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1 JOHDANTO 

Tämän työn tavoitteena on runkorakentamisen laadun kehittäminen aliurakoitsijan näkö-

kulmasta. Työn tilaaja on JPN-Rakennus Oy. Yritys on perustettu 2008 ja sen tämänhet-

kinen työntekijämäärä on 9 (Fonecta finder 2021). Sen päätoimintaan kuuluu talonraken-

nus ja se on keskittynyt betoni- ja puurakentamiseen (JPN-Rakennus Oy 2021). Tilaa-

jayrityksenä se on erittäin kiinnostunut kehittämään omaa toimintaansa parempaan 

suuntaan sekä laadullisesti että tehokkuuden näkökulmasta. Yrityksen toiveena onkin 

päästä parempaan lopputulokseen nopealla aikataululla sekä kehittää nuorta ja inno-

kasta työryhmäänsä parempien osaajien joukkoon. Lisäksi toimitusjohtaja on halukas 

parantamaan yrityksen laatuimagoa muiden toimijoiden keskuudessa.  

Yrityksellä ei ole suoranaisesti laatuongelmia mutta sillä ei ole minkäännäköistä laatujär-

jestelmääkään. Kokonaisuudesta puuttuu laadun tarkkailun ja varmistuksen työkalut 

sekä yleinen laadun mittaaminen eri työvaiheissa ja projekteissa. Sitä ei myöskään tie-

detä, mitä työntekijät ajattelevat laadukkaasta tekemisestä tai sen mittaamisesta. Olisi 

hyvä kartoittaa, mitkä ovat heidän motivaationsa laadukkaaseen rakentamiseen. Lisäksi 

korjausehdotukset yrityksen laadun tarkkailuun sekä huomiot nykyisiin puutteisiin olisi 

hyvä kartoittaa, jotta yrityksellä on laadun kehittämissuunnan määrittämiseen lisää työ-

kaluja.  

Opinnäytetyön tarkoituksena on tarkastella runkorakentamisen laatua ja pyrkiä mahdol-

lisuuksien mukaan kehittämään sitä tilauksen tehneelle yritykselle. Työ tehdään aliura-

koitsijan näkökulmasta ja sen tarkoitus on kehittää yrityksen laatumotivaatiota ja saada 

sen työn jälkeä hiottua sekä tehostettua entisestään. Opinnäytetyössä tarkastellaan laa-

tua käsitteenä sekä yleisiä laatuehtoja runkorakentamisessa. Työ tehdään vertaillen be-

toni- ja puurunkorakentamista, mutta pääpaino pidetään kuitenkin betonirungossa, johon 

työn tilannut yritys on erikoistunut. Lisäksi työssä käsitellään kattavasti työvaiheita ja nii-

den merkitystä laadun näkökulmasta. Työssä muun muassa käydään läpi tarjouspyyn-

nön laatuvaatimuksia, työmaan omia laatuvaatimuksia sekä työskentelyyn liittyviä laatu-

seikkoja, joita tulee ottaa huomioon itse asennusvaiheessa. Talvirakentamista käydään 

läpi, koska sen vaikutus laatuun on suuri varsinkin aikataulutusmielessä. Lisäksi sen läpi 

käyminen on tärkeää, koska lähes puolet vuodessa tehtävistä töistä koostuu talviraken-

tamisesta varsinkin betonirunkoja tehdessä. Kuivaketju 10:een suoritetaan pieni katsaus 



7 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Olavi Nieminen 

asioista, joita tulisi huomioida runkorakentamisen aikana, ja näin ollen helpottaa pääura-

koitsijaa seuraavissa työvaiheissa.  

Tutkimusosio tehdään kyselytutkimuksena tilaajayrityksen sisällä. Kyselyssä pyritään et-

simään ratkaisuja haasteisiin laadun toteuttamisessa työtilanteessa sekä kehittämään 

yrityksen toimintaa oikeaan suuntaan, paremman laadun tekemisessä. Kyselyssä selvi-

tetään esimerkiksi laatupoikkeamia sekä niiden ymmärrystä lopputuloksen kannalta. Li-

säksi pyritään saamaan vastauksia laadun valvonnan merkityksestä ja kommunikaati-

osta pääurakoitsijan ja aliurakoitsijan välillä sekä niiden merkitystä laatupoikkeamien to-

teamiseen ja nopeaan reagointiin työnaikaisessa korjaamisessa. 

Runkorakentamisen laadun parantaminen valittiin aiheeksi, koska tilaajayritys halusi ke-

hittää omaa toimintaansa ja aihe määräytyi yrityksen tärkeäksi kehityskohteeksi toimi-

tusjohtajan kanssa pidettyjen palaverien seurauksena. Halusinkin tutkia mahdollisuuksia 

tehdä parempaa laatua nykyisillä aikatauluilla ja annetuilla toleransseilla, joilla esimer-

kiksi elementtitehtailla elementit tehdään. Työn tavoitteena on kehittää yrityksen työn 

laatua. Tutkimuskysymyksenä mietitään, millä muutoksilla laatua pystytään paranta-

maan. Apukysymyksinä tavoitteen saavuttamiseen toimivat seuraavat. Voiko tiukalla ai-

kataululla vielä parantaa nykyisestä laadukkaasta tekemisestä? Onko laadun tarkkailun 

ja varmistuksen puutteet liian suuria, jotta virheitä pääsee seulan läpi? Ovatko laatupoik-

keamat asennettavissa materiaaleissa liian suuret hyvään lopputulokseen?   
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2 ALIURAKOINTI JA LAADUN MERKITYS 

Rakentamisen laatu on koko ajan edessämme, koska rakentamista näemme ja koemme 

joka päivä. Asumme näissä laadukkaasti rakennetuissa asunnoissa ja taloissa, jotka on 

tehty tiettyjen laatuvaatimusten mukaisesti. Kuitenkin jokaisella yrityksellä on omanlaiset 

laatuvaatimukset, mikä herättää kysymyksen, pystytäänkö laatua määrittämään kaikille 

yhteneväiseksi. (Ahonen, ym. 2020, 142–146.)  

2.1 Laatu käsitteenä 

Suomalaisessa rakennuskulttuurissa laatu on noin yleisesti katsoen hyvää ja monet yri-

tykset pyrkivätkin nollavirheluovutuksiin. Keskimäärin tähän tulokseen päästään noin 80-

prosenttisesti. Inhimillisiä virheitä kuitenkin tapahtuu ja jokaisella kerralla ei lopputulok-

seen päästä ilman laatupoikkeamia. Suurin osa niistä pystytään kuitenkin korjaamaan 

ilman suurempia ponnisteluja. Enimmäkseen laatupoikkeamat lopputuloksessa ovat 

kosmeettisia maalaus- ja tasoitetöistä näkyviin jääviä virheitä sekä parvekkeen ovissa ja 

ikkunoissa olevia laatupoikkeamia. (RT Rakennusteollisuus 2021.) 

Laatu pystytäänkin jakamaan moneen eri alalajiin sen kohdentamista varten oikeaan 

osa-alueeseen. Se voidaan esimerkiksi jakaa kolmeen osaan tuotteen, palvelun ja toi-

minnan laatuun. Tuotteen laatuun kuuluu lopputulokseen vaikuttavat osa-alueet, kuten 

suunnittelun laatu, valmistuksen laatu, ympäristövaikutteinen laatu ja asiakkaan määrit-

tämä laatu. Suunnittelun laatu on suoranaisesti tehty kuvaamaan, kuinka hyvin suunnit-

telu vastaa asiakkaan odotuksia lopputuloksessa. Valmistuksen laatu on sitä, miten val-

mistusprosessi on onnistuttu hoitamaan, jotta tuote on suunnitelmien mukainen. Ympä-

ristövaikutteiseen laatuun on huomioitu tuotteen lopullinen turvallisuus käyttäjilleen. Asi-

akkaan määrittämä laatu on kaikkein eniten merkityksellinen lopputulokseen, koska tuot-

teen maksajan pitää olla tyytyväinen lopputulokseen. Se on myös eniten häilyvä käsite, 

koska jokainen määrittää laadun erilaisena. (Rakennustieto 2017, 7.) 

Laatu voidaan myös jakaa vain kahteen eri osa-alueeseen, joita ovat rakennuksen lop-

putuloksen laatu ja tuotantoprosessin laatu. Lopputuloksen laatu yleisesti ohjaa yrityksen 

imagoa muille yrityksille ja asiakkaille. Sillä pystytään kilpailemaan muihin nähden. Tuo-
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taprosessi kuitenkin nähdään yrityksen sisäisenä laadun tarkkailuna. Siinä prosessin ai-

kana pyritään asiakkaalle jättämään mahdollisimman positiivinen vaikutelma yrityksen 

toimintatavasta. (Ahonen, ym. 2020, 146.) 

Rakentamisen laatuun voidaan merkitä monia muitakin tahoja kuin pelkästään urakoisi-

jat. Näitä ovat esimerkiksi viranomaiset, suunnittelijat, tilaajat sekä jopa rakennuksen 

huollosta vastaavat. Toisin sanoen inhimillisiä virheitä tulee varmasti matkan varrella. 

Näistä yleisimpinä syinä ovat puutteelliset lähtötiedot, väärät materiaalivalinnat tai liian 

tiukat aikataulut. Toki myös työmaalla itsessään tehdään virheitä. (RT Rakennusteolli-

suus 2021.) 

Maallisesta näkökulmasta laatu ajatellaan usein siten, että työ pystytään tekemään ker-

ralla valmiiksi asti. Toisaalta sen voi ajatella myös lupauksen pitämisenä lopputuotteen 

tilaajalle. Siinä täytetään tilaajan toiveet, mutta samalla myös rakennetaan hyvän raken-

nustavan mukaisesti suunnitelmia ja viranomaisten määräyksiä noudattaen. Samalla 

lopputuote saavutetaan valmiiksi sovitussa aikataulussa sekä kustannustehokkaasti en-

nalta sovitussa budjetissa.  (Rakennustieto 2017, 11.) 

Laatu itsessään on mitattava asia. Se kuitenkin täytyy määrittää aina erikseen, millä mit-

tarilla sitä määritellään. Suurimmaksi osaksi asiakkaat määrittelevät laadun mittarin ja 

tästä syystä asiakaskeskeisen laadun yhteydessä pystytään keskustelemaan hinnasta. 

Tällöin asiakkaan maksama hinta on se, joka määrittää laadun. Tämänlaisissa tapauk-

sissa laatua voidaan mitata helposti samalla mittarilla. (Ahonen, ym. 2020, 147.) 

