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1 Johdanto 

Viimeistelyvaihe on rakennushankkeen tärkein osa. Asiakkaalle jää päällimmäisenä 

hankkeesta mieleen viimeistelyvaihe, joten viimeistelyn laatuun on syytä paneutua ja 

hoitaa kunnolla. Tämä opinnäytetyö tehdään NCC Suomi Oy:n korjausrakennusyksi-

kölle, jolla on käytössä laadunvarmistustyökalu. Laadunvarmistustyökaluun dokumentoi-

daan pienhankkeissa viimeistelyn laatu. 

Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia ja parantaa korjausrakentamisessa käytettävää 

pienhankkeiden viimeistelyohjelmaa. Viimeistelyohjelman tarkoitus on olla laadunvar-

mistustyökalu, jonka avulla dokumentoidaan hankkeen loppuvaiheen aikataulu, työvai-

heiden tarkastukset ja nimetään näiden toteuttamiselle vastuuhenkilöt. 

Tarve opinnäytetyön tekemiseen on johtanut halusta parantaa käytössä olevaa työkalua, 

jolla saadaan kohteet sovitusti valmiiksi ja ajallaan luovutettua. Vastaavanlaisia viimeis-

telyohjelmia tehdään myös isommissa kohteissa. Vastaavanlaisia opinnäytetöitä on 

tehty palvelemaan erilaisia hankkeita aina hankekohtaisesti. 

Isoimpina eroina ison ja pienen hankkeen välillä on se, että isoissa hankkeissa raken-

nusaika on suurempi, pienhankkeen koko rakennusaika voi ison hankkeen viimeistely-

vaiheen verran. Hankkeiden erona on myös työmaan koko ja työmaa toimihenkilökunta. 

Isoon hankkeeseen tyypillisesti kuluu vastaava työnjohtaja, työjohtajia ja työmaainsinöö-

rejä. Tyypillisesti pienhankeen toimihenkilöihin kuuluu vastaava työnjohtaja ja yksi työn-

johtaja. Työmaalla voi olla myös pelkästään yksi toimihenkilö. 

Opinnäytetyö perehtyy viimeistelyohjelmaan pienhankkeessa käsitteenä, mikä on sen 

käyttöaste ja kuinka se on toiminut laadunvarmistustyökaluna käytännössä. Toimihenki-

löille suunnatun kyselyn ja haastattelujen avulla kartoitetaan puutteita ja kehitetään vii-

meistelyohjelma pienhankkeisiin paremmin soveltuvaksi. Viimeistelyohjelma koekäyte-

tään pilotti työmaalla, josta testataan parannukset käytännössä. Tutkimuksen jälkeen tu-

loksena on viimeistelyohjelma, joka soveltuu paremmin korjausrakentamisen pienhank-

keisiin.  
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2 Korjausrakentamisen erikoispiirteet 

Jokainen olemassa oleva rakennus on yksilö. Päältäpäin samanlaisista rakennuksista 

tekee erilaisia rakentamistapa ja käytetyt materiaalit. Rakennuksen käyttö sekä sen ai-

kaiset huolto- ja kunnossapitotoimet, mukaan lukien korjaus- ja muutostyöt tuovat van-

han rakennuksen korjaamiseen haastetta. Rakennuksesta itsessään johtuvista syistä 

kaikki korjausrakennushankkeet ovat rakennuttajalle sekä toteuttajalle ainutkertaisia.  

Ainutkertaisuutta korjausrakentamiseen lisäävät:  

• Korjauskohteen kunto 

• Korjaustoimien laaja-alaisuus 

• Kohteen käyttö korjauksen aikana  

• Käyttäjien huomioiminen korjaustyön aikana. 

 

Korjaushanke onnistuakseen vaatii toimivaa yhteistyötä hankkeen kaikkien osapuolten 

välillä. Yhteistyö edellyttää, että kaikilla osapuolilla on sama näkemys lopputuloksesta ja 

miten siihen päästään. Tiedonkulun tärkeys korostuu (kuva 1). [12.] 

 

Kuva 1. Korjaushankkeen osapuolet ja osapuolten välinen yhteistyö. 
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Usein työn edetessä tehdään myös kuntotutkimusta ja suunnittelua, joka saa korjaustyöt 

kasvamaan. Odottamattomat yllätykset sekä luultua suurempi korjaustarve kasvattaa 

kustannuksia ja työaikaa. 

Tällaisia kohteita ovat etenkin suuren korjausluokan hankkeet sekä historiallisesti ja kult-

tuurillisesti merkittävät kohteet. Oman ryhmänsä muodostavat vielä linjasaneeraus, jul-

kisivukorjaus sekä kohteet, joissa tehdään vain yksi korjaustyö esim. keittiökalusteiden 

uusiminen. 

2.1 Korkean korjausasteen työ 

Työt suunnitellaan yleensä niin, että kohteen käyttö ei ole työn aikana mahdollista. Kor-

jaustyöt pystytään tekemään vapaasti urakka-ajan puitteissa. Tällaisissa kohteissa kor-

jaustyöt suuntautuvat TATE-järjestelmien lisäksi myös runkoon, perustuksiin sekä vesi-

kattoon. 

2.2 Alhaisen korjausasteen työ 

Työt suunnitellaan yleensä niin, että käyttäjän on mahdollista oleskella koko ajan tilassa 

korjauksen ajan tai joutuu hetkellisesti olemaan muissa tiloissa. Työn korjausaika on ly-

hyt ja käyttäjien suhteen häiriöt vähäiset. Korjaustyössä huomioidaan käyttäjän toiveet 

ja suunnitellaan aikataulu sen mukaisesti. Työkohteissa korjataan yleensä pintaraken-

teita, kalusteita ja vähäisessä määrin väliseiniä. Tällaisia kohteita ovat muun muassa:  

• Huoneistojen pintakorjaukset 

• Keittiö- ja pesuhuoneen korjaukset 

• Pienet tilamuutokset. 

2.3 Käyttäjän ajoittama tilakorjaus 

Töiden aikataulutus menee käyttäjän toiminnan erityisjärjestelyjen mukaisesti. Työt ryt-

mitetään tilojen vapautumisen ja korjaustarpeen mukaan. Käyttäjä pyrkii toimimaan 
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kohteessa normaalisti, voi aiheuttaa rajoituksia ja poikkeuksia työjärjestelyissä. Tällais-

ten kohteiden käytön siirtäminen muualle tuottaa liiallista haittaa käyttäjän toiminnan yl-

läpitämisessä sekä aiheuttaa merkittäviä kuluja. Tällaisia kohteita ovat muun muassa 

oppi- ja hoitolaitokset. 

2.4 Pieni korjauskohde  

Kohteen käyttö korjaustyön aikana on harvoin mahdollista. Työt aikataulutetaan niin, että 

työvaiheen ollessa valmis, käynnistyy seuraava. Nämä korjausrakentamiselle tyypillisiä 

töistä ovat esimerkiksi: 

• Purkutyöt  

• Tuentatyöt  

• Vahvistustyöt. 

 

Uudelleen rakentamisen töistä esimerkiksi:  

• Maalaustyöt  

• Tasoitetyöt 

• Mattotyöt  

• Kalusteiden asennus. 

Työvaiheista on suositeltavaa tehdä korjauskohteen työn laajuudesta riippumatta tehtä-

väsuunnitelmat. [7.]  

3 Pienhanke 

Pienhankkeella tarkoitetaan korjauskohdetta, joka on yhden tai muutaman asunnon kor-

jausta tai pienten liike- ja toimistotilojen korjausta. Pienhankkeet toteutetaan 1-2 työnjoh-

tajan voimin. Korjaustöiden kesto on 1-6 kuukautta. Pienhankkeet ovat arvoltaan alle 1 

miljoonan euron. Pienhanke prosessi jaetaan neljään vaiheeseen. (kuva 2.) 
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Kuva 2. Pienhankkeen eri vaiheet. 

