
viedä Congridin laadunvarmistusmatriisiin. Suodatuksen avulla työnjohtajat voivat tarkastella heidän vastuullaan olevia työvaiheita.

Kuva 8. Työvaiheessa tehtävät tarkastukset.

Työvaiheesta vastuussa olevan työnjohtajan tehtävä on perehtyä työvaiheeseen johtamisjärjestelmästä löytyvän ”Yksittäisen työvaiheen johtamisen prosessi” -ohjeen avustuksella. Tämän jälkeen työnjohtaja muokkaa Congridiin työvaiheeseen liittyvät tarkastukset niin, että ne vastaavat projektille määritettyjä laatuvaatimuksia. Esimerkki kirjattavista tarkastuskohdista kuvassa 8.

Mobiilissa olevaa reaaliaikaista laadunvarmistusmatriisia voidaan hyödyntää päivittäisessä johtamisessa. Työmaan organisaatio pystyy seuraamaan laadunvarmistuksen toteutumista automaattisesti päivittyvän laadunvarmistusmatriisin avulla. Mikäli havaitaan
ettei laadunvarmistustoimenpiteitä tehdä, on tehtävä tarvittavat toimenpiteet asian
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korjaamiseksi. Congridia ja segmentin yhtenäistä laadunvalvontamatriisia hyödyntäen
projektilta voidaan tulevaisuudessa kerätä dataa, jonka perusteella nähdään isossa kuvassa segmentin kehitystarpeet laadunhallinnassa. Datasta voidaan nähdä, missä työvaiheissa tapahtuu eniten poikkeamia sekä mahdollinen laatutarkastusten laiminlyönti.
Kerättävää dataa tulee analysoida, etsiä ongelmakohdat ja miettiä kuinka ne ratkaistaan.
Seurannan tulee olla jatkuvaa, jotta pysytään ajan tasalla työvaiheista, joissa on eniten
haasteita. Tämä tieto pitää saada kaikkien projektien saataville ja ottaa huomioon projektikohtaista laadunvarmistusmatriisia tehdessä.

Congridin aiempi turvallisuusosion käyttöönotto onnistui hyvin ja käyttäjäkyselyiden perusteella moni on jo käyttänyt Congridin laatuosiota. Tämän perusteella vaikuttaa, että
työmaahenkilöstö on halukas käyttämään Congridia myös laadunhallinnassa. Segmentin tulee kuitenkin laatia selkeä jalkautussuunnitelma siitä, kuinka laatuosio otetaan käyttöön.

Yrityksen tulee tehdä selkeät ohjeet mitä laadunvarmistus toimenpiteitä tehdään ja missä
muodossa. Ohjeistuksesta pitää selvitä mitä yksittäisen työvaiheen johtamisen prosessista syntyvästä dokumentaatiosta tulee tehdä mobiilityökalua hyödyntäen. Lisäksi on
määritettävä, tehdäänkö koko työmaan laadunvarmistusmatriisi ainoastaan kenttätyökalulla vai pidetäänkö rinnalla edelleen Excelissä täytettävää laadunvarmistusmatriisia.

Tarkastuksien laajuus ja taajuus tulee myös määrittää ja ohjeistaa niin että projekti pystyy luomaan matriisin tarkastuksineen jo ennen projektin aloittamista. Näin projektin henkilöstöllä on valmiiksi mittarit laadun seuraamiseen eikä niitä tarvitse miettiä työvaiheen
aikana. Hyvin laadittu laadunvarmistusmatriisi ohjaa työnjohtajaa tekemään oikeita asioita läpi koko työvaiheen toteutuksen. Työnjohtajan tehdessä tarkastuksia työn aikana
pystytään huomaamaan virheet aikaisemmin, jolloin työvaiheen loppuvaiheessa ei ole
niin paljon korjattavaa.