Laatu helposti määritellään käsittämään vain rakentamisen aikana tapahtuvia virheitä ja 

poikkeamia. Yritykset pystyvät kuitenkin itse määrittämään laadun merkityksen oman 

yrityksen kulttuuriin sopivaksi. Jos laadun määrittää pelkästään virheistä, siitä saa liian 

suppean näkökulman. (Ahonen ym. 2020, 147.) Laatu voidaan määrittää tätä nykyään 

kokonaisvaltaiseksi liikkeenjohtamiseksi, eikä pelkästään virheiden tunnistamiseksi ja 

eliminoimiseksi (Rakennustieto 2017, 7). 
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2.2 Aliurakointi ja yleiset sopimusehdot 

Aliurakoinnit ovat lisääntyneet rakentamisessa ja siksi aliurkakoinnista onkin tullut oh-

jaava tekijä tuotannonohjauksessa. Aliurakoinnin avulla on pystytty luomaan entistä no-

peampia rakennusaikatauluja ja pystytty limittämään entistä enemmän työvaiheita kes-

kenään. Tämän vuoksi aliurakointiin on kehitelty tarkemmat sopimusehdot ja -pohjat. 

Aliurakointia varten on RTK ja TEKES ovat tehneet aliurakkasopimusmenettelyn sekä 

pohjan aliurakoinnin sopimuksia varten YSE 1998. Yleisten sopimuskäytäntöjen vuoksi 

ollaan pystytty siirtämään sopimuspykälistä katseet urakkaneuvotteluissa ja tarjouspyyn-

nöissä urakoinnin kannalta olennaisiin asioihin, kuten aikataulutuksen erityiskohtien 

sekä laadunvarmistuksen onnistumiseen. (RT Rakennustieto 2021.) 

Aliurakan sopimusmenettely soveltuu käytettäväksi kaikissa rakentamiseen liittyvissä ali-

urakoinneissa. Pääurakoitsijana toimiva yritys voi käyttää mallia suoraan kaikissa ura-

koinneissa, mutta liitteisiin pitää sisällyttää urakkaan liittyvät työt, aikataulu, urakkarajat 

ja laatuvaatimukset. Aliurakan sopimuspohjana on yleiset sopimusehot 1998 ja tämä 

täydentää aikaisemmin luotuja yleisiä sopimusehtoja. Sopimuspohja on tehty tiiviiksi ja 

mahdollisimman yksinkertaiseksi, jotta sitä voidaan käyttää kaikenlaisissa aliurakointiso-

pimuksissa pohjana. Sitä täydennetään huolellisesti tehdyillä liitteillä, jotta siitä tulee sitä 

käyttävän yrityksen tuotannonohjauksen työkalu. Kuvassa 1 voidaankin huomata RTK:n 

aliurakkasopimuslomakkeen hyödylliset poiminnat sekä siihen lisättävät liitteet, jotka täy-

dentävät sopimuspohjia urakan luonteesta riippuen. (RT Rakennustieto 2021.) 
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Kuva 1. Sopimuslomake (RT Rakennustieto 2021). 

Runkorakentamisessa on tietyt laatuvaatimukset lopputuotteessa. Betoni- ja puurungolla 

on molemmilla omat vaatimukset. Laatuvaatimukset näihin löytyvät RT-kortistosta. Työtä 

aloitettaessa tai työurakkaa vastaanottaessa pääurakoitsija tekee tehtäväsuunnitelman, 

johon kirjataan laatuvaatimukset tarkasti ja ymmärrettävästi. Siihen kirjataan myös tur-

vallisuuteen vaikuttavat tekijät, mittauksen tarkkuudet sekä laadun todentaminen ja var-

mistaminen työn aikana. (Rakennustieto 2017, 115.)  

Betonirunkorakentamisessa jokaiselle työvaiheelle on omat laatukriteerit. Muottityössä 

laatuvaatimukset on määritelty sopimuspapereissa ja niiden tulee kattaa muotin tekemi-

sen laadusta, mittaamisesta sekä kestävyyden osalta tiettyihin kriteereihin asti kokonai-

suudessaan. Laadunvarmistukseen kuuluu myös jälkitöiden teko, kuten lämmitys, peit-

tely betonoinnin jälkeen sekä muottien purku ja putsaus. Myös työturvallisuuden noudat-

taminen kuuluu laadun varmistukseen. Mittapoikkeamia muottien lopputuloksessa saa 

olla keskimäärin 10 mm normaaliluokassa kattaen pituuden, leveyden ja paksuuden. 
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(Rakennustieto 2017, 116–118.)  Myös betonoinnissa mittapoikkeamat ovat normaali-

luokassa 10 mm. Itse betonoinnin laatuvaatimuksina on hyvä tiivistys, mittatarkkuus, oi-

kea valunopeus ja huolellinen jälkityö. (Rakennustieto 2017, 124–126.) 

Betonielementtien asennus on myös oleellinen osa nykypäivän rakentamista, joten sii-

hen kiinnitettävät laatutarkkuudet ovat olennaisia. Siinä työtä edeltävänä laadunvarmis-

tuksena pitää ottaa huomioon jo elementtitehtaalta tulevat laatupoikkeamat. Elementit 

otetaan vastaan työmaalle ja varastoidaan odottamaan asennusta. Ennen asennuksen 

aloittamista tulee huomioida turvallisuusasiakirjat, jotka on täytettävä huolellisesti. Asia-

kirjoissa on tultava esille muun muassa asennusjärjestys, elementtien kiinnittäminen oi-

keaoppisesti, oikeat tukipisteet, asennuskorkeudet ja niiden toleranssit sekä kiinnityshit-

saukset materiaaleineen. Ennen asennusta on myös huomioitava, että asennusalusta 

elementeille täyttää laatuvaatimukset turvalliseen ja laadukkaaseen asennukseen. (Ra-

kennustieto 2017, 128.) 

Työnaikaisessa elementtiasennuksessa tulisi huomioida oikeat varusteet ja riittävät läh-

tötiedot, eli viimeisimmät asennussuunnitelmat sekä riittävät turvallisuusolosuhteet. Li-

säksi tulisi tarkistaa ja tehdä aina asennuksen jälkeen riittävää laadunvarmistusta, jotta 

saumaraudat ja elementtien alapäiden s-pistekolot ovat joko tarvittaessa hitsattavissa tai 

täytetty kunnolla betonilla. Asennuksessa on tärkeä huomioida myös elementin asenta-

minen oikeaan paikkaan sopimuksessa esitetyllä tavalla ja toleransseilla. Asennustole-

ranssit esimerkiksi seinäelementeissä ovat sivusuunnassa 15 mm normaaliluokassa, 

kun taas toisaalta hammastus toiseen elementtiin nähden on sallittu vain 8 mm. (Raken-

nustieto 2017, 129-130.) 

Puurunkorakentamisessa laatuvaatimukset ovat hieman tiukemmat betonirunkoon näh-

den, ainakin jos mittapoikkeamiin vertaa. Runkojen teossa niiden on täytettävä niille ase-

tetut laatuvaatimukset. Niitä ovat mittatarkkuudet sekä mittaukset ja merkinnät, materi-

aalien laatu sekä asennusten kiinnitykset ja liitokset. Materiaalin ja kiinnikkeiden pitää 

täyttää laatuvaatimukset, jotka ovat erikseen suunnitelmissa määritelty. Työn aikana ja 

sen jälkeen, ennen kuin rakennus on kokonaisuudessaan oman sääsuojansa alla pitää, 

varmistaa, että sääsuojaus onnistuu väliaikaisesti. Työssä pitää myös olla käytössä riit-

tävät mittavälineet ja mittaukset pitää tarkastaa vielä työvaiheen päättämisen jälkeen. 

Mittatoleranssit ovat luokassa kolme 10 mm, mutta luokassa yksi enää vain 3 mm. (Ra-

kennustieto 2017, 190-192.)   
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Puurunkorakenteita pystytään tekemään myös puuelementeistä. Elementeistä tehdään 

yleisimmiten omakotitaloja, mutta puukerrostalot ovat yleistyneet myös. Ne perustuvat 

kantavien runkorakenteiden pinoamisella kerroksittain kantaviin ulko- ja väliseiniin. Run-

got näissä elementeissä koostuvat suurimmilta osin vakiomittaisista puupalkeista, run-

kotolpista sekä ikkunoiden ja ovien kehäpuista. Elementit ovat valmiiksi eristettyjä sekä 

levytettyjä päältä. Näitä asentaessa sääsuojaus on erittäin tärkeää, koska elementit ovat 

valmiiksi kuivaa pintaa, johon voidaan aloittaa samantien seuraavan vaiheen tekeminen. 

(Puuinfo 2021.) 

  

Kuva 2. Betonielementtien mittatarkkuudet (Rakennustöiden laatu 2017). 

 

Kuva 3. Puurakenteisten seinien mittatarkkudet (Rakennustöiden laatu 2017). 
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Kuten kuvista 2 ja 3 havaitaan, puu- ja betonirunkojen seinien asennustoleranssien erot 

ovat kohtalaisen suuret. Korkeimmassa laatuluokassa puurungolla on mittapoikkeamaa 

3 mm, mutta betonissa jo 8 mm, joten ero on siis 5 mm. Molemmissa kohteissa pinta jää 

näkyville. Tämänlainen ero on rakentamisessa jo ylipäätään todella suuri. (Rakennus-

tieto 2017, 118, 192.) 

Tehtäväsuunnitelma tehdään aina ennen suuremman urakan aloittamista. Tehtäväsuun-

nitelma tehdään, jotta pystytään paremmin hallinnoimaan suurempia kokonaisuuksia. 

Tehtäväsuunnitelmaan kuuluvat laadunvarmistukseen liittyvät dokumentit, aikataulu 

sekä urakan budjettiesitys. Lisäksi tehtäväsuunnitelmassa käydään läpi potentiaalisten 

ongelmien analyysi, jotta pystytään paremmin hallinnoimaan mahdollisia ongelmakohtia 

sekä ennakoimaan niiden syntymistä. Tehtäväsuunnitelma on hyödyllisin, kun se teh-

dään ennen kuin työvaihe aloitetaan tai edes aliurakointisopimusta solmitaan. Tehtä-

väsuunnitelma tehdään hyvän johtamisen näkökulmasta, jolla pyritään riskien hallintaan 

ja minimoimiseen. Suunnitelman tekee pääurakoitsija, mutta myös aliurakoitsijalle on 

hyötyä hyvästä suunnittelusta. Hyvällä informaatiolla ja sopimushetken palavereilla pys-

tytään jakamaan pääurakoisijan ja aliurakoitsijan kesken mahdolliset työtä ahdistavat 

ongelmakohdat ja niitä pystytään hiomaan ennen töiden aloittamista. Ennen kaikkea teh-

täväsuunnittelulla on tarkoitus pystyä parantamaan rakentamisen laatua ja saamaan lop-

putuotteen laatu tarpeeksi hyvälle tasolle, jotta tavoiteltu asiakastyytyväisyys säilyisi. 

Laatuun pyritään suunnittelun avulla myös vaikuttamaan aikataulutuksen onnistumisella 

sekä turvallisuudella työn aikana. (Ratu S-1228, 2010.)  