3.1 Hankekehitys 

3.1.1 Työn hankinta 

Tarjousprosessi alkaa tarjouspyynnön hankinnasta ja päättyy mahdolliseen urakkasopi-

mukseen. Tarjousprosessin yleisestä koordinoinnista vastaa yksikönjohto, joka nimeää 

jokaiselle tarjouskohteelle vastuuhenkilön. 

3.1.2 Urakkasopimus 

Urakkasopimus on urakoitsijan ja tilaajan välinen sopimusasiakirja. Sopimukseen kirja-

taan sopijaosapuolten väliset velvoitteet ja oikeudet. Urakkasopimuksessa määritellään 

tilatun työn toimitusaika, hinta, laatuvaatimukset sekä tulos Urakkasopimus on aina kir-

jallinen. Useimmiten urakkasopimukset on laadittu rakennusurakan yleisten sopimuseh-

tojen mukaisesti (YSE 1998). 

 

Mikäli sopimuksen sisältöön tehdään huomattavia muutoksia urakkasopimuksen solmi-

misen jälkeen, laaditaan tästä erillinen lisäsopimus, jossa yksilöidään sopimuksen muu-

tokset. Tällaisia muutoksia voivat olla mm. sisällön ja laajuuden muutokset, aikataulu-

muutokset sekä merkittävä urakkahinnan muutos. Lisäsopimuksen allekirjoittavat kum-

mankin osapuolen edustajat.  

3.1.3 Suunnittelun ohjaus 

Suunnitteluvastuun osalta projekti-insinöörin tai projektipäällikön johdolla pidetään suun-

nittelukokouksia sekä tehdään suunnittelusopimukset ja -tilaukset, joissa tilaajan 

Hankekehitys Rakentaminen
Viimeistely ja 
käyttöönotto

Käyttö ja 
ylläpito
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lähtötietojen perusteella sovitaan laadittavien suunnitelmien sisällön laajuus sekä suun-

nitelmien toimitusajankohdat. Suunnittelukokouksissa sovitaan myös suunnitelmien esit-

täminen tilaajalle ja tarvittavat tilaajan hyväksynnät.  

3.1.4 Riskianalyysi (POA) 

Suunnittelu-, laskenta-, hankinta- ja rakentamisvaiheissa havaitut riskit sekä aiempien 

samankaltaisten hankkeiden havainnot viedään aiheina projektin potentiaalisten ongel-

mien analyysiin, mikä toimii hankkeen riskienhallinnan työkaluna. 

3.2 Rakentaminen 

3.2.1 Aloituskokous 

Työmaan aloituskokouksessa on oltava paikalla ainakin rakennuttaja, rakennuksen pää-

suunnittelija, sekä vastaava työnjohtaja ja kunnan rakennusvalvontaviranomainen.  

Aloituskokouksessa käsitellään ja kirjataan: 

• Rakennushankkeeseen ryhtyvää koskevat vastuut  

• Suunnittelun ja rakennustyön keskeiset toimijat hankkeessa 

• Osapuolten vastuualueet 

• Viranomaiskatselmukset ja -tarkastukset 

• Toimenpiteet ja selvitykset rakentamisen laadusta huolehtimiseksi.  

 

Työmaan aloituskokouksessa ja osoitettuja menettelyjä on noudatettava rakennus-

työssä. Työmaan aloituskokouksessa sovitut, tai rakennusluvassa määritetyt rakennus-

vaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt kuittaavat allekirjoituksella suorittamansa tar-

kastuksen tarkastusasiakirjaan. Tarkastusasiakirjaan kuitataan katselmukset, viran-

omaistarkastukset ja työn suorituksen tarkastukset. Työvaiheen aloituskokouksia voi-

daan joutua järjestämään useita, jos se katsotaan tarpeelliseksi rakennuksen turvallisuu-

teen, terveellisyyteen tai käyttöikään vaikuttavien riskialttiiden töiden vuoksi. 
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3.2.2 Perehdytys 

Työturvallisuuslaki 2002/738 sekä Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuu-

desta 2009/205 edellyttää, että työmaaperehdytyksessä käydään läpi työmaan toimin-

taan ja turvallisuuteen liittyvät asiat. Perehdytyksessä varmistetaan, että työmaalle tule-

valla työntekijällä on työhön tarvittavat pätevyydet. Perehdytyksessä täytetään perehdy-

tyslomake ja tehdään työmaakierros. [17.] 

3.2.3 Työmaanohjaus 

Työmaanohjauksella varmistetaan työn sujuva eteneminen suunnitelmien mukaan. Työ-

maaohjauksen avulla varmistetaan aikataulussa pysyminen, oikeaoppiset työtavat sekä 

työturvallisuus työmaalla. 

3.3 Viimeistely ja käyttöönotto 

3.3.1 Viimeistelyohjelma 

Luodaan työmaan loppuvaiheella. Viimeistelyohjelma varmistaa rakennuksen valmistu-

misen ajallaan ja virheettömänä. Viimeistelyohjelman avulla luodaan loppuaikataulu koh-

teen lopputarkastuksille sekä luovutukselle. 

3.3.2 Vastaanottotarkastus ja luovutus 

Vastaanottotarkastuksessa käydään läpi, onko työ tehty sopimusasiakirjojen määräys-

ten ja laadun mukaisesti. Vastaanottotarkastuspöytäkirjaan kirjataan merkinnät suoritta-

matta jääneistä velvollisuuksista, jotka sopimuksen mukaan olisi tullut suorittaa tai vel-

vollisuuksista, jotka on suoritettu sopimuksesta poikkeavasti. Vastaanottotarkastuspöy-

täkirjaan on selkeästi kirjattava, onko työsuoritus vastaanotettu tai vastaanottoa ei ole 

suoritettu. 

Kun kohde on hyväksytty, luovutetaan tilaajalle luovutusmateriaali, huoltokirjat ja takuu-

todistukset sekä loppupiirustukset. 
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3.3.3 Taloudellinen loppuselvitys 

Taloudellisen loppuselvityksen järjestäminen perustuu Rakennusalan yleisten sopimus-

ehtojen (YSE 98) 9. luvun 73§:ään. Taloudellisen loppuselvityksen järjestämisen edelly-

tyksenä on kohteen vastaanottotarkastuksen pitäminen ja tilaajan hyväksyntä kohteen 

vastaanotosta.  

Taloudellisessa loppuselvityksessä selvitetään urakoitsijan ja tilaajan välinen taloudelli-

nen tilanne. Selvityksen piiriin kuuluvat monipuoliset rahalliset vaateet, rakennuksen 

käyttöön liittyvien kustannusten maksaminen ja mahdollisesti jäljellä olevien töiden ta-

loudelliset vaikutukset.  

3.4 Käyttö ja ylläpito 

3.4.1 Asiakasreklamaatiot 

Reklamaatio on kirjallisesti tai suullisesti esitettyä tyytymättömyyttä, joka kohdistuu tuot-

teeseen tai palveluun. Reklamaatiolla haetaan muutosta tai korvausta saatuun työhön. 

3.4.2 Takuutarkastukset 

Takuutarkastukset suoritetaan urakkasopimuksen määritteleminä ajankohtina, useimmi-

ten tilaajan koolle kutsumina. Sopimuksessa voi olla määritelty pidettäväksi takuutarkas-

tus yhden vuoden päähän rakennuskohteen luovutuksesta. Tämän menettelyn etuna on 

se, että rakenteisiin mahdollisesti kehittyvät vaurioita aiheuttavat virheet voidaan tunnis-

taa aikaisemmin ja mahdollisten vaurioiden kehittyminen voidaan ehkäistä. Takuutarkas-

tuksessa tulee huomioida mitkä vauriot ovat rakennusaikaisia ja mitkä käytön aiheutta-

mia. 