Johdon sitoutuminen ja vaatimustaso tulee olla myös paremmalla tasolla. Ohjeistuksien
luominen edellyttää, että sitä myös vaaditaan ja seurataan. Vaatimustason tulee olla korkealla ja kulkea läpi koko linjan. Tämä heijastuu suoraan myös vaatimustasoon. Jos projektin ja yrityksen ylempi johto ei vaadi työmaan johtoa, on todennäköistä, ettei työmaanjohto vaadi sitä myöskään alaisiltaan.
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Aliurakoitsijoiden oman työn laadunvalvonnassa on paljon parantamisen varaa. Laadunvarmistuksen toteuttaminen tulee ottaa huomioon jo kilpailutusvaiheessa. Laatuvaatimukset tulee kulkea muuttumattomina läpi prosessin tarjouspyynnöstä vastaanottoon.
Mikäli aliurakoitsijoiden laadunvarmistukseen halutaan parannusta mobiilityökalulla, yrityksen tulee vaatia ja tehdä asia selväksi jo urakkasopimuksessa ja aloituspalaverissa.
Kun aliurakoitsijan kanssa käydään läpi mitkä ovat laatuvaatimukset ja dokumentointitavat, pystytään jo alkuvaiheessa vaatimaan myös niiden noudattamista. Työnjohtajien pitää vaatia tehokkaammin aliurakoitsijoita tekemään omat laadunvarmistuksensa työn
edetessä, sillä ne ovat osa sopimusta. Maksuerien sitominen hyväksyttyihin itselleluovutuksiin on hyvä keino saada aliurakoitsijat tekemään oman työn itselleluovutukset. Tämä
vaatii kuitenkin tiukempaa valvontaa työnjohtajilta, jotta siitä on hyötyä.

8

Pohdinta

Tämän tutkimuksen ja aiemman kokemuksen perusteella olen tullut johtopäätökseen,
että rakentamisen laatu hyvin pitkälti asennekysymys. Usein on huomattavissa, että asioita pidetään itsestäänselvyytenä. Niin työtä suorittavat työntekijät kuin työnjohtajatkin
ajattelevat että tehtävät työt ovat niin itsestään selviä, ettei niitä tarvitse suunnitella etukäteen.

Usein tämä pitääkin osittain paikkaansa, koska monet alan ammattilaiset ovat erikoistuneet johonkin tiettyyn työvaiheeseen tai rakennusosaan, ja osaavat tehdä työn niin kuin
se on heidän mielestään laadukas. Ongelmaksi tulee se, että vaikka työ olisi tehty työnjohtajan tai työntekijän mielestä laadukkaasti se ei välttämättä vastaa juuri kyseisen kohteen tai tilaajan laatuvaatimuksia.

Jos työ on huolellisesti suunniteltu etukäteen, niin voidaan olla varmoja, että työnjohtaja
on käynyt kaiken työvaiheeseen liittyvän läpi. Näin työnjohtajan on myös helpompi vaatia
työntekijöiltä oikeita asioita ja seurata laatua läpi toteutuksen. Työmaalla on usein kiire
ja yhdellä työnjohtajalla voi olla monta eri työvaihetta käynnissä yhtäaikaisesti. Kun päätöksiä on tehtävä nopeasti työnjohtajan työtä helpottaa se, että työvaiheen kaikki materiaali on käyty läpi ja laatuvaatimukset kirjattu myös mobiilisovellukseen.
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Usein laaduntarkastuksessa keskitytään ainoastaan työn lopputulokseen. Loppuvaiheessa huomattu laatupoikkeama on työläämpi ja kalliimpi korjata. Jos laatupoikkeamiin
reagoidaan työvaiheen alkuvaiheessa, korjaavien toimenpiteiden tekeminen on helpompaa kuin valmiin työn korjaaminen. Työvaiheen suunnittelu tulisi tehdä huolellisesti etukäteen miettien koko työvaiheen kulku. Kaikki tehtävät tarkastukset, niiden taajuus ja
sisältö on mietittävä etukäteen. Syntyvän dokumentaation tallentamisesta tulee olla selkeät ohjeet.

Työvaiheen suunnittelun keskeisimmät asiat ovat aika, raha ja laatu. Mielestäni laatua ja
laadunhallintaa ei voida irrottaa tästä kokonaisuudesta, sillä kaikki ne vaikuttavat toisiinsa jollakin tavalla. Yritykset eivät voi vaatia ainoastaan laadunvarmistamista, jos työnjohtajalla ei ole tietoa oman työvaiheen kustannuksista ja aikataulut tekee joku muu. Ei
voida myöskään olettaa, että työvaiheen laadunvarmistus suunniteltaisiin huolellisesti,
jos muut osa-alueet ovat jonkun toisen käsissä.