Kaikki työmaat tulisi aikatauluttaa ja varsinkin isommat työmaat jokaisen tehtävän osalta 

kaikki työmaaresurssit huomioiden. Jos resurssit eivät kohtaa aikataulutuksen kanssa, 

työmaata ei pystytä viemään läpi suunnitellulla aikataululla.  Liian tiukalla aikataululla ei 

päästä laadulliselta kannalta oikeaan lopputulokseen. Tämä myös ajaa työntekijät suu-

rempiin virheisiin ja lisää ylipäätään herkkyyttä laatupoikkeamille. Runkotyövaiheessa 

aikataulutukseen tulee varata tarpeeksi aikaa betonoinnin kovettumiselle sekä kuivana 

pitämiselle. Resurssit tähän tulee varata vuodenajan mukaan. Myös hyvät vuorovaikut-

teiset palaverit takaavat jokaiselle hankeosapuolelle sen, että kaikki saavat mahdolli-

suuksien mukaan tarpeeksi aikaa töiden tekemiseen. Työnaikaisissa palavereissa pys-

tytään reagoimaan kesken työnteon myös venyviin aikatauluihin tai jos aikataulut ovat 

liian löyhiä, niitä pystytään kiristämään. (Koskenvesa ym. 2015.) 
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2.3 Työvaiheet  

Rakennustyötä pyritään aina suunnittelemaan ja valvomaan tarkasti, jotta tuottavuutta 

pystytään parantamaan. Suurimmassa roolissa työmaan onnistumiseen on vastaava 

työnjohtaja, joka suunnittelee ja ylläpitää koko työmaata. Tämän voi kuitenkin peilata 

pienempäänkin mittakaavaan aliurakoitsijalle. Kummassakin osassa suunnittelu ja sen 

ohjaus ovat erityisessä roolissa. Työnjohtajat ovat alttiita kovalle paineelle ja suunnittelu 

eteenpäin auttaa hallitsemaan työvaiheita. Anssi Koskenvesa toteaakin artikkelissaan 

Tuotannon suunnittelun käytännöt, että suurin osa haastatteluun vastanneita työnjohta-

jista antoi suurimmaksi tekijäksi työn onnistumiselle hyvän aikataulutuksen ja työmaan 

onnistuneen ajallisen hallinnan. (Anssi Koskenvesa 2012, 192.) 

Koskenvesa on haastatellut yhtätoista vastaavaa työnjohtajaa ja artikkelissaan perkaa-

kin heidän vastauksiaan. Aikataulutuksesta on kaikki lähtöisin. Nopeaan ja tehokkaa-

seen aikataulutukseen perustuu koko rakennusteollisuus. Nopeat muutokset sekä hyvä 

valmiusaste takaavat kilpailukykyä. Kuitenkin, jos aikataulutus ei ole kohdallaan, se vai-

keuttaa olennaisesti työn tekoa. Artikkelista käykin ilmi, että uudelleen tekeminen, työ-

ympäristöongelmat, katkokset työhön sekä päällekkäinen työ vaikuttavat sekoittavasti 

koko työmaahan. Aikataulusta voikin tehdä aina tiettyyn työvaiheeseen sopivan, johon 

parhaiten sopii jana-aikataulu tai paikka-aikakaavio. (Anssi Koskenvesa 2012: Tuotan-

nonsuunnittelun käytännöt, 192.) 

Aikataulutus itsessään vaikuttaa laatuun mutta myös työturvallisuuteen, jonka vaikutus 

laatuun on välillinen. Suomessa pätee työturvallisuuslaki, jonka tarkoitus on parantaa 

työturvallisuutta ja terveyttä sekä ennaltaehkäistä tapaturmia. Työturvallisuus ja sen 

suunnittelu näyttelevät suurta osaa työmaan päivittäisestä toiminnasta. Sen tarkoitus 

pelkästään työympäristön sekä laadun parantamiseen on huomattava. Ennen työn aloit-

tamista tehdään riskianalyysi ja työn turvallisuussuunnitelma. Riskikartoituksella pyritään 

analysoimaan tulevat riskit sekä nollaamaan niiden aiheuttajat, jotta työtapaturmia ei sat-

tuisi. Rakennustyömaalla myös jokainen perehdytetään työhönsä sekä tarkastetaan työ-

turvallisuuskortin voimassaolo. Ensisijaisesti aliurakoitsijat vastaavat omasta työturvalli-

suudestaan, mutta kaikki ovat vastuussa yleisen työturvallisuuden ylläpitämisestä ja työ-

turvapoikkeamien ilmoittamisesta esimiehelleen. (Rakennustieto 2004.) 

Aliurakoitsijat tekevät myös työn turvallisuussuunnitelman ennen töiden aloittamista. 

Siinä urakoitsija pyrkii kartoittamaan jokaiseen työvaiheeseen liittyvät riskitekijät ja niiden 
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ehkäisyn keinot. Siihen kirjataan yrityksen nimi, sen toimittama työtehtävä sekä riskit, 

joita työtehtävissä esiintyy. Lisäksi siihen on kirjattu työntekijöiden edustajan, aliurakoit-

sijan työnjohtajan sekä pääurakoitsijan työnjohtajan allekirjoitukset, jotta jokainen nou-

dattaa yleisesti sovittuja sääntöjä. Liitteestä 1 löytyykin esitäytetty työn turvallisuussuun-

nitelma JPN-Rakennus Oy:n menneeseen työkohteeseen. (Rakennustieto 2004.)  

2.4 Riskienhallinta ja laadun mittaaminen 

Riskienhallinta kuuluu olennaisesti tuotannon töiden suunnitteluun. Koskenvesa (2012, 

195) toteaa artikkelissaan Tuotannonsuunnittelun käytännöt, että riskienhallinta kulkee 

käytännössä käsikädessä aikataulutuksen ja tuotannonsuunnittelun kanssa, jos ne vain 

ovat synkronoitu keskenään. Työstä tehdään potentiaalisten riskien analyysi (POA) ja 

sen avulla pystytään havaitsemaan tulevia riskejä paremmin sekä vastaamaan riskien 

hallintaan. Riskien tunnistaminen on ennalta ehkäisyä ja osaltaan hyvä laadunvarmis-

tustoimi. Samalla pyritään varmistamaan laatua rakentamisessa, jotta laaduntarkkailu ei 

jäisi pelkästään valvonnan varaan. (Anssi Koskenvesa 2012: Tuotannonsuunnittelun 

käytännöt, 195.) 

Yrityksillä on omia laadunvarmistuksen suunnitelmia sekä laatujärjestelmämalleja. Jo-

kaisessa urakassa määritetään laatu ja tarkennetaan, miten se esiintyy työssä. Pääura-

koitsija määrittää sen omaan laatusuunnitelmaansa ja aliurakoitsija noudattaa sitä suun-

nitelman mukaan. Ennen rakentamisen aloittamista tarkennetaan laatusuunnitelmat ja 

tarvittaessa niitä täydennetään koko rakentamisen ajan. (Rakennustekniikka Tampere 

1994, 702.) 

Jokaiseen projektiin aliurakoitsija asettaa omat laatuvaatimukset sen mukaan, miten 

pääurakoitsija esittää omat vaatimuksensa rakentamisen laadulle sopimuksessa. Sa-

malla ennen aloitusta tehdään riskikartoitus sekä projektin laadunohjauksen suunnittelu, 

jossa esitetään valvonta työmaan etenemiselle ja sen vastuunjako ja toteuttaminen ra-

kentamisen aikana. Suunnitelma tehdään ensisijaisesti omaa työtä varten, jotta pysty-

tään hallinnoimaan rakentamisen laatua projektin alusta loppuun asti. Suunnitelmaa 

myös päivitetään projektin edetessä ja siihen tehdään tarvittaessa suuriakin muutoksia, 

jos sellaiseen reagointiin on tarvetta. (Rakennustekniikka Tampere 1994, 702.) 
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Pääurakoitsija laatii myös laatusuunnitelman, jotta sekä pää- että aliurakoitsija jakavat 

yhteneväiset näkemykset rakentamisen laadusta. Siihen on kirjattu laadunvarmistustoi-

met sekä toimet, jolla rakentamisen edetessä aliurakoitsija pystyy toteuttamaan tarvitta-

vat laatuseikat halutulla tavalla. Laatuvaatimuksia tehdessä ja niitä hyväksyessä pitää 

kuitenkin muistaa, että viranomaisten määräämät laatuvaatimukset ovat ohjaavia ja niitä 

on pidettävä punaisena lankana toiminnassa. (Rakennustekniikka Tampere 1994, 702-

01.) 

Rakentamisen aikana laatua mitataan jatkuvasti. Pääurakoitsijan puolelta laatua mita-

taan sen mukaan, miten yrityksen laatukäytännöt on asetettu. Yleisesti laadun mittaami-

nen voidaan kuitenkin jakaa kahden pääluvun alle. Ensimmäinen on rakentamisen ai-

kana tapahtuva laadun mittaaminen. Siinä tarkastellaan työmaan siisteyttä, materiaalien 

laatua, valmiin työn laatua sekä laadunhallinnan yleistä toteutusta. Toinen on luovutus-

vaiheessa ja sen yhteydessä tehtävät mittaukset. Siinä tarkastellaan luovutuksen yleistä 

suunnittelua, aikataulutusta, laatuvaikutelmaa asiakkaiden näkökulmasta sekä valmiin 

työn laatua asuntokohde kerrallaan. Aliurakoitsijaa koskettaa näistä kahdesta rakennus-

vaihe. Sieltä erityisesti materiaalien hallinta ja niissä olevien puutosten tai poikkeamien 

ilmoitus pääurakoitsijalle. Samalla koko projektin ajan tarkastellaan oman valmiin työn 

laatua. Lisäksi työmaan yleinen siisteys oman työn ohella ja siinä samalla työturvallisuus 

ovat tärkeät mittarit laadukkaalle työlle. (Rakennusteollisuus 2021: Laadun mittaami-

nen.) 

Aliurakan alkaessa tehdään usein mallityö ensimmäisestä osakohteesta. Se voi olla run-

kotöissä ensimmäinen asunto tai kerros. Siinä määritetään laatutekijät koko projektin 

ajalle ja sen mukaan pystytään valvomaan sekä pääurakoitsijan että oman työ osalta 

laatua ja sen kehitystä projektin aikana. Mallityötä tarkastettaessa selvitetään mahdolli-

set virheet ja ne korjataan ennen kuin töitä voidaan jatkaa eteenpäin. Jos virhe on sen 

laatuinen, että se voi toistua urakan edetessä, se pyritään eliminoimaan tarvittavilla muu-

toksilla. Muutoksia voi olla kalustomuutos tai työmenetelmän muuttaminen. Malliasen-

nuksella ja sen virheiden määrittämisellä pyritään poistamaan häiritötekijät, jotka voivat 

vaikuttaa laatuun. Samalla virheet ja puutteet pyritään minimoimaan, jotta suurempia 

laatupoikkeamia ei tule muun urakan aikana, koska niitä saattaa olla haastavampi kor-

jata. (RT-Rakennustieto 2011: RATU S-1229, 8.) 