3.4.3 Takuutöiden toteutus 

Takuutöiden toteutus tulee suunnitella niin, että se häiritsee käyttöjää mahdollisimman 

vähän. 
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4 Viimeistelyohjelma 

Viimeistelyohjelma on laadunhallinta työkalu, jolla pääurakoitsija pystyy organisoimaan 

kohteen loppuaikataulun, tarkastukset sekä dokumentoimaan laadun toteutumisen. Vii-

meistelyohjelman tarkka suunnittelu mahdollistaa kohteen suunnitelman mukaisen ja ta-

loudellisen luovutuksen ja käyttöönoton tilaajalle. Ohjelma laaditaan ja hyväksytetään 

riittävän aikaisin, ja tarvittaessa vaiheittain, jotta kaikki rakentamisen vaiheet voidaan 

huomioida. [7.] 

Viimeistelyohjelmassa laaditaan kirjallinen selvitys ja kirjataan kaikki toimenpiteet, jotka 

tulee olla valmiina ennen rakennuksen luovuttamista tilaajalle. Viimeistelyohjelmassa 

tehtäväpohjaisesta johtamisesta siirrytään tilapohjaiseen johtamiseen, jolloin hanke jae-

taan huoneisiin, kerroksiin tai lohkoihin ja näille alueiden tarkastamiselle nimetään päi-

vämäärät ja vastuuhenkilöt. Ohjelma on myös toimintaohje tarkastusprosessille, jolla 

varmistetaan rakennuksen valmistuminen urakkasopimuksessa määritettyyn laatuta-

soon sovitussa aikataulussa. Alueiden tarkastusaikataulu laaditaan ohjelman liitteeksi. 

Viimeistelyohjelmat suunnitellaan aina hankekohtaisesti. Tarkastukset on suoritettava 

niin, että mahdolliset korjaustoimenpiteet keretään tehdä. Itselleluovutusperiaatteen mu-

kaisesti tilaajalle ja viranomaisille esitetään ainoastaan valmiita rakennusosia ja järjes-

telmiä. Talotekniikan osalta itselle luovutuksen lisäksi urakoitsijat tekevät urakoitsijoiden 

keskinäisen toiminnantarkastuksen, jossa havaitut virheet ja puutteet dokumentoidaan 

ja korjataan ennen tilaajan toimintakokeita. [7.]  
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4.1 Viimeistelyohjelma Isot kohteet 

Kuva 3. Viimeistelyohjelman runko. 

Isojen hankkeiden viimeistelyohjelmassa suunnitellaan ajankäyttö hankkeen loppuvai-

heeseen. Viimeistelyohjelma aikataulutetaan 3-4 kuukautta ennen luovutusta. Viimeiste-

lyohjelman runko jaetaan kahteen osaan, jossa yhteensä on 11. vaihetta. Jokaiseen vai-

heeseen nimetään vastuuhenkilö ja päivämäärä, johon mennessä toimenpide tulee suo-

rittaa. Päivämääristä muodostuu viimeistelyaikataulu (kuva 3). 

4.1.1  Aluejako 

Aluksi suunnitellaan aluejako, kohde jaetaan järkeviin viimeistelyalueisiin. Tällaisia alu-

eita ovat esimerkiksi kerroksittain, huoneittain tai lohkoittain. 

4.1.2  Organisointi 

Organisoidaan tarkastukset nimeämällä alueille vastuuhenkilöt. Vastuuhenkilö on use-

asti työmaan vastaava mestari tai työnjohtaja. 

1. Aluejako

2. Organisointi

3. Ajoitus

4. Etukäteisvalmistelu

5. Informointi ja hyväksyntä

6. Tarkastukset

7. Korjaukset

8. Jälkitarkastukset

9. Koekäytöt, muut tekniset 

kokeet, mittaukset ja tarkas-

tukset sekä viranomaistarkas-

tukset ja –hyväksynnät.

10. Johdon viimeistelykatselmus

11. Luovutus asiakkaalle
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4.1.3 Ajoitus 

Rakennuskohteelle suunnitellaan viimeistelyaikataulu. Aikataulun luomiseen ja viimeis-

telylle nimetään vastuuhenkilö ja päivämäärä, jolloin aikataulu on valmis. 

4.1.4 Etukäteisvalmistelu 

Ennen varsinaista viimeistelyn aloittamista tehdään etukäteisvalmisteluja, joita on koh-

teessa tehtävä loppusiivous sekä luovutettavan materiaalin kokoaminen. Viimeistelyoh-

jelmaan nimetään vastuuhenkilöt ja päivämäärät, jolloin työt ovat valmiit. 

4.1.5 Informointi ja hyväksyntä 

Viimeistelyohjelmasta informoidaan työntekijöitä ja urakoitsijoita sekä materiaalitoimitta-

jia. Viimeistelyohjelma hyväksytetään rakennuttajalla. Toimenpiteille nimetään vastuu-

henkilöt ja merkitään päivämäärä, jolloin toimenpiteet on tehty. 

4.1.6 Tarkastukset 

Kohteen aluejaon mukaisesti suoritetaan alueiden tarkastukset tarkastuslistaan merkityn 

vastuuhenkilön ja valmistuvan alueen aikataulun mukaisesti. Kohteessa tehdään tarvit-

taessa valvojan kanssa tarkastus ensimmäisen valmistuvan osan osalta. Tällä varmiste-

taan, että työmaanjohdolla ja tarkastajalla on yhteinen näkemys viimeistelyn tasosta. 

Kohteen valvoja tekee omat rakennustekniset tarkastuksensa ja kirjaa niissä esiin tulleet 

puutteet ja virheet. Suositeltavaa kuitenkin on, että valvoja tekee jälkitarkastuksen. 

Kaikki tarkastukset dokumentoidaan. 

4.1.7 Korjaukset ja jälkitarkastukset 

Kohteessa tehdään tarkastuksissa havaittujen puutteiden ja virheiden korjaukset. Kor-

jauksille ja niiden tarkastamiselle määrätään vastuuhenkilö ja aikataulu. 
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4.1.8 Kohteen koekäytöt, kokeet, mittaukset ja viranomaistarkastukset 

Kohteessa tehdään koekäytöt, kokeet, mittaukset ja tarkastukset. Toiminnoille määrä-

tään vastuuhenkilö ja aikataulu. 

Nämä kokeet tulee olla suoritettu ennen viimeistelyn aloittamista kohteessa: 

• Lämmönjakokeskus 

• IV-koneet 

• Sähköjärjestelmät 

• Lämmitysjärjestelmä (verkostojen vesimäärämittaukset) 

• IV-järjestelmät (ilmamäärien mittaukset). 

Nämä tehdään viimeistelyohjelman aikana: 

• Käyttökoulutus Sähkölaitteet ja -järjestelmät 

• Käyttökoulutus LVI-laitteet ja -järjestelmät 

• Käyttökoulutus Valaistukset 

• Sähkölaitteiston käyttöönottotarkastus   

• Sähkölaitteiston varmennustarkastus. 

4.1.9 Viranomaistarkastukset 

Rakennustekniset viranomaistarkastukset: 

• Pohjakatselmus 

• Sijaintikatselmus. 

Nämä tarkastukset tehdään viimeistelyohjelman jälkeen: 

• Rakennekatselmus 

• Vesi- ja viemäritarkastus 

• Kaukolämpötarkastus 

• Kaidetarkastus 

• Pihatarkastus 

• Palo-, paloilmoitus-, väestönsuoja- ja savunpoistotarkastus 

• IV-laitteiden tarkastus 

• Hissitarkastus 
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• Käyttöönottokatselmus (ennakkokatselmus) 

• Loppukatselmus. 