Mobiilisovellusten käyttö kasvaa koko ajan ja tulee yhä enemmän osaksi elämäämme
mikä näkyy myös rakennusalalla. Tämä luo paljon mahdollisuuksia, mutta samalla myös
haasteita. Nuoremmat ihmiset osaavat käyttää mobiililaitteita ja sovelluksia pienemmällä
opastuksella, koska ne ovat osa heidän elämäänsä muutenkin. Vanhemmille henkilöille
tämä voi tuoda haasteita, koska ensin täytyy opetella käyttämään mobiililaitteita ennen
kuin voidaan käyttää sovelluksia. Yrityksien tulee päivittää toimintatapojaan ottaessa
käyttöön uusia sovelluksia ja järjestelmiä. Uudet järjestelmät otetaan hyvin vastaan, jos
se helpottaa tai vähentää työtä. Tämä tarkoittaa, että uusien järjestelmien myötä vanhoista menetelmistä tulisi luopua.

Ohjeita, työkaluja, toimintatapoja ja dokumentteja voidaan luoda loputtomiin mutta, jos
niitä ei käytetä niistä ei ole hyötyä. Johtamisen roolia ei voida liikaa korostaa laadunhallinnassa. Työnsuunnittelua ja laadunhallintaa täytyy vaatia ja seurata, sekä puuttua laiminlyönteihin, jotta laatu toteutuisi. Ihmisten asenteisiin pitäisi saada ajatus siitä, että
laadunhallinta on osa kaikkien työtehtäviä, eikä vapaaehtoista.
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Haastattelukysymykset: Congrid

1.Olisiko hyvä että koko yksittäisen työvaiheen prosessi näkyisi Congridissa?

2.Mitä toimenpiteitä pitäisi tehdä yksittäisen työvaiheen laadunvarmistukseksi mobiilityökalulla?

3.Pitäisikö aliurakoitsija velvoittaa tekemään omaan työhön kuuluvat laadunvarmistustoimenpiteet itse? esim. itselleluovutus? Miten tässä onnistuttu?

4.Miten aliurakoitsijoiden tekemät laadunvarmistustoimenpiteet pitäisi hyväksyä?(Miten
työnjohtaja toteuttaa hyväksymisen)

5.Mikä on suurin haaste mobiilityökalun käytössä? Syy käyttämättä jättämiselle?
Parannusehdotuksia mobiilityökaluun, laadunhallintaa silmällä pitäen.

6.Millä laajuudella yksittäisen työvaiheen mittaukset/kokeet täytyisi suorittaa? Mitä laadunvarmistustoimenpiteitä loppukäyttäjän tyytyväisyys vaatii?

7.Tulisiko kaikki tarkastustoimenpiteet valokuvata vai riittääkö sanallinen kuvaus kohteen laatuvaatimuksien täyttymisestä?
8.Millä perusteella tarkasteltavat työvaiheet valikoidaan matriisiin(pystysarake)?

9.Pitäisikö tarkasteltavat työvaiheet valikoitua projekteittain vai käyttää aina samaa pohjaa? Onko parempi pohtia seurattavat työvaiheet projektilla vai käyttää valmista pohjaa
ja täyttää vain juuri kyseistä projektia koskevat vaiheet ja niiden tarkastukset?

Liite 2
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Haastattelukysymykset: Toimitilarakentamisen erityispiirteet

1.Miten toimitilarakentamisen ja asuntorakentaminen laadunvarmistus poikkeaa toisistaan?

2.Miten urakkamuoto vaikuttaa laadunvarmistukseen? (Vastuut, suunnittelu, laajuus)

3.Mihin toimitilaprojektien laatuvaatimukset yleensä perustuu? (Urakkasopimus ?RYL?
Asiakas? YIT?)

4.Kuinka tarkasti tilaajan laatuvaatimukset on yleensä määritelty?

5.Miksi valmiit laadunvarmistusmatriisit eivät palvele toimitilarakentamisessa? Näetkö jotain haasteita valmiissa laadunvarmistusmatriiseissa? Voiko yksi malli-matriisi palvella
kaikkia hankkeita? Vai pitäisikö malleja olla useita? Jos, niin mihin perustuen (lopputuote, toteutusmuoto?)

6.Miten laadunvarmistusmatriisi tulisi tehdä, jotta lopputuote vastaisi tilaajan vaatimuksia?

7.Miten laadunvarmistuksen suunnittelu ja toteutuksen aikainen laadunvarmistus eroaa
korjausrakentamisessa ja uudisrakentamisessa?

8.Mikä seuraavista vaikuttaa eniten laadunvarmistukseen ja sen suunnitteluun: onko
kohde uudis- vai korjauskohde, toteutusmuoto, lopputuote(esim: asunto, koulu, logistiikkakeskus, kauppakeskus jne.)
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