Ennen kuin rakennusprojektissa voi siirtyä seuraavaan kohteeseen tai työhön, pitää 

edellinen työ saattaa valmiiksi. Urakat saatetaan valmiiksi tekemällä ensin itselleluovu-
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tus, jossa käydään kaikki osakohteet läpi sekä korjataan huomatut virheet. Tämän jäl-

keen pidetään loppukatselmus, johon osallistuvat työmaan vastuuhenkilöt, asentajat 

sekä aliurakoitsijan työnjohtajat. Loppukatselmuksessa käydään läpi kaikki urakkaan 

kuuluneet työt sekä mahdolliset löytyvät virheet kirjataan ylös. Sen jälkeen ilmitulleet vir-

heet korjataan ja käydään vielä kerran yhdessä läpi. Vasta tämän jälkeen urakka katso-

taan olevan valmis ja urakoitsija voi siirtyä seuraavaan työvaiheeseen. (RT-Rakennus-

tieto 2011: RATU S-1229, 9.) 
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3 RUNKORAKENTAMISEN HAASTEET 

3.1 Talvirakentaminen 

Etelä- ja Lounais-Suomessa ensimmäiset pysyvät lumipeitteet tulevat maahan joulukuun 

aikana mutta ensimmäiset pakkaset huomattavasti aiemmin. Pakkaset ja lumi vaikutta-

vat rakentamiseen huomattavasti. Suomessa talviolosuhteet kestävät lumi ja pakkasjak-

sot huomioon ottaen noin puoli vuotta, jonka aikana pystytään käyttännössä tekemään 

kokonainen kerrostalon runko. Talvikauteen on siis varauduttava aina rakennettaessa. 

Pakkanen tuo väkisin rakentamiseen materiaali työvoima seke energiakustannuksia. Sa-

malla myös aikataulut venyvät, jos tulee syysmyrskyjä tai muuten vaan aikatauluun ei 

ole huomioitu talvilisätöitä. (Rakennustieto 2021: Talvirakentaminen.) 

Talvi vaikuttaa aina rakennushankkeen kustannuksiin ja se tuleekin ottaa aikaisessa vai-

heessa huomioon. Oikeanlainen aikatauluttaminen töille on tärkeää, jotta rakennusvai-

heen kokonaisaikataulussa on mahdollista pysyä koko rakennushankkeen ajan. Runko-

rakentamisessa talvitöiden aikatauluttaminen ja huolellinen suunnittelu vaikuttaa myös 

rakentamisen laatuun. Aikataulutuksessa häiriöihin on hyvä varata myös niinkutsuttua 

vapaata pelivaraa. Tällä tavoin aikataulutuksessa on mahdollisuus ottaa vastaan suuria 

ulkoisia häiriötekijöitä. Runkovaiheessa tapahtuvat äkilliset säämuutokset vaikuttavat 

eniten aikatauluihin. Silloin rakennuksessa ei ole vielä lopullista sääsuojausta, eli kattoa 

päällä. Lumi pääsee kerroksiin ja vaikeuttaa rungon rakenteiden kuivatusta. Aikatauluun 

on hyvä huomioida myös esimerkiksi betonin lämmittäminen sekä peittely, jotta se ei 

pääse kovettumisen aikana jäätymään. (Rakennustieto 2021: Talvirakentaminen.) 

Talviaikana rakennettaessa kerrostalon runkoa lunta voi sataa kerroksiin sisään ennen 

seuraavan kerroksen lattian valua. Tällöin lumi pitää poistaa kerroksesta, ettei se pääse 

sulamaan ja valumaan edellisiin kerroksiin, jossa se ehkäisisi kuivatusta ja keskeyttäisi 

sen. Lumi poistetaan mekaanisesti eli lapioimalla se pois. Lumen luontin pois kerroksista 

on nopein ja halvin menetelmä. Se on myös kuivumisen kannalta paras, koska tällöin se 

ei ehdi kastamaan kerrosta, kun se on vielä kiinteässä muodossa. Lumi pitää myös au-

rata pois holvilta ennen valua. Raudotteiden ja muiden seasta sen auraaminen ei ole 

yleensä mahdollista, joten tällöin täytyy turvautua sulatukseen. Nopein menetelmä, jota 

käytetään ennen valua on höyrytys. Lumi ja jää pitää saada pidettyä pois, jotta betoni ei 
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jäädä valettaessa ja sen lujuudenkehitys ei mene pilalle. (Suomen Rakennusteollisuu-

denliitto ry 1990, 23-25.) 

Paikallavalurungossa valettavia rakenteita lämmitetään eri menetelmillä, jotta betoni 

saadaan pysymään sulana koko sen lujuudenkehityksen ajan. Yleinen lämmitysmene-

telmä on käyttää vastuslankalämmitystä eli ennen valua sitoa esimerkiksi raudoitukseen 

lämmityslankaa, joka säteilee lämpöä betoniin, kun se on valettu. Tällöin se ei pääse 

jäätymään. Tätä on hyvä käyttää esimerkiksi pilarimuoteissa tai paikallavaluholvissa. 

Lämmitys myös lisää kovettumisnopeutta, joka osaltaan vaikuttaa aikataulukseen. Seu-

raavat työvaiheet pystytään aloittamaan aiemmin, mitä nopeammin muotit pystytään pur-

kamaan. Paikallavaluseinissä voidaan käyttää suurmuotteja, joissa on jo valmiina läm-

pöelementit kiinni. Tällöin ei tarvitse erikseen kiinnittää lämmityskaapelia. Valettavien ra-

kenteiden lämmityksessä voidaan myös käyttää säitely tai sähkökäyttöisiä lämmittimiä. 

Näitä voidaan käyttää lämmittämään rakenteita, jos rakenne on peitetty ja lämmittimen 

pistää sinne alle. (Suomen Rakennusteollisuudenliitto ry 1990, 41-63.) 

Rakennuksen runkoa pyritään siis lämmittämään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, 

jotta kuivatus käynnistyisi mahdollisimman pian. Sillä pyritään saamaan seuraavan alka-

van työvaiheen aloitusvalmius saavetettua, koska suurin osa seuraavista vaiheista tar-

vitsee kosteuden tietylle tasolle, jotta se voidaan suorittaa. Tällöin pystytään tekemään 

laatu sekä sopimusasiakirjojen mukaisesti töitä. Lämmityksen alkuvaiheessa rakenteet 

varsinkin betonipinnat ovat kylmiä ja siihen tiivistyy kosteutta. Kuitenkin lämmityksellä 

saadaan rakenne itsessään varaamaan lämpöä, joilloin kuivaminen pääsee alkamaan. 

Ulkoisesti tuleva vesi kuitenkin saadaan pysymään ulkona vasta, kun rakennuksen lo-

pullinen katto on asennettu. Siihen asti sade voi päästä tuottamaan kosteutta sisälle. 

Yleisiä lämmittimiä rungon lämmittämisessä on kaukolämpö, öljylämmitys, kaasulämmi-

tys tai sähkölämmitys. Nämä ovat kyllin edullisia sekä helposti liikuteltavissa kerroksesta 

ja huoneistosta toiseen. Kuvassa 4 havainnollistetaan, mikä lämmitysmuoto sopii mihin-

kin työvaiheeseen. (Rakennustieto 2021: Talvirakentaminen, 704.) 
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Kuva 4. Lämmitysmuotojen soveltuvuus rakennusvaiheeseen (Rakennustieto 2021: Tal-
virakentaminen).  

 

Sääsuojaus on myös yleistynyt ja varsinkin puurunkorakentamisessa pyritään runko suo-

jaamaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta kosteusongelmia ei pääsisi synty-

mään. Mitä nopeammin rakenteet suojataan kosteudelta, sitä nopeammin kuivatus pää-

see alkamaan. Säähäiriöt eivät tällöin pääse vaikuttamaan niin paljon rakennuksen laa-

tutekijöihin. Suojauskalustona voidaan käyttää sääsuojia, julkisivusuojia tai suojapeit-

teitä. Sääsuojat voivat olla käytännössä ihan minkälaisia vain. Niitä on moneen käyttö-

tarkoitukseen sopivia sekä muotoisia. Suojapeitteet voivat olla joko rakennuspeitteitä, 

jotka kestävät kovan vuoden aikojen tuottaman rasituksen, tai kevyitä suojuksia, jotka 

läpäisevät ilmaa ja pölyä mutta eivät vettä. Julkisivusuoja taas pystytetään rakennusteli-

neiden päälle ja seinille suojaamaan esimerkiksi rappaamista tai muuraustyötä. Kuvassa 

5 havainnollistetaan eri sääsuojien soveltuvuus rakennusvaiheen mukaan. (Rakennus-

tieto 2021: Talvirakentaminen, 702.) 
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Kuva 5. Suojauskaluston soveltuvuus erivaiheisiin (Rakennustieto 2021: Talvirakentami-
nen).  

 

3.2 Kosteudenhallinta runkorakentamisessa 

Rakentaessa tulee hallita kaikki rakentamisen vaiheet ja miettiä mitä seurauksia tehdyillä 

päätöksillä on tulevaisuuden kannalta. Kosteuden hallinta kuuluu olennaisesti rakenta-

miseen. Se on tärkeä asia koko rakentamisen ajan alkaen jo perustusvaiheessa. Suun-

nitelmat täytyy tehdä salaojille ja sadevedelle, jotta ne eivät pääse talon alle rapistutta-

maan perustuksia. Samalla runkoa pystytettäessä pitää hallinnoida veden kulkua ja sitä 

mihin rakenteisiin sitä voi päästää ilman vaurioita. Esimerkiksi ulkoseinäpintojen taus-

tassa oleva tuuletusrako pitää jättää vapaaksi asennettaessa, jos asennettavat elementit 

ovat niin sanotusti valmiita sekä sisä- että ulkopuolelta. (Merikallio 1998, 7–8.) 
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Kuivaketju 10 on toimintamalli, jonka avulla pystytään vähentämään kosteusriskejä kai-

kissa rakentamisen vaiheissa sekä läpi sen elinkaaren. Sen sisällys perustuu ketjuun, 

jonka avulla torjutaan ja hallinnoidaan syntyviä kosteusvaurioita ja riskejä. Siihen kuuluu 

riskilista ja toimintaohjeet. Riskilista sisältää kymmenen riskikohtaa, jonka avulla pysty-

tään vähentämään jopa 80 prosenttia syntyvistä kosteusvaurioista. Suunnittelijat aloitta-

vat kuivaketju 10 toteuttamisen jo suunnitteluvaiheessa ja merkitsevät suurimmat riskit 

sinne sekä niiden torjunnan suunnittelmissa. Kun päätös käyttöönotosta on tehty, hank-

keeseen nimitetään kosteuskordinaattori, joka valvoo toteuttamista koko hankkeen ajan. 