Talotekniset viranomaistarkastukset 

• Lämpökeskus 

• IV-koneet 

• Lämpöpatterit. 

4.1.10 Johdon viimeistelykatselmus 

Kohteessa pidetään johdon viimeistelykatselmus. Viimeistelykatselmuksessa arvioidaan 

luovutettavan kohteen viimeistelyn taso. Toimintatavan avulla pystyy yksikkö- ja yritys-

johto määrittelemään viimeistelylaadun tason. Viimeistelykatselmuksesta tehdään pöy-

täkirja ja viimeistelyn tasolle annetaan arvosana. 

4.1.11 Luovutus 

Ennen luovutusta kohteessa tehdään vielä viimeistelysiivous. Kohteen luovutuksen yh-

teydessä rakennuttajalle ja asukkaille luovutetaan tarvittavat materiaalit (hyväksytty ra-

kennuslupa muutoksineen, hyväksytyt suunnitelmat ja selostukset, mittaustodistukset, 

loppukatselmuspöytäkirjat, takuutodistukset ja avaimet). Tarkastetaan, että tarkastus-

asiakirja on täytetty ja siitä on tehty yhteenveto. Tarkistetaan, että luvan mukaiset toi-

menpiteet ja rasitteet on tehty. 
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4.2 Viimeistelyohjelma pienhankkeeseen 

 

Kuva 4. Viimeistelyohjelma pienet kohteet Excel-tiedosto. 

Viimeistelyohjelma pienhankkeissa on aivan samanlainen dokumentti käyttötarkoituksel-

taan. Se on lähdetty rakentamaan muista viimeistelyohjelmista poiketen Excel-
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tiedostona. Tämä tiedostopohja on riisutumpi, siitä on pyritty tekemään riisutumpi versio 

isojen hankkeiden viimeistelyohjelmasta (kuva 4.)  

Viimeistelyohjelma pienhankeessa on enemmän muistikirjamaisempi. Siitä on pyritty te-

kemään mahdollisimman selkeä, jotta työnjohtajan yksin ollessa työmaalla menisi mah-

dollisimman vähän aikaa työajasta paperityöhön. Isoin ero suuren ja pienen työmaan 

kanssa on se, että isolla työmaalla työvaiheet etenevät janamaisesti, kun pienellä työ-

maalla tapahtuu paljon samaan aikaan. 

5 Kysely toimihenkilöille viimeistelyohjelman käytöstä 

Korjausrakentamisen yksikön toimihenkilöille tehtiin kysely käyttäjäkokemuksistaan vii-

meistelyohjelman kanssa. Kysely pyrki kartoittamaan ”Viimeistelyohjelma pienet koh-

teet” -tiedoston käyttöastetta, sen puutteita ja mahdollisia korjausehdotuksia. Kysely teh-

tyiin Google Foams -alustalle ja lähetettiin sähköpostitse. Kyselyssä käytetyt kysymykset 

olivat: 

• Toimihenkilön rooli yrityksessä 

• Mitä viimeistelyohjelma tarkoittaa? 

• Oletko koskaan käyttänyt viimeistelyohjelmaa pieniin kohteisiin? 

• Jos et ole miksi? 

• Mitkä ovat nykyisen viimeistelyohjelman puutteet? 

• Mitkä ovat yleisesti viimeistelyohjelman tärkeimmät ominaisuudet? 

• Nykyinen viimeistelyohjelma pieniin kohteisiin on Excel muodossa, tulisiko päivi-

tetty versio olla:  

1. Word. 

2. Excel. 

3. En osaa sanoa.  

4. Muu. 

• Mitkä ovat yleiset haasteet viimeistelyohjelmaa laatiessa? 

• Muita terveisiä viimeistelyohjelmaan liittyen? 
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Kyselyyn vastasi kaikkiaan 19 toimihenkilöä. 3 työpäällikköä, 3 vastaavaa työnjohtajaa, 

5 työnjohtajaa, 5 työmaainsinööriä sekä 3 muuta toimihenkilöä.  

Tuloksista voidaan päätellä, että viimeistelyohjelma käsitteenä on jokseenkin tuttu, vas-

taajat osaavat nimetä työkalun pääperiaatteet. Käy kuitenkin ilmi, että vastaajat omissa 

projekteissaan eivät ole koskaan viimeistelyohjelmaa käyttäneet. Syyksi nimetään, ettei 

ole koettu tarvetta, viimeistelyohjelman käyttöä ei ole vaadittu tai, että ei ole tiedetty vii-

meistelyohjelma työkalun olemassaolosta. Viimeistely kohteissa on hoidettu puutelistoja 

tekemällä esim. Congrid-ohjelman avulla tai omien tarkastuslistoja hyödyntäen. 

Kyselystä käy ilmi, että viimeistelyohjelman käyttö on jäänyt pois, koska käyttöön ei ole 

perehdytetty, eikä käyttöä edellytetä, myöskään viimeistelyohjelman pois jättämisestä ei 

ole koettu, että se olisi johtanut puutteisiin luovutuksessa.  

Nykyisen viimeistelyohjelman puutteita ei sen käyttämättömyyden takia osata nostaa 

esille. Viimeistelyohjelman käyttö koetaan liian raskaaksi pienempiin kohteisiin.  

Haasteeksi viimeistelyohjelman käytössä koetaan: 

• Kiire 

• Vastuuhenkilöiden sitouttaminen 

• Viimeistelyohjelman oikea ajoitus, seuranta sekä yhteistyö osapuolten välillä 

• Urakoitsijat eivät hoida tehtäviään aikataulussa. 

Kyselyyn vastanneet toivovat viimeistelyohjelmaan parannuksia, jotta se työkaluna toi-

misi muistilistantapaisena, siinä olisi oikea työjärjestys sekä panostettava erityisesti oh-

jeistukseen ja selkeyteen. Kunnollinen perehdytys. 

Useista kyselyyn vastauspyynnöistä huolimatta kyselyyn vastasi varsin pieni otanta. 

Vastaukset olivat varsin yksimielisiä, joten kyselyn tulosta voi pitää yksikön kantana. 

(Liite1.) 
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6 Viimeistelyn onnistumisen tärkeimmät painopisteet 

6.1 Viimeistelyaikataulu 

Viimeistelyaikatauluun aikataulutetaan loppuvaiheen työt luovutukseen asti. Aikataulu si-

sältää toimenpiteet alueittain [7]: 

• Tarkastukset  

• Korjaustyöt. 

• Loppusiivoukset 

• Talotekniikan tarkastukset, mittaukset ja testit 

• Viranomaistarkastukset 

• Käyttökoulutukset 

• Luovutus asiakkaalle. 

6.2 Dokumentointi 

On tärkeää, että kaikki tarkastusvaiheet dokumentoidaan. Dokumenttien avulla todetaan 

myös itselle luovutus. NCC:llä on käytössä Congrid-ohjelma, jolla pystyy tekemään puu-

telistat helposti. Ohjelman avulla pystyy ottamaan kuvan puutteesta ja merkitsemään 

paikan pohjakuvaan. Congridin avulla on myös mahdollista osoittaa puutteet suoraan 

oikealle urakoitsijalle.  

Talotekniikan tarkastukset, koekäytöt ja mittaukset tehdään varmistuakseen, että laitteet 

ovat ja toimivat oikein. Kaikki säädöt ja mittaustulokset kirjataan luovutuskansioon. 

6.3 Tiedonkulku ja sitoutuminen 

Viimeistelyvaiheesta tiedotetaan erillisessä työmaakokouksessa. Kokouksessa käydään 

viimeistelyohjelma läpi, sitoutetaan vastuuhenkilöt ja hyväksytään viimeistelyohjelma. 

Tämän jälkeen luodaan viimeistelyaikataulu. [7.] 
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Korjaushankkeessa tiedottamisen merkitys korostuu. Mitä enemmän tilaaja on ajan ta-

salla työmaan etenemisestä, sitä tyytyväisempi tämä yleensä on. Lisäksi tilojen käyttäjä 

tulee olla ajan tasalla siitä, mitä tehdään, milloin tehdään ja miksi. Oleellista on se, että 

miten rakentaminen vaikuttaa tilojen käyttöön. Meluavista töistä on aina ilmoitettava etu-

käteen. Kun työvaiheista tiedotetaan riittävän ajoissa, on tilaajan ja käyttäjän mahdollista 

vaikuttaa rakennusprosessiin. [12.]  

6.4 Suunnitelmamuutokset 

Lisä- ja muutostyöt vaikuttavat viimeistelyohjelman aikatauluun. Olisi hyvä pyrkiä sopi-

mana lisä- ja muutostyöt ennen viimeistelyohjelman laatimista. Pienhankkeiden lyhyen 

korjausajan takia tämä ei aina ole mahdollista. Mikäli lisätyöt ovat niin suuria, että ne 

eivät onnistu viimeistelyaikataulun puitteissa täytyy tilaajan kanssa neuvotella hank-

keelle lisäaikaa tai mahdollisuudesta, tehdä lisätyöt urakka-ajan jälkeen. 

7 Palautteen jälkeiset muutokset 

 

Kuva 5. Havainne dokumentin otsikoinnista. 
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Olemassa olevaa viimeistelyohjelmaa lähdettiin parantamaan palautteiden pohjalta. Vii-

meistelyohjelman yleisilme on ollut aiemmin muistiomainen. Samalla sivulla on ollut vi-

ralliset kohdat sekä ohjeistus dokumentin laatimiseen. Kysely palautteen myötä doku-

mentista pyrittiin tekemään selkeämpi, joten viimeistelyohjelman ”perus” näkymään jä-

tettiin vain vaadittava informaatio. Ohjeistuksesta tehtiin Excel-tiedostoon oma välilehti, 

jotta yleisilme olisi virallisempi ja ohjeistukseen saa lisättyä kaiken tarpeellisen.  

Excel-tiedostoon lisättiin myös välilehti ”tarkastuslista”, jonka tarkoituksena on toimia työ-

maamestarin muistilistana, johon listataan tyypillisiä tehtäviä, jotka tulee muistaa viimeis-

telyssä. Listaa on myös helppo itse täydentää työmaakohtaisesti. 

8 Vastaavan työnjohtajan haastattelu korjatusta viimeistelyohjelmasta 

Opinnäytetyöhön haastateltiin KRE-yksikössä työskentelevää työpäällikköä sekä vas-

taavaa mestaria. Haastattelut aineisto koostuu sähköpostiviesteistä sekä kokouksista. 

11.12.2020 pidettiin palaveri KRE-yksikön vastaava työnjohtaja Sampsa Heinosen 

kanssa. Palaverissa käytiin läpi sen aikainen opinnäytetyön teoriamateriaali sekä paran-

neltu viimeistelyohjelma. Palaverissa ei tullut ilmi muutettavaa opinnäytetyön teoriama-

teriaalin osalta. Viimeistelyohjelman osalta todettiin, että viimeistelyohjelmaa on muu-

tettu selkeämpään suuntaan. Työkalun ohjeistusta voisi vielä tarkentaa. Esiin nousi 

myös, olisiko mahdollista lisätä viimeistelyohjelmaan rakennusvalvonnan vaatima tarkis-

tuslista. Tämä todettiin, että tarkastuslista ei ole mahdollista liittää sellaisenaan, allekir-

joitusten ottaminen dokumenttiin olisi vaikeaa työn rakennusvaiheessa. Lisättävää Vii-

meistelyohjelmaan tuli ehdotus lisätä työnjohtajan tarkastuslista esim. ”To do list” -tyyliin. 

(Liite2.) 

9 Pilottityömaan tulokset 

Paranneltu viimeistelyohjelma otettiin testikäyttöön pilottityömaalle. Positiivista pa-

lautetta tuli dokumentin muokattavuudesta. Dokumentti toimi hyvänä muistilistana teke-

mättömistä töistä, Excel-dokumenttina sitä on helppo yksilöidä työmaakohtaiseksi. 
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Valvojien puolelta on tullut myös positiivista palautetta. Viimeistelyohjelma on koettu hel-

pottavan aikataulun tekemistä sekä toimii hyvänä liitteenä työmaakokouksessa. 

Kehitettävää tuli ulkoasun muokkaamisesta. Dokumentin tulostaessa A4-kokoisena ot-

sikoista ei tahdo saada selvää, eikä merkintöjä käsin mahdu tekemään. Otsikoiden hah-

motusta voisi listassa parantaa myös vahvikeviivoilla. Näiden tulosten pohjalta on helppo 

tehdä tarvittavat korjaukset. (Liite 3.) 

10 Työpäällikön haastattelu korjatusta viimeistelyohjelmasta 

5.3.2021 pidettiin palaveri KRE-yksikön työpäällikkö Arto Salmisen kanssa. Palaverissa 

käytiin läpi tarve ja syyt opinnäytetyön aloittamiselle. Mitkä olivat lähtökohdat opinnäyte-

työn alussa ja millä toimenpiteillä työn lopputulokseen on tultu. Näihin sisältyy toimihen-

kilöiden kysely vastaukset sekä pilottityömaalta saadut käyttäjäkokemukset. Keskeisin 

painopiste työssä on ollut saada dokumentista selkeä ja helposti muokattava, jotta vii-

meistelyohjelma dokumenttia pystytään helposti muokkaamaan työmaakohtaisesti. Tu-

levaisuudessa tulee kiinnittää huomiota perehdytykseen ja tiedonkulkuun, jotta ohjelma 

osataan ottaa käyttöön.  

Esiin nousi myös aikataulullinen seikka. Pienissä hankkeissa ei ole ollut käytäntöä tehdä 

erillistä viimeistelyaikataulua, vaan viimeistelyvaiheen toimenpiteet täydennetään yleis-

aikatauluun. Tämä huomioidaan ohjeistuksessa. Muita lisäyksiä tehtiin viimeistelyohjel-

man kohtaan loppusiivous ja luovutusasiakkaalle. Loppusiivous kohtaan lisättiin jätela-

vojen pois vienti, työmaakylttien poisto, pölyttömyystarkastus sekä IV-kanavien nuo-

hous. Luovutusasiakkaalle-kohtaan lisättiin ”rakennustuotteiden kelpoisuus on osoitettu” 

sekä ”mittarilukemat”. Palaverissa pohdittiin myös tulevaisuudessa mahdollisuutta siirtää 

viimeistelyohjelma Congrid-työkaluun. (Liite 4.) 

Haastattelun pohjalta tehtiin esiin tulleet muutokset, josta koostui lopullinen versio uu-

deksi pienhankeen viimeistelyohjelmasta. (Liite 5.) 
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11 Yhteenveto ja pohdinta  

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia ja parantaa korjausrakentamisessa käytet-

tävää pienhankkeiden viimeistelyohjelmaa. Viimeistelyohjelman tarkoitus on olla laadun-

varmistustyökalu, jonka avulla dokumentoidaan hankkeen loppuvaiheen aikataulu, työ-

vaiheiden tarkastukset ja nimetään näiden toteuttamiselle vastuuhenkilöt. 

Tarve opinnäytetyön tekemiseen on johtanut siitä, että halutaan parantaa käytössä ole-

vaa työkalua, jolla saadaan kohteet sovitusti valmiiksi ja ajallaan luovutettua. Opinnäy-

tetyössä perehdyttiin viimeistelyohjelmaan pienhankkeessa käsitteenä, mikä oli sen 

käyttöaste ja kuinka se toimi laadunvarmistustyökaluna käytännössä. Toimihenkilöille 

suunnattiin kysely ja haastattelujen avulla kartoitettiin puutteita ja kehitetiin viimeistely-

ohjelma pienhankkeisiin paremmin soveltuvaksi. 