Suunnittelijat toteavat, että ovat suunnitelmissaan ottaneet huomioon riskilistan ja sen 

jälkeen työmaalla dokumentoidaan, että näin on myös toimittu. (Kuivaketju 10 2021.) 

Hankkeisiin varattu aikataulu on kosteusteknisesti riittämätön, jos kuivaketju 10 ei ole 

mahdollista toteuttaa suunnitellussa ajassa. Aikatauluun varaaminen kuivaketju 10 to-

teuttamiseen on tärkeää, koska valittuaan sen toteuttamisesta kaikki vaaditut mittaukset 

täytyy tehdä sekä varmistaa, että kosteus on tarvittavalla tasolla jokaisen vaiheen aloi-

tuksen hetkellä. Jos aikataulu on liian kireä, kuivaketju 10 on mahdotonta toteuttaa riit-

tävästi. (Kuivaketju 10 2018: Riskilista.) 

 

Kuva 6. Kosteudenhallinen riskilista (Kuivaketju 10 2018: Riskilista). 
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Kuvaa 6 tarkasteltaessa runkorakentamisen riskilistasta voidaan poimia numerot kaksi, 

kahdeksan ja yhdeksän. Ne vaikuttavat jo runkorakentamisessa ja ne pitää ottaa huomi-

oon jo tekovaiheessa. Betonirunkoa tehdessä sääsuojausta ei kovin usein käytetä, joten 

sadevesi pääsee tunkeutumaan rakenteisiin. Varsinkin ennen kuin lopulliset ikkunat ovat 

paikallaan. Tällöin ikkunoiden väliaikainen suojaus on tärkeää, jotta kuivuminen betonin 

ja muiden rakenteiden osalta pääsee alkamaan. Nopeassa reagoinnissa kuivattamiseen 

päästään nopeasti myös tavoite kosteusarvoihin, jotta pintamateriaalien asennus voi-

daan aloittaa. Tämä kohta ohjaa riskilistan numeroon kahdeksan. Numero yhdeksän on 

materiaalien kastuminen ja vaurioituminen. Ennen kuin lopullinen vesikatto on valmis voi 

vielä kerroksiin valua vettä, joka voi vaurioittaa joko jo aloitettuja sisävalmistusvaiheen 

töitä tai siellä varastoitavia materiaaleja sisävalmistusvaihetta varten, kuten kipsilevyjä. 

(Kuivaketju 10 2018: Riskilista.) 
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4 YRITYKSEN NYKYINEN TOIMINTATAPA 

JPN-Rakennus Oy toimii rakennusalalla kaikenlaisissa uudiskohteissa sekä saneeraus-

kohteissa mutta pääasiassa yritys tekee tällä hetkellä betoni- ja puurunkorakentamista. 

Suurimmat kohteet ovat viime vuosina olleet kerrostalorungot aliurakointeina tehtyinä. 

Pääasiassa kerrostalot ovat olleet peruskohteita, kuten 6–8-kerroksisia paikallavalurun-

koja. Mukaan mahtuu myös viimeisimpänä toteutuksena tehty yksi täyselementtirunko-

kin. Yrityksen toiminta keskittyy yleensä perustuksista vesikattoon asti tehtävillä ratkai-

suilla mutta myös pienempiä kokonaisuuksia tehdään. Edellisvuodelta hyvä esimerkki 

tähän on tehdyt puurungot rivitaloihin, jotka olivat myös aliurakointina tehtyjä suurem-

malle rakennusyhtiölle.  

JPN-Rakennuksen toimitusjohtajalle tehdyssä haastattelussa hän kommentoi yrityksen 

nykyistä tilannetta ja ongelmakohtia. Eniten ongelmia käytännön työlle on aiheuttanut 

nykyinen koronatilanne ja vuoden 2020 kesällä oli hankala saada töitä työntekijöille. Var-

sinais-Suomen alueelle alkoikin monta työmaata suuremmilta rakennusyhtiöiltä vuoden 

2021 alussa, jolloin yrityksen toimitusjohtajan mukaan olikin paljon tarjontaa erilaisista 

urakoista. Tulevaisuus näyttää myös hyvältä rakentamisen suhteen.  

Yrityksen toiminnassa ja käytännön rakentamisessa ei ole näkynyt niinkään huomatta-

van suuria ongelmia. Itse käytännön rakentaminen on tällä hetkellä huomattavan hyvällä 

tasolla mutta aikaisemmin yrityksellä on ollut joitakin ongelmia laadun suhteen. Kuitenkin 

tämän jälkeen vanhoja työntekijöitä on lähtenyt ja uusia on tullut tilalle. Yrityksen toimi-

tusjohtajan mielestä kuitenkin uudistuminen ja työryhmän nuorentuminen on tuonut huo-

lia laadun kannalta. Toiveena olisi, että samat laatupoikkeamat eivät pääsisi toistumaan. 

Tämän vuoksi tilatun työn tarkoitus on kartoittaa nykyistä laatutietämystä ja mielipiteitä 

laadun kannalta. 

Aiemmat ongelmat olivat suoranaisesti rakentamisen laadussa ja sen ymmärtämisessä. 

Laatu käsitteenä ja laatuvaatimukset eivät olleet tuttuja työntekijöille. Voi myös olla, että 

olivat tuttuja mutta niistä ei välitetty tarpeeksi. Se tuottaa suuria ongelmia työnjohdolle, 

koska valvonta täytyy olla liian kokonaisvaltaista. Se  hankaloittaa kaikkien tekemistä, 

jos työnjohto joutuu koko ajan valvomaan virheitä ja huomauttelemaan korjauksista. Laa-

dussa olleet ongelmat olivat esimerkiksi elementtiasennuksessa ja niiden laadussa. Ele-

mentit eivät välttämättä olleet ihan oikealla paikalla tai suorassa muihin seiniin nähden. 
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Tämä johti ongelmiin korjauksissa, kun niitä joutui tiukalla aikataululla korjaamaan ennen 

välipohjan holvin valua.  

Yrityksen toimitusjohtajan mukaan edelliset laatupuutteet on pyritty korjaamaan ja niiden 

aiheuttajat eivät ole enää töissä yrityksessä. Nykyisinä laatupuutteina nähdään vielä tällä 

hetkellä ryhmän alentuneen keski-iän takia hieman kokemuksen puutetta, mutta sitä on 

pyritty korjaamaan huolellisella perehdyttämisellä sekä opettamisella. Myös kokeneem-

mat asentajat työskentelevät kokemattomampien kanssa ja opettavat heitä. Laatu on 

tällä hetkellä hyvällä tasolla mutta virheitä sattuu kaikille. Kuitenkin virheistä pyritään 

eroon. Yrityksen työnjohto on sitä mieltä, että kaikessa voi aina parantaa, ja itsensä ke-

hittäminen on erinomainen piirre. JPN-Rakennus Oy on kasvava yritys, jonka päämäärä 

on näyttää rakennusalalla oma käden jälkensä. 
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5 KYSELYTUTKIMUS LAADUN KEHITTÄMISEKSI 

 

5.1 Tutkimuksen toteutus 

Tutkimus tehtiin kyselynä tilaajayritys JPN-Rakennus Oy:n halukkuudesta. Kysely suori-

tettiin yrityksen sisäisenä kyselynä ja jokaiselle toimitettiin henkilökohtaisesti lomakkeet. 

Jokainen työntekijä sai aikaa viikon vastata kyselyyn ja lopuksi lomakkeet kerättiin ano-

nyymisti takaisin. Vastausprosentti oli 100 % eli kaikki vastasivat kyselyyn. Kysely toteu-

tettiin avokysymyksin ja osassa kysmyksistä haettiin myös perustelut vastauksille, jotta 

vastauksista tulisi kokonaisvaltaisempia. Vastaukset olivat erittäin kattavia ja tarkoituk-

sen täyttäviä. Kyselyiden täyttäjät ovat JPN-Rakennus Oy:n työntekijöitä, jotka ovat ol-

leet yrityksessä osa noin 10 vuotta ja osa vasta alle vuoden. Lisäksi ikähaitariltaan työn-

tekijät ovat 18 ja 55 välillä.  

Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, pystytäänkö tilaajayrityksen työn laatua parantamaan 

entisestään ja millä tavoin. Sitä lähdettiin selvittään yksinkertaisilla avokysymyksillä, joi-

den tarkoitus oli herättää työntekijät ajattelemaan omaa työtään, tekemiään työkohteita 

sekä niiden vertailuajattelua. Lisäksi kysyttiin laadusta ja sen määrittämisestä käsitteenä, 

koska siitä voi monella olla eri määritelmiä mielessään.   

5.2 Tutkimuksen tulokset ja analyysi 

Kyselyn ensimmäinen kysymys oli laadun määrittäminen käsitteenä. Kysymyksessä ei 

sinäänsä ole oikeaa vastausta. RT:n laatukirjassa määritelläänkin laatu monikäsit-

teiseksi ja eri tahoista tarkasteltuna sitä voidaan käsittää monella eri tavalla (Rakennus-

tieto 2017: Rakennustöiden laatu 2017, 7). Kysymyksessä haettiinkin pelkästään mieli-

piteitä rakennustöiden laatuun itse rakentajan näkökulmasta, jotta voidaan tarkastella, 

kuinka yhteneväiset vastaukset kaikilla vastanneilla on.  

Vastausket itsessään olivat hyvin samankaltaisia. Samankaltaisuudessaan niistä pystyy 

poimimaan asioita, kuten asiakkaalle tehtyä laatua tyytyväisyyden mukaan, ja työn 
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alusta loppuun saattamista sovittujen kriteereiden mukaan. Vastauksissa myös toistui 

muutaman kerran, että jokainen määrittää itse laadun, mitä sen pitäisi olla.  

Laadukkaaseen rakentamiseen pitäisi siis pystyä määrätyillä rakennusmateriaaleilla 

sekä tarvikkeilla. Tietyt kriteerit sekä toleranssit pitäisi pystyä täyttämään annetuilla väli-

neillä. Jos välineitä eikä tarvikkeita ole, eivätkä ne täytä vaatimuksia kyseiseen tehtä-

vään, niitä pitäisi pystyä pyytämään lisää. Tilaajan pitäisi myös olla tyytyväinen lopputu-

lokseen sekä työn ulkoasun tulisi määrittää myös laatua. Ei pelkästään mittatarkkuudet 

ja toleranssit.  