Kyselyn perusteella pienhankkeissa työskentelevillä toimihenkilöillä ei juurikaan ollut 

aiempaa kokemusta viimeistelyohjelman käytöstä. Jokainen kyselyyn vastannut oli vii-

meistellyt rakennushankkeensa omia tarkastusmenetelmiä käyttäen. Tähän syyksi sel-

visi, ohjelman puutteellinen perehdytys, viimeistelyohjelman käyttöä ei ole vaadittu eikä 

valvottu. Viimeistelyohjelma koettiin sekavaksi ja sen käyttämättä jättäminen ei ole vai-

kuttanut kohteiden luovutukseen.  

Kyselystä saatujen vastausten perusteella olemassa olevaa viimeistelyohjelmaa lähdet-

tiin muokkaamaan. Viimeistelyohjelmasta pyrittiin tekemään selkeämpi ja lisäämään oh-

jeistusta ohjelman käytöstä. Kyselyn pohjalta paranneltu viimeistelyohjelma annettiin pi-

lottityömaalle koe käyttöön. Pilottityömaan koetuloksista kävi ilmi, että viimeistelyohjelma 

toimii sille asetetussa käyttötarkoituksessa. Positiivista kiitosta sai dokumentin muokat-

tavuudesta. Dokumentti toimi hyvänä muistilistana tekemättömistä töistä, Excel-doku-

menttina sitä on helppo yksilöidä työmaakohtaiseksi. Valvojien puolelta on myös tullut 

positiivista palautetta. Viimeistelyohjelma on koettu helpottavan aikataulun tekemistä 

sekä toimii hyvänä liitteenä työmaakokouksessa. 

Kehitettävää tuli ulkoasun muokkaamisesta. Dokumentin tulostaessa A4 kokoisena otsi-

koista ei tahdo saada selvää, eikä merkintöjä käsin mahdu tekemään. Otsikoiden hah-

motusta haluttiin listassa parantaa myös vahvikeviivoilla.  
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Viimeistelyohjelman ulkoasua muokattiin niin, että se skaalautuu A4 arkille halutulla ta-

valla. Ohjeistusta muutettiin niin, että viimeistelyaikataulu täydennetään olemassa ole-

vaan yleisaikatauluun. Muutosten jälkeen työkalu luovutettiin Korjausrakentamisen yksi-

kön käyttöön (Liite 5). 

Parhaillaan viimeistelyohjelma on tehokas laadunhallinta työkalu, jolla seurataan loppu-

vaiheiden aikataulussa pysymistä sekä virheetöntä kohteen luovutusta asiakkaalle. Vii-

meistelyohjelmassa onnistuminen edellyttää, että kaikki hankkeen osapuolet sitoutuvat 

viimeistelyaikatauluun. Viimeistelyohjelman tarkoitus on, että osapuolet joutuvat pereh-

tymään viimeistelyn läpivientiin etukäteen ja ymmärtävät, mitä heiltä vaaditaan. 

Viimeistelyohjelman avulla hanke voidaan luovuttaa tilaajalle virheettömänä, sovittuna 

ajankohtana. Viimeistely työvaiheena on tärkein, sillä asiakkaalle jää päällimmäisenä 

hankkeesta mieleen viimeistelyvaihe, joten viimeistelyohjelmaan on syytä paneutua ja 

hoitaa kunnolla. 

Tämä opinnäytetyö aiheena on ollut haastava. Lähtötietoni opinnäytetyötä aloittaessa 

viimeistelyohjelmaa kohtaan oli nolla, eikä minun tämänhetkisestä työkokemuksestani 

ollut apua opinnäytetyön tekemisessä. Tukea ja tietoa yrityksen puolesta on ollut myös 

vaikeasti saatavilla, sillä viimeistelyohjelma työkaluna ei ole ollut kauhean tuttu muille-

kaan toimihenkilöille. Viimeistelyohjelma on työkalu, joka toimii ja on todettu helpottavan 

työnjohtoa käytännössä. Toivoisinkin, että tästä eteenpäin kiinnitettäisiin enemmän huo-

miota tiedotukseen ja perehdytykseen, jotta tallaisen työkalun olemassaolo tulee kaikille 

tietoon ja tutuksi. Ainakin toimihenkilöt, jotka vastasivat kyselyyn, ovat joltain osin tietoi-

sia viimeistelyohjelmasta tällä hetkellä. Opinnäytetyötä tehdessä olen itseopiskelun 

kautta saanut kuvan, kuinka tulen toimimaan itse tulevissa työtehtävissäni.  

Tahdon kiittää kaikkia opinnäytetyössäni apua antaneita. Toivon, että tämän opinnäyte-

työn myötä se antaa apua ja helpottaa työnjohtajan työtä tulevaisuudessa sekä muok-

kaantuu ja parantuu käytön myötä. 
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Mitä viimeistelyohjelma tarkoittaa? 

Rakennushankkeen ammattimaista loppuunsaattamista 

Työmaan loppuvaiheen töitä. Siitä kun pölytön siihen kun luovutettu.. Sisältää tarkis-

tukset ja katselmukset , päivämääriä.. 

Referoitu versio projektin viimeistelyvaiheen sopimuksessa, työselostuksissa sovi-

tuista toimenpiteistä. Selkeä "ohje" vastuuhenkilöineen mitä tulee tehdä, että kohde 

saadaan luovutettua ajoissa ja asetetut tavoitteet täyttyvät. 

Ohjelma, jolla katsotaan kohteen lopussa sen olevan valmis 

Varmistetaan kohteen valmistuminen ajallaan ja ja oikean laatuisena, työkalu/muisti-

lista tälle. 

Varmaan kohteen viimeistelyyn käytettävää ohjelmaa. 

Luovutuksessa 0-virhettä, luovutus asiakirjat kunnossa kaikki. 
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Varmistetaan virheetön luovutus. Ohjelman avulla sovitaan kaikkien osapulten vastuut  

ja velvoitteet projektin valmistumisvaihessa. On tärketätä, että viimeistelyohjelma teh-

dään ajoissa ja että se on tilaajan allekirjoituksellaan hyväksymä.  

Projektin viimeistelyyn ja itselleluovutukseen apuna toimivaa työkalua, jossa listataan 

tarvittavat toimenpiteet, niiden toteutusaikataulu ja toteutuksesta vastaavat henkilöt. 

Tarkemmin ottaen viimeistelyohjelma on projektin viimeistelysuunnitelma, jonka teke-

misellä varmistetaan kaikkien tarvittavien toimenpiteiden toteutumista ja se toimii 

myös muistiapuvälineenä. 

Tarkistuslista viimeistelyille 

tarkastuksien aikataulutus ja muistilista 

Luovutusta ennen tapahtuvien tarkastusten ja viimeistelytöiden suunnittelua ja aikatau-

lutusta. Samalla tehtäville annetaan vastuuhenkilö. Isommat kohteet jaetaan alueisiin. 

Urakan sisällön varmistamista asiakkaalle 

0 luovutus, mahdollisimman virheetön luovutus 

kohteen saattamista valmiiksi 

Nimensä mukaan ohjelma, jossa tehtävät määritellään, VASTUUTETAAN ja aikataulu-

tetaan 

Ohjelma, jolla projekti saatetaan loppuun eri toimenpiteet huomioiden aikataulullisesti 
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Mitä pitäisi tehdä kun työmaa on rakennustöiltään valmis, mutta ennen luovutusta asiak-

kaalle 

Jos et ole niin miksi? 

Ei viranomaistarkastuksia 

Tehty oma aikataulu ( jos oikein pieni ja aikataulu lyhyt niin ei ollenkaan) 

Olen tehnyt viimeistelyohjelman eri pohjalla ja yhdistelemällä aiemmin käytettyjä. Isom-

missa hankkeissa viimeistelyohjelma on noin 10-15 sivua. 

En ole tiennyt sellaisen olemassaolosta 

En ole tiennyt siitä. 

En ole yleensä urakoitsijan roolissa 

En ole tehnyt pieniä hankkeita ja aikoinaan työmaainsinöörinä minulla oli eri prujut. 
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En ole aikaisemmin törmännyt kyseiseen dokumenttiin. Voi olla, että jonkun projektin 

vastaavalla työnjohtajalla se on kuitenkin ollut käytössä. Olen saattanut joskus pienura-

koinnin toimintajärjestelmän ohjeistuksesta kuitenkin sen käytöstä jonkun maininnan ohi-

mennen lukea, mutta projekteilla en ole sitä muistanut. Erikseen sen käytöstä ei kukaan 

ole muistuttanut, eikä sen tekemättä jäämisestä myöskään olla mainittu mitään. Tois-

taiseksi viimeistelyohjelman (kyseisen excel-pohjan) täyttämättä jääminen ei kuitenkaan 

nähdäkseni ole johtanut puutteisiin viimeistelyvaiheissa. Viimeistelyohjelmasta ei juuri 

ole ollut puhetta aikaisemmin. 

Pienemmällä tsekkauslistalla selvitty 

Nyt on vasta ensimmäinen pieni hanke käynnissä KRE:n kanssa 

en työkalua, vaan työtehtäviä tehnyt. 

Olen toiminut isommilla työmailla 

Tehnyt niitä ed. vuosisadalla. 

Ei ole ollut tarvetta 

Ei ole ollut tarvetta pl. Congrid 

en ole 

Mitkä ovat nykyisen viimeistelyohjelman puutteet? 

Nykyinen ohjelma voi olla liian raskas pienkohteisiin.. ehkä enemmän uudistuotannon 

käyttöön ajateltu. 

Liian raskas pieneen projetiin, ei ole aikaa keskittyä jos monta hommaa yhtäaikaa me-

nossa. ja työnjohto resussit rajalliset 
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Pohja voisi olla word muodossa ja avata paremmin otsikot auki. Eli pääotsikot toimii hy-

vin, mutta niiden sisältö muun muassa kaikki testattavat järjestelmät puuttuvat. Työjär-

jestys myös puuttuu. 

Riippuen työkohteen pienuudesta mielestäni nuo aikataulut esim. 2 vkoa ennen vastaan-

ottoa ovat aika suuria, pieni kohde esim. viikissä voi kestää tuon 2 viikkoa. 

Liian kattava pieniin kohteisiin 

En osaa sanoa. 

Jonkun kuitattava tehtävä jolloin myös vastuullinen 

Aikataulu näyttää tiukalta ja vaikka onkin kyseessä pieni projekti, niin yhtään lipsumista 

ei tuossa aikataulussa ole. Yleensä valvojan ja tilaajan tarkastukset siirtyvät, kun meidän 

omat virhe ja puutelistat ovat liian pitkiä. Tilaajalle pitäisi antaa aikaa tarkistaa luovutus-

mareraalin riittävyys. 

En voi olla täysin varma, mutta oletan puutteiden olevan lähinnä sen käytössä, käyttöön 

perehdyttämisessä, käytön edellyttämisessä ja valvonnassa. Jos sen käyttöön valveu-

dutaan paremmin, varmasti myös kyseisen työkalun mahdolliset ongelmat tulevat esiin 

ja niitä voidaan jatkossa korjata. Voi toki olla että sen käyttö onkin laajempaa vaikka 

itselle se tuli vähän puskista. 

Vaikea löytää puutteita 

Aluejako voisi olla hyvä esittää. Toki sen voi kukin lisätä itse kohteen mukaan, jos tar-

vetta 

Ei ole riittävästi käytössä työmailla. Muistilappuja, mutta ei yhtä dokumenttia. Loppusii-

vous voisi olla myös mainittuna, osassa kohteissa tarkastetaan erikseen. 

En tunne nykyistä 
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Exceliin ehkä lissä: vir. om. tarkastusasiakirjan käyttö, käyttöohjeet (luov. mat. osa) sekä 

lv-matriisin dokumenttien tarkistuspiste ? 

Seurannan vaikeus 

käyttämättömyys 

Hyvältä vaikutti 

En ole perehtynyt tarkemmin NCC:n omaan viimeistelyohjelmaan 

Ei riittävästi kokemusta nykyisestä viimeistelyohjelmasta 

Mitkä ovat yleisesti viimeistelyohjelman tärkeimmät ominaisuudet? 

laadun , ajan ja rahan hallinta 

aikataulutus, sovitut ja vaaditut tarkistukset tulee tehdyiksi 

Aikataulu ja selkeys 

Oleelliset tarkastukset ja mittaukset löytyvät ohjelmasta, ja niiden suorittaminen on oh-

jattu ja kerrottu selkeästi, esim. mitä dokumentteja tulee olla palautuksessa jne. 

Aikataulu ja tarkastuksine huomioiminen 

Varmaan muistilista, että pysyy kärryillä. 

Että ei mitään unohtuisi. 

Oikea-aikainen ja riittävä ajoitus sekä ohjelman toteutuksen seuranta. 
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Projektin viimeistelyyn tarvittavien toimenpiteiden suunnittelu ja vastuiden kirjaaminen 

ylös aikavaatimuksineen. 

Selkeys ja oikea-aikaisuus 

Vastuuhenkilö + aikataulutus ja se, että kaikki on tietoisia tehtävistä asioista hyvissä ajoin 

muistilista. yhtenäistää yksikön tapoja. 

Vastuut, aluejako, TATE-mittaukset ja -toimintakokeet, loppusiivouksen aikataulutus. 

Kun jokin on suunniteltu, niin se yleensä myös toteutuu paremmin kuin suunnittelematon 

homma. 

Ohjaa ajoissa oikeaan työ- ja tärkeysjärjestykseen. 

Vastuuhenkilö ja lopullinen hyväksyntä 

muistilistana toimiminen 

Tehtävien vastustus nimellä 

Toimia työkaluna viimeistelyaikataulun ohessa 

Toimia muistilistana työnjohtajalle ja dokumentaatioksi 

 

 

 

 

  



Liite 1 

   8 (9) 

 

 

Mitkä ovat yleiset haasteet viimeistelyohjelmaa laatiessa? 

Kiire, urakoitsijoita on hankala saada tekemään omaa työtään loppuun. 

että ehtii sellaisen tehdä 

Henkilöt, jotka ovat vastuussa viimeistelyohjelman tehtävien suorittamisesta eivät si-

toudu viimeistelyohjelmaan. Viimeistelyohjelmaa ei käydä läpi enää sen laadinnan jäl-

keen. 

Se pitäisi olla velvoittava 

Aikataulu. 

Viimeistelyohjelmaa kyseisen dokumentin muodossa ei välttämättä tajuta tehdäkkään. 

Viimeistelyohjelman sisältöä ei välttämättä dokumentoida erikseen ja sen sisältöä ei vält-

tämättä olla kirjattu yhteen paikkaan... 

Sitä ei tehdä riittävän ajoissa + aktiivinen seuranta + yhteistyö muiden osapuolten kanssa 

herätä ajoissa asiaan, merkitä muistiin kaikki tarpeellinen. 

Kiireen ja hosumisen poistaminen. Puhtausluokat. 

Ajoissa ryhtyminen. 

Lopullisen vastuuhenkilön tavoittaminen 

Tehtävien määritys ja vastuutus. Ei saa olla liikaa asioita 

Muita terveisiä viimeistelyohjelmaan liittyen? 