Toiminnan laatu käsitellään asiakastyytyväisyyden kautta. Mutta se ei välttämättä tar-

koita pelkästään tuotteen tilaajan näkökulmaan tyytyväisyydestä, vaan se voidaan myös 

käsittää suoraan tyytyväisyydeksi yrityksen sisällä. Asiakkaaksi voidaan myös käsittää 

urakan sisällä seuraavaa osakohdetta tai työvaihetta tekevä työntekijä, jolloin laatu mää-

ritellään työntekijöiden sisällä. Tämä voi olla osa syytä, miten työntekijät yrityksen sisällä 

määrittävät laadun. Kilpailun kautta työkavereihin. (Rakennustieto 2017: Rakennustöi-

den laatu 2017, 7.) 

Toisena kysymyksenä oli miettiä tapoja, joilla laatua voitaisiin vielä parantaa. Siinä jokai-

sella haastateltavalla on oma mielipide ja sen toivottiin esiintyvän vastauksissa. Vastauk-

sia olikin monenlaisia ja niissä ei ollut paljoa samankaltaisuuksia. Toki samanalainen 

linja toistui muutamissa kysymyksissä. Kysymys suoranaisesti vastaa otsikkoon ja pää-

tutkimuskysymykseen.  

Vastauksia oli monenlaisia. Eniten nousi esiin aikataulutus ja sen muokkaaminen työvai-

heen mukaan oikeaksi. Tiukalla aikataulutuksella pystytään samaan nopeasti valmista 

mutta laadun kärsiminen voi olla mahdollisuus. Mitä tiukempi aikataulu, sitä enemmän 

virheitä sattuu. Tällöin myös virheiden korjaamiseen menee aikaa ja aikataulu hidastuu 

entisestään. Mielestäni parhaiten pystytään vaikuttamaan aikataulutuksen ja laadun vä-

liseen suhteeseen muokkaamalla juuri sopivassa balanssissa oleva aikataulu. Tällöin 

laatu ei pääse kärsimään mutta saadaan myös eniten tehokkuutta irti työstä ja sen lop-

putulos on kaikkia tyydyttävä. Sopivan balanssin löytäminen on kuitenkin haaste, johon 

ei helposti löydy oikeaa vastausta. Jokaiseen projektiin ja työvaiheeseen pystytään ha-

kemaan yleisaikataulu tai jopa kerrosaikataulu mutta pienempien osatekijöiden mukaan 

aikataulun laatiminen mielestäni pitää pystyä sovittamaan työn ohella. Kerrostalossa 

ehkä muutaman kerroksen tekemisen jälkeen pystytään sanomaan, mikä on paras työ-

järjestys.  
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Seuraavana vastauksena nousi esille, että tilaajan ja urakoitsijan paremmalla yhteistoi-

minnalla pystyttäisiin parantamaan vielä laatua. Monipuolisemmat ja asiapitoisemmat 

kokoukset ja keskustelut tilaajan kanssa toisivat enemmän mahdollisuuksia hioa yhteisiä 

pelisääntöjä sen mukaan, kenen vastuulle mikäkin asia tulee, ja onko ylipäätään mah-

dollista tehdä tietyillä ehdoilla ja vaatimuksilla  kyseinen projekti. Urakoiden aloitusko-

kouksissa määritellään lopputuotteen laatu sen mukaan, miten säännökset ja tilaaja sen 

haluaa. Mutta välttämättä tilaajalla ei ole tarpeeksi oikeaa käsitystä työstä, onko vaadittu 

laatu sellaista, jotta lopputulos on myös halutun mukainen. Mielestäni katselmuksia ja 

palavereja pitäisi pystyä pitämään projektin aikana enemmän, jotta vaatimukset vastaa-

vat mahdollista toteutusta sekä tuottavuudesta saadaan mahdollisimman tehokasta.  

Esille tuli myös laatuun vaikuttavia seikkoja, kuten sääolot, joihin ulkotöissä ei pysty kovin 

paljon vaikuttamaan. Kuitenkin työjärjestyksellä pitäisi pyrkiä vaikuttamaan sääoloihin. 

Ne voivat talvirakentamisen aikana olla haastavat sen takia oikeanlainen aikatauluttami-

nen on hyvin tärkeää. Lisäksi työnjohdon tehtäviin tulee pitää huolta laadun kehityksestä, 

jotta virheiltä ja suurilta korjauksilta vältytään. Työnjohdon tulisi myös huolehtia kunnolli-

sista materiaaleista ja välineistä, jotka ovat sopivat tehtävään työhön.  

Kolmantena kyselyssä oli, että mitkä ovat seikkoja, jotka tekevät tämän hetkisestä työstä 

ja runkorakentamisesta mielekkään työn. Koska työn laatuun vaikuttaa myös viihtyvyys 

itse töissä, on tärkeää myös kartoittaa ja lisätä työn mielekkyyttä entisestään. Työn teko 

pitäisi olla sellaista, että sitä jaksaa tehdä 40 tuntia viikossa, koska se vie noin neljän-

neksen jokaisen ajasta.  

Moni vastanneista vastasi, että työn monipuolisuus ja hyvät työkaverit ovat se, minkä 

ansiosta työstä tulee mielekästä. Aina työ ei voi olla monipuolista mutta suurimmaksi 

osaksi runkorakentamisessa tehdään joka päivä hieman eri töitä. Vaikka jokainen kerros 

olisikin samanlainen tai jokaisen rivitalon puurunko olisi samanlainen, työssä tulee kui-

tenkin vaihtelua. Tämä omalta osaltaan lisää mielekkyyttä.  

Nimettiin myös työn mielekkyyden lisääjäksi uusien asioiden oppiminen. Varsinkin, kun 

vastaajien ikäjakauma suurimmaksi osaksi rajautui 18–25-vuotiaisiin, uuden oppiminen 

on lähes sääntö kuin poikkeus. Toki vanhemmatkin oppivat uutta työssään mutta eivät 

ihan niin paljon. Aliurakoitsijana pystyy myös vaikuttamaan itse työn kulkuun, joka nousi 

esille kyselyssä. Se tuo vaihtelua ja mielekkyyttä itsessään, kun voi tietyissä määrin päät-

tää, mitä tekee milloinkin. Oman käden jäljen näkeminen on myös se, joka kiinnostaa. 

Silloin haluaakin tehdä hyvää jälkeä, jotta pystyy sanomaan sen olevan oman käden 
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jälkeä. Se on mielestäni hyvän laadun merkki, että pystyy myöntämään sen omaksi työk-

seen.  

Neljäntenä kysymyksenä oli mahdollisesta urakkapalkkauksesta ja sen vaikutuksesta 

laatuun. Se saattaa olla kovin ilmeinen kysymys mutta takaa-ajatuksena oli pystytäänkö 

paineen alla tekemään hyvää laatua ja saako peruspalkan päälle tulevan pienen bonuk-

sen saaminen tekemään parempaa laatua vai vaikuttaako se vain häiritsevästi.  

Palkan nousu miellettiin positiiviseksi asiaksi, mutta katsottiin, että se lisää myös yhtei-

söllisyyttä työyhteisössä. Näin jokainen puhaltaa yhteen hiileen ja antaa kaikkensa. Li-

säksi motivaattorina nähtiin palkan nousu, joka vaikuttaisi myös positiivisesti laatuun. 

Tällöin pyritään tekemään mahdollisuuksien mukaan parempaa laatua. Se taas lisää mo-

tivaatiota työnantajalta sopia lisää urakkapalkkauksia.  

Negatiivisena asiana nähtiin, että tiukemmalla aikataululla ja kiireellä saattaa tulla tehtyä 

enemmän virheitä. Tämä ei ole hyvä laadun kannalta mutta toisaalta mielestäni aliura-

koitsijat yleisesti joutuvat tyytymään pääurakoitsijan sanelemiin aikatauluihin, jotka jo 

valmiiksi ovat yleensä tiukat. Tällöin urakkapalkkaus on hyvä asia, koska muuten työn-

tekijöitä ei saa motivoitua pysymään aikatauluissa. Toki kyselyssä tuli myös ilmi, että 

urakkapalkkaus ja tiukat aikataulut voivat olla osaltaan vaikuttamassa työuupumuksiin. 

Tämä tarkoittaisi sitä, että paljon tiukkoja urakoita tehtäessä myös lomat ja vapaat ovat 

tärkeitä palautumisen kannalta.  

Vastaukset olivat tässä kysymyksessä kohtalaisen yksimielisiä ja muutamaa eroavai-

suutta lukuunottamatta kaikilta tulivat samat vastaukset. Mielestäni kuitenkin urakkapalk-

kauksessa on hyvät ja huonot puolensa, kuten tuli ilmi mutta suurimmaksi osaksi ne ovat 

kuitenkin hyviä puolia. Työn laatuun täytyy kuitenkin kiinnittää paljon huomiota, jotta vir-

heitä saataisiin kitkettyä pois.  

Viidentenä kysymyksenä oli laadun tarkkailun ja varmistuksen työkalut ja keinot, joita 

aliurakoitsija voisi käyttää omassa työssään. Kysymyksen tarkoituksena oli pyrkiä keksi-

mään keinoja työnaikaiseen laadun tarkkailuun. Mitä paremmin työn aikana pystyy laa-

tua tarkkailemaan ja varmistamaan, sen vähemmän korjattavaa esiintyy lopputarkastuk-

sessa pääurakoitsijan puolelta. Samalla myös pystytään lisäämään yrityksen imagoa 

luotettavana ja hyvänä rakentajana, koska tällöin pystyttäisiin niin kutsuttuun virheettö-

mään luovutukseen.  
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Eniten vastauksissa nousi esille seuranta ja palaverit, joiden avulla pystytään seuraa-

maan esiintyneitä ongelmia ja virheitä. Samalla pystytään jakamaan ideoita tuleviin töihin 

ja antamaan rakentavaa palautetta toisten töistä, joita olisi voinut tehdä paremmin. Tar-

koituksena ei olisi mitenkään työn jäljen epäasiallinen kommentointi, vaan ihan rehelli-

nen palaute sekä avoin keskustelu. Tämä voisi olla viikoittaista. Samalla tavalla, kun 

yleensä työmaalla pidetään viikkopalavereita, tämä voisi olla yhteinen tilaisuus kerran 

viikossa.  

Vastauksissa heitettiin myös ilmoille ehdotus, jossa tarkoituksena olisi seurata kahden 

työmaan väliä ja niiden eroja. JPN-Rakennus tekee tällä hetkellä kahdella eri työryh-

mällä, jotka ovat eri työmailla. Tarkoituksena olisi seurata näitä kahta työryhmää ja pitää 

niiden välillä palavereja. Samalla voisivat jopa käydä vierailemassa toisilla työmailla ja 

oppimassa toisten tyylejä tehdä sekä ottamassa toisten virheistä opiksi. Ideana tämä 

olisi erinomainen mutta se vaatisi ajallisen uhrauksen yrityksen sisäisestä työajasta, jol-

loin se olisi myös töistä pois. Samalla kuitenkin oppiminen voisi olla parempaa. Toki tä-

män voisi järjestää myös etäpalaverina työmaiden kesken. Työmaan vastaavana henki-

lönä toimiva tekisi oman työn ohella myös laadun varmistusta, jolloin hänellä olisi doku-

menttia mahdollisesti tehdyistä virheistä mutta myös hyvistä kohdista, joita toinen työ-

ryhmä voisi omalta osaltaan kehittää tai hyötyä.  

Seuraava kysymys oli pääurakoitsijan ja aliurakoitsijan välisestä kuilusta, onko sellaista 

huomattavissa vai onko täysin avointa keskustelua ja tiedon vaihtoa. Liian suuri kuilu 

saattaa aiheuttaa informaatiokatkoksia pääurakoitsijan ja aliurakoitsijan välille, ja sa-

malla laatu saattaa kärsiä, jos tieto ei kulje esimerkiksi päivitetyistä suunnitelmista työn 

tekijöille asti. Se on haitallista koko työmaalle.  

Vastauksissa tuli ilmi, että joissain työmailla on ollut liian iso kuilu työnjohdon kanssa 

toimiessa ja välillä ei ole toimeen tultu ollenkaan. Tämä on lähinnä ollut pääurakoitsijasta 

riippuvainen. Työnjohdon puutteet suunnitelmien päivityksessä ajoissa on ollut suurta, 

koska ei ole ollut varmaa tietoa, missä ajankohdassa päivitykset tarvitsee toimittaa itse 

tekijöille. Tehokas informaatio on tärkeää, jotta työt pystyvät jatkumaan tasaisesti kes-

keytymättä ja tällöin ei tule mahdollisia laatupoikkeamia vanhojen suunnitelmien takia. 

Korjausehotuksena mielestäni tähän voisi olla sähköposti-informaatio suoraan aliurakoit-

sijalle samalla, kun työmaan pääurakoitsija saa tiedon suunnitelmien muuttumisesta. Jos 

aliurakoitsija kuuluu samaan sähköpostikeskusteluun, se saa tiedon samaan aikaan, kun 

itse pääurakoitsija. Se säästää paljon aikaa tiedon kulussa.  
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Esille nousi myös kehityskohteita itse JPN-Rakennuksen sisäisessä organisaatiossa 

sekä informaation kulussa. Sitä ei koettu tarpeeksi kokonaisvaltaiseksi, jotta välttämätön 

tieto kulkisi esimerkiksi eri työmaiden kesken tai itse työmaalla ei kulje tieto aliurakoitsijan 

nokkamieheltä alaspäin kaikille työhön osallistujille asti. Tähän ratkaisuna näkisin viikot-

taiset palaverit ja tärkeimmissä asioissa palaverit työn ohella, johon kaikki osallistuisivat. 

Tällöin ei syntyisi niin sanottua ”rikkinäinen puhelin” -efektiä.   

Seitsemäs kysymys koski laatupoikkeamien ratkaisuehdotuksia työn ohella tai heti sen 

läheisyydessä, jotta kiireiset vaiheet eivät keskeydy. Urakan ohella tarvitaan nopeaa toi-

mintaa, jos työt keskeytyvät. Tällöin ratkaisuja täytyy tehdä nopeasti ja oikeita ratkaisuja 

tarvitaan. Usein kannattaa kysyä, miten pääurakoitsija haluaa asian hoidettavan mutta 

välillä se ei ole mahdollista.  

Vastauksissa tuli ilmi yhteneväisesti se, että pitäisi keskustella yhdessä. Yhtenäinen 

kaikkien työryhmän jäsenten mielipiteet ovat tarpeellisia ongelmien ratkaisussa, mutta 

viime kädessä ratkaisun kuitenkin tekee työmaan johtava henkilö. Lisäksi vastauksissa 

oli mielipide, että työt keskeytettäisiin ja käytäisiin yhdessä virheet läpi, jotta ne eivät 

pääse enää toistumaan. Tämä olisi hyvä siinä mielessä, että virheistä oppimalla laatu-

poikkeamat saataisiin eliminoitua heti pois. Toisaalta mielestäni keskustelulle pitäisi 

myös olla oikea aika ja paikka. Työmaalla nopeat ratkaisut ja sen jälkeen yhdessä käy-

dään läpi myöhemmin viikkopalaverissa. Tällöin jatkuvuus ja töiden teko pysyy yhtenäi-

senä.  

Kahdeksantena kysymyksenä oli aikataulujen kireydestä laadukkaaseen rakentamiseen 

suhteutettuna ja onko se mahdollista nykyisillä aikatauluilla. Vastauksia haettiin sekä ne-

gatiivisiin että positiivisiin ongelmiin aikataulutuksen suhteen. Työn aikataulutus on kui-

tenkin eniten korreloivassa suhteessa suoraan tekemiseen suhteutettuna.  

Noin puolessa vastauksissa aikataulutus koettiin liian tiukaksi nykyisellä tekemisellä ja 

sen toteuttaminen ei tuo tarpeeksi hyvää laatua. Perusteluna oli, että liian tiukoilla aika-

tauluilla ei pysty tekemään työtä ajatuksella, vaan se muuttuu helposti pelkäksi saman 

toistamiseksi ja tyhjäksi suorittamiseksi. Tällöin työstä katoaa mielenkiinto sekä virheitä 

tulee enemmän. Kun töitä tehdään ”putkikatseella”, se vaikuttaa virheiden määrään. 

Myöhemmin voidaan huomata, että jokin tietty vaihe olisi pitänyt tehdä mutta ei huomat-

tukaan. Lisäksi nostettiin esille seikka, jota aikataulussa harvemmin otetaan huomioon, 

joka on vuodenaikojen vaikutus runkorakentamiseen. Se on ulkona tehtävää työtä ja 
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harvemmin ainakaan betonirungot tehdään sääsuojassa, joten talvirakentaminen on hy-

vin läsnä. Tämä taas vaikeuttaa aikataulujen laatimista ja varsinkin siinä kohtaa alkaa 

laadussa tapahtua heikkenemistä, kun pakkasta ja lunta ei oteta huomioon rakentami-

sessa. Tätä mielestäni tapahtuu sekä pää- että aliurakoitsijan toimesta, että aikataulua 

ei pystytä hallitsemaan oikeaoppisesti. Se on toki vaikeaa mutta kokemuksella ja yhtei-

sillä palavereilla sitä pystyttäisiin hallinoimaan.  

Puolet toisaalta oli aikataulutuksen tiukkuudesta sitä mieltä, että ne eivät ole liian tiuk-

koja. Tämä varmasti juontaa myös työmaahan, joissa on ollut. Kuitenkin perusteluina oli 

niitä, että kaikki tarvittavat on saatu tehtyä ajoissa, ja kuitenkin työt tehdään nopeasti, 

vaikka aikataulu olisikin suhteellisen löyhä. Mielestäni riippuen paljon työmaasta ja kaik-

kien muuttujien yhteissummasta aikataulu voi olla toiselle työmaalle hyvä ja toiseen koh-

teeseen se ei sovi, vaikka urakat olisivatkin samankaltaisia.  

Yhdeksäntenä kysymyksenä oli rakentamisen laadussa esiintyvät puutteet ja sen analy-

sointi. Kysymys oli sinäänsä yksinkertainen ja toivottuja vastauksia oli vain ensim-

mäiseksi mieleen tulleet seikat, jotka olisivat puutteita. Enimmäkseen vastauksia tuli 

puutteisiin kuin niinkään laadun tarkkailun puutteisiin.  

Erilaisia vastauksia tuli tällä kertaa vähän jokaiselta ja muutenkin monipuolisuus tuli tä-

hän kysymykseen esille. Esille nousi pääurakoitsijan huolimattomuus ja välinpitämättö-

myys rakennettaessa, ja esimerkkinä tähän annettiinkin kosteudenhallinta. Rungon ai-

kaisessa kosteudenhallinnassa mielestäni on puutoksia, joita pystyisi oikealla ajoituk-

sella parantamaan pääurakoitsijan toimesta monella työmaalla. Enimmäkseen tämä vä-

linpitämättömyys ei ole niinkään sitä, vaan sen voisi huomata vääriin asioihin kiinnittämi-

seen. Työmaan johdolla ei ole sitä oikeantyyppistä johtamistaitoa ja suunnitelmallisuutta 

aikataulutuksen mukana, vaan asioita tehdään vähän enenmmän siinä vaiheessa, kun 

muistetaan. Liiallinen välinpitämättömyys mainittiin myös aliurakoitsijassa, joka toisaalta 

on huolestuttavaa mutta se on korjattavissa helpommin.  

Puutteisiin mainittiin myös materiaalien vaillinaisuus, huono laatu sekä joissain asioissa 

turha rahan säästäminen. Materiaalit ovat iso menoerä pääurakoitsijalle, joten niistä 

säästetään mahdollisimman paljon. Liiallinen rahan säästäminen voi välillä tulla kalliim-

maksi.  

Lisäksi tuotantonopeus oli puute, joka tuli esille. Liian suurella tuotantonopeudella teh-

tynä laatu saattaa helposti ruveta kärsimään. Tässä vastauksessa nimettiin osallisiksi 
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sekä pää- että aliurakoitsijakin. Mielestäni se on ihan totta ja varsinkin suuremmissa koh-

teissa tuotantonopeudella muutaman päivän lisäaika rungossa ei välttämättä pidennä 

kestoa projektin lopullisesta aikataulusta.  

Viimeisenä kysymyksenä oli lähes sama kysymys kuin ensimmäinen muotoiltuna hie-

man eri muotoon. Tämä siitä syystä, että vastailujen aikana on saattanut herätä uusia 

ajatuksia laadun parannusehdotuksiin ja niitä olikin.  

JPN-Rakennuksen työntekijät haluaisivat asennemuutosta suoraan sekä omiin työkave-

reihin että pääurakoitsijaan. Tämän asennemuutoksen pitäisi lähteä yhteistyöhaluisem-

paan suuntaan kummaltakin osapuolelta. Mahdollisesti voisi joutua tinkimään jossain 

määrin hieman ajasta ja rahasta mutta lopputuloksesta päästäisiin helpommin ja laaduk-

kaammin.  

Parannusehotuksia tuli myös suoraan työntekijöiden perehdyttämiseen paremmin var-

sinkin, kun jossain työvaiheessa ei ole vielä niin kokeneita työntekijöitä. Tällöin laadukas 

perehdyttäminen ja opastus voisi maksaa itsensä takaisin moninkertaisella ajalla, kun 

jokaista työvaihetta ei tarvitsisi montaa kertaa näyttää.  

Lisäksi ehdotettiin suoraan muutosta myös siihen, että vaatimustaso olisi jokaisessa por-

taassa sama. Tämä tarkoittaa esimerkiksi elementtitehtaan ja työmaan toleranssieroa. 

Vaikka näissä olisikin samat toleranssit teossa ja asentamisessa, niin laadunvalvonnan 

tulisi olla samalla tasolla. Näin ollen työmaalle ei pääsisi liian heikosti tehtyjä elementtejä 

ja asennustyö olisi helpompaa.  
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6 KEHITYSEHDOTUKSIA JA YHTEENVETO 

6.1 Kehitysehdotuksia 

JPN-Rakennuksen laatuajattelun suunnitelmat sekä laadun mittaaminen on hyvä kehi-

tyskohde, koska käytännön työhön sitä ei ole vielä pystytty tuomaan. Yritykselle pitäisi 

pystyä luomaan kokonaan käytännössä toimiva laatujärjestelmä ja siihen pitäisi pystyä 

luomaan optimoitu aika ja paikka. Lisäksi siihen pitäisi nimetä työnjohtaja, joka hoitaa 

laadunhallintaa ja pitää yllä laatujärjestelmää. Yrityksen dokumentoinnit ja laatuasiakirjat 

pitäisi arkistoida ja päivittää säännöllisesti. 

Työturvallisuus sekä aikataulutus ovat kohtalaisen hyvällä mallilla. Niitä pystyy aina ke-

hittämään ja varsinkin aikataulutuksen yksityiskohtaisuutta pystyisi hiomaan parem-

maksi pelkästään oikeanlaisilla ohjelmilla ja asiantuntevuudella. Työturvallisuutta on 

pakko noudattaa pääurakoitsijan puolesta suurilla työmailla, mutta omaa työturvallisuutta 

pystyy parantamaan yhä tekemällä itse valintoja työpaikalla esimerkiksi nostotöiden 

osalta. Jos  nostettava objekti on painava, pitää arvioida, tekeekö sen koneella vai nos-

taaako itse.  

Riskienhallinta työmaalle olisi hyvä tehdä ennen työvaiheiden aloittamista, jolloin pystyisi 

paljastamaan ennakoidusti mahdollisesti työtä ahdistavat tekijät. Tällöin työntekijöiden 

kesken pystyisi keskustelemaan ja hiomaan kohdalleen työn kulun. Tällöin kiire jäisi vä-

hemmälle ja aikatauluissa pystyttäisiin pysymään. Samalla myös laatupoikkeamat vä-

hentyisivät. Hyvin organisoitu työ aikataulutuksen ja riskienhallinnan kanssa takaisi jär-

jestelmällistä toimintaa jokaisen työntekijän toimesta. Hyvä ja avoin kommunikaatioyh-

teys työntekijöiden sekä työnjohdon kesken toisivat ymmärrystä työnjohdolle ja vähen-

täisivät väärinymmärryksiä ohjeistuksen kanssa. Keskusteluilla ja palavereilla pystyttäi-

siin antamaan myös uudemmille työntekijöille kuva hyvin organisoidusta työryhmästä. 

Samalla se heijastaisi myös ulospäin yhteneväisen työryhmän.  
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6.2 Yhteenveto 

Tässä työssä on tarkasteltu JPN-Rakennus Oy:n laadun määritystä ja sen parantamista. 

Teoriaosuudessa on kuvattu aliurakoinnissa tärkeiksi havaittuja kohtia, kuten pää- ja ali-

urakoitsijan välisiä sopimusehtoja. Lisäksi teoriassa on tarkasteltu laadun mittaamista 

sekä sen suunnittelua ja toteuttamista eri työvaiheissa. JPN-Rakennus Oy:stä on kuvattu 

sen nykyinen toimintatapa sekä mahdolliset muutokset, joihin yritys tulevaisuudessa 

voisi pyrkiä. Tutkimuksessa on pyritty keksimään mahdollisuuksia yrityksen laatusuun-

taan sekä sen toteuttamiseen käytännössä.  

Yleiset sopimusehdot helpottavat aliurakkasopimusten tekemistä sekä antavat niille hy-

vän ja luotettavan pohjan. Samalla kuitenkin jokainen yritys muokkaa siihen liitettävät 

liitteet sen mukaan, minkälaiset intressit urakoissa on. Siihen merkitään laatuehdot, joi-

den mukaan lopputuote määritellään. Pääurakoitsijan vastuulla on sopimuspapereiden 

tekeminen ja aliurakoitsijan on hyväksyttävä ne ennen allekirjoitusta. Välillä kuitenkin 

mielestäni sovitut laatuehdot eivät välttämättä ole tarpeeksi kohdakkain niihin kohtiin, 

joihin sovelletut toleranssit on laadittu. Varsinkin silloin, kun tehdään betonirunkotasolla 

jo lähestulkoon valmista pintaa. Tämä sotii ristiriidassa laatukäsikirjassa olevien tole-

ranssien mukaan. Kuitenkin kuvaa 2 luettaessa valuseinissä voi olla 8 mm paksuuseroa, 

joilloin hammastusta tulee väkisin. Tällöin sopimuksiin olisi hyvä huomioida myös se, 

että valmista pintaa ei voi olettaa tarkemmaksi, jos tehdään ennalta määrättyjen tole-

ranssien mukaan.  

Tutkimusosassa käytiin läpi kyselyiden vastauksia, jotka olivat yrityksen sisäisesti teh-

tyjä. Näistä pystyttiin ammentamaan tietoa kaikkien työntekijöiden mietteistä tämän het-

kisestä työstä ja sen toiminnasta laadulliselta kannalta. Vastauksissa haettiin laadullisiin 

kysymyksiin potkua oikeaan suuntaan ja paljon ajatuksia ne herättivätkin. Vähän tuli val-

miiksi jo huomattua asiaa, joissa puutteita mutta myös uudelleen järjestettävää tilaajayri-

tyksen kannalta.  

Vastauksista ilmeni yleinen tyytyväisyys laatuun ja sen tekemiseen. Eniten kysymyksiä 

herätti pääurakoitsijan ja aliurakoitsijan asioiden hoito ja tiedoitus muille työntekijöille. 

Informaatiota ja niiden katkoksia pitäisi pyrkiä työn teossa välttämään ja varsinkin viikoit-

taiset palaverit omien työntekijöiden kesken voisivat olla erittäin tarpeelliset laadullisen 

yhtenäisyyden luomiseksi koko yrityksen sisälle. Tyytyväisiä oltiin yleisesti tämän hetki-
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sestä urakkapalkkaussysteemistä eikä siinä huomattu suurta vaikutusta laatuun. Mieles-

täni mainittu työntekijöiden yhteisöllisyys vaikuttaa laadullisesti huomattavasti nostavaksi 

aspektiksi, koska jokainen työntekijä nauttii olostaan yrityksessä ja haluaa tulla töihin 

joka päivä tehdä myös parhaansa.  

Vastauksissa nousi myös ehdotukseksi toisenlaiseksi palkitsemissysteemiksi. Tässä 

ajatusmallissa virheettömästä työstä palkittaisiin tai annettaisiin jonkinlaatuinen bonus. 

Tämä voi kuitenkin olla yhden henkilön kohdalta vaikeasti toteutettavissa mutta yhtei-

sesti työmaalle se voisi toimia, jos aliurakoitsija muodostaisi oman virheettömän luovu-

tusprosessin. Kuitenkin yleisellä tasolla, kun työntekijät ovat tyytyväisiä, laadukas teke-

minen on huomattavasti parempaa ja mielekkäämpää. Kasvavassa yrityksessä tarvitaan 

hyvä pohja laadun dokumentoinnille ja mittaamiselle. Mitä enemmän yritys kasvaa, sitä 

enemmän tarvitaan laadunhallintatyökaluja. Ne kuntoon hiomalla rakentaja voi olla ylpeä 

oman käden jäljestä. 
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Työn turvallisuussuunnitelma  

 

  

Mitä työssä tehdään?   

Kirjaa työn vaiheet järjestyksessä. Esim. aloita 

materiaalien tuomisesta ja päätä alueen siivouk-

seen  

Työvaiheen vaarat  

Kirjoita numero alla olevasta taulukosta  

Miten vaarat hallitaan?  

poistetaan, korvataan vaarattomammalla, rajataan altistumista, 

yleinen/tekninen suojaus, henkilönsuojaus  

Tavaroiden kantaminen    4,7,9,10,11,12,13,14,15,19,21,22   Noudatetaan erityistä varovaisuutta tavaroiden kantamisessa ja 
kaikki mitä pystytään nostamaan tornisnosturilla nostetaan.  
Huomioidaan kantamisen painorajat.   

Elementtiasennus   1,4,6,9,10,11,12,13,15,21   Käytetään tarvittavia henkilösuojaimia sekä pysytään pois nostetta-

van taakan alta. Tönäreitä kiinnitettäessä huomioidaan työparin liik-

keet ja kommunikoidaan    

Nostotyö   4,6,7,8,11,21   Käytetään hyväksyttyjä nostoliinoja sekä sidotaan taakat oikein. An-

netaan oikeat merkit nosturikuljettajalle ja ei mennä taakan alle.   

Onteloasennus   4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,21   Noudatetaan varovaisuutta liikkeissä holvilla. Käytetään  

henkilökohtaisia suojaimia sekä otetaan muut huomioon. Varotaan 

nostettavia taakkoja    

Siivous   4,12,13,15   Käyetään tarvittavaa valaistusta sekä katsotaan mihin astutaan.    
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Työn vaarat (poimi vaaraa vastaava numero yllä olevaan taulukkoon)  Muut vaaratekijät  

1. Melu  10. Putoaminen  19. Toiset urakoitsijat / töiden yhteensovitus  

2. Tärinä  11. Esineen putoaminen  20. Viestintä (esim. kielitaito)  

3. Sähköisku  12. Kompastuminen  21. Liikkuvat ajoneuvot, nosturit  

4. Puutteellinen valaistus  13. Liukastuminen  22. Sääolosuhde; lämpöolot, tuuli  

5. Lentävät hiukkaset, kipinät  14. Vaara-alueella työskentely  23. Ilman epäpuhtaudet; pöly, kaasu  

6. Puristuminen  15. Käsin tehtävät siirrot  24. Home, bakteerit, asbesti, kreosootti  

7. Viilto, leikkaantuminen, hiertymä  16. Kemikaalit  25. Työ tiellä tai tien vieressä  

8. Takertuminen  17. Polttoaineet, palavat kaasut  26. Työ veden äärellä  

9. Isku  18. Vuodot  27. Muu, mikä  

Urakoitsijan työnjohtajan allekirjoitus  Nimenselvennys  Puhelin  

                        

Työntekijöiden edustajan allekirjoitus   Nimenselvennys  Puhelin  

                        

Päätoteuttajan työnjohtajan allekirjoitus  Nimenselvennys  Puhelin  
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Kyselytutkimus opinnäytetyötä varten  

 

Opinnäytetyön tekijä: Olavi