On hyvä, että pienpuolelle saadaan oma versio. 
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Lyhyt , yksinkertainen , pieneenkohteeseen vain pakolliset . ylimääräinen karsittu vaikka 

olisikin parempi kun paljon tietoa.. 

Viimeistelyohjelma kannattaa käydä yhdessä läpi hyvin urakoitsijoiden ja valvojien 

kanssa. Ohjeelliset ajankohdat mielestäni liian tiukkoja jos halutaan nollavirheluovutus. 

Enemmän aikapuskuria jos tatessa tulee häiriöitä tai vipujen korjaus vie enemmän aikaa. 

ok 

Dokumentin käyttö tuli vähän puskista. Viimeistelyvaiheessa puutteita on kyllä dokumen-

toitu ja korjailtu käyttäen Congridia. Pro3:ssa pienurakoinnin ohjeistuksesta löytyvä vii-

meistelyohjelma on erilainen (word tiedosto) eikä sekään ole valitettavasti tullut tutuksi. 

Työmailla aika usein pro3:n käyttö jää sinne rakentaminen -välilehden dokumentaation 

pariin ja kyseiseen vaiheeseen liittyvien tuotannonsuunnitelmien tekemiseen. Voi toki 

olla että projektikorttia täyttäessä päätetty ettei erillistä viimeistelyohjelmaa käytetä, tai 

että käytetään Congridia puutearkistona tms... 

Hyvä runko ja kokeillaan käytännössä nyt käynnissä olevalla työmaalla 

On hyvä, että pyritään saamaan suunnitelmiin sama muoto, joka on helppo omaksua ja 

tehdä. 

Hyvä aihe tutkimukselle ja ohjeelle. 

Verkkoversio olisi mahdollisuus jakaa vastuuhenkilöille 

Ohjelman noudattaminen 
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  Muistio 

Vastaavan työjohtajan haastattelu korjatusta viimeistelyohjelmasta 

Aika: 11.12.2020 

Paikka:  NCC pääkonttori, KRE yksikkö Mannerheimintie 103 Helsinki. 

Osapuolet: Opinnäytetyön tekijä Toni Kehusmaa ja  

KRE yksikön vastaava työnjohtaja Sampsa Heinonen. 

 

Käsiteltävät asiat: 

 

1. Opinnäytetyö materiaali 

Palaverissa käytiin pintapuoleisesti läpi aikaan saatu opinnäytetyö materiaali 

opinnäytetyö pohjassa. 

- Lisättävää sisältö ehdotuksia ei tullut ilmi. 

 

2. Viimeistelyohjelman arviointi 

Palaverissa käytiin läpi työnalla olevaa viimeistelyohjelmaa pieniin kohteisiin. 

- Todettiin, että viimeistelyohjelmaa on muutettu selkeämpään suuntaan. 

- Ohjeistusta voisi tarkentaa. → Viranomaistarkastus kohta. 

- Esiin nousi, olisiko mahdollista lisätä viimeistelyohjelmaan rakennusval-

vonnan vaatima tarkistuslista. → Todettiin, että tarkastuslista ei ole mah-

dollista liittää sellaisenaan, allekirjoitusten ottaminen dokumenttiin olisi 

vaikeaa työn rakennusvaiheessa. 

- Viimeistelyohjelmaan voisi lisätä työnjohtajan tarkastuslistan esim. To do 

list tyyliin. 

 

3. Viimeistelyohjelma pilottihankkeeseen 

Viimeistelyohjelma päätettiin ottaa pilottihankkeeseen koekäyttöön. Työ an-

netaan koekäyttöön 14.12.2020 mahdollisten muutosten kera. Pilottihank-

keen tuloksia mahdollista saada arviolta helmikuun lopussa. 
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 Muistio    

Viimeistelyohjelman pilottihankeen tulokset 

 

Aika:  4.3.2021 Klo 14.00 

Paikka:  Teams  

Läsnä:  Opinnäytetyön tekijä Toni Kehusmaa ja  

Vastaava työnjohtaja Sampsa Heinonen 

 

Perustiedot 

Opinnäytetyö pienhankeen viimeistelyohjelma otettiin pilottikäyttöön Espoossa 

sijaitsevalla Ravintolan tilanmuutos. 

 

Aikataulu 

Työmaan rakennusaika on 4 kuukautta. Viimeistelyohjelma otettiin käyttöön 1 kk 

ennen luovutusta.  

 

Kokemukset viimeistelyohjelman käytöstä 

+ Toimii hyvin esim. työvaiheilmoituksen liitteenä työmaakokouksessa. On hyvä 

nostaa eri vaiheet esille, sekä samalla sopia ja muokata niitä eri osapuolten 

kanssa, kun kaikki samaan aikaan paikalla. 

+ Loistava muistilista seinälle koneen viereen niin se mukavasti muistuttaa päi-

vittäin tekemättömistä töistä.  

+ Muokattavuus työmaa kohtaiseksi on helppoa, kun toteutettu Excel pohjaan.  

+ Lisäksi auttaa mukavasti viikkoaikataulua tehdessä. 

+ Myös valvojien puolelta tullut positiivista kommenttia tämän suhteen. 

 

- Ulkoasusta ei saa selvää, kun tulostaa dokumentin A4 kokoon. 

- Käsin ei mahdu tekemään merkintöjä paperi versioon. 

- Tekstirivit voisi alleviivata, jotta kohdat on helpompi hahmottaa. 
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 Muistio 

Työpäällikön haastattelu korjatusta viimeistelyohjelmasta 
 
Aika:  5.3.2021 Klo 13.00 

Paikka:  Teams  

Läsnä:  Opinnäytetyön tekijä Toni Kehusmaa ja  

Työpäällikkö Arto Salminen 

 

Viimeistelyohjelman parantamiseen johtaneet seikat 
Viimeistelyohjelman käyttöaste oli huono. Haluttiin selvittää, mitkä ovat viimeistelyohjel-

man puutteet ja korjata viimeistelyohjelmaa paremmin käytäntöön sopivaksi. 

➔ Käyttäjä kysely ja analysointi 

Pilottihankkeen tulokset 

Tuloksien pohjalta parempaan suuntaan on menty. Excel pohjainen dokumentointi on 

koettu helpoksi muokata. Pienin korjausehdotuksin. 

➔ Korjattu ulkoasu Sopivaksi A4 tulostus muotoon. 

Katselmuksessa nousseet seikat 

Tuloksia läpikäydessä nousi esiin aikatauluun liittyvä seikka. Pienessä hankkeessa, 

jossa on tiukka aikataulu yleisesti, toimitaan yhden yleisaikataulun mukaan, eikä tois-

taiseksi ollut käytäntöä tehdä viimeistelylle omaa aikataulua. 

➔ Korjattiin ohjeistusta, viimeistelyohjelmasta laadittu viimeistelyaikataulu päivite-

tään yleisaikatauluun. 

Viimeistelyohjelmaan lisätyt kohdat 

- Loppusiivoukseen lisättiin kohdat: Jätelavat, työmaakyltit, pölyttömyystarkastus 

ja IV kanavien nuohous. 

- Luovutusasiakkaalle lisättiin kohdat: Rakennustuotteiden kelpoisuus on osoi-

tettu ja mittarilukemat  

Todettiin myös, että mahdollisia muutoksia nousee esille käytön yleistyessä. Asioita, joi-

hin kiinnittää tulevaisuudessa huomioita on perehdytys ja tiedotus toimintatavoista. Poh-

dittiin, että tulevaisuudessa viimeistelyohjelma voisi olla esim. Congrid työkalu.  

Keskeisin painopiste työssä on ollut saada dokumentista selkeä ja helposti muokattava, 

jotta viimeistelyohjelma dokumenttia pystytään helposti muokkaamaan työmaakohtai-

sesti. 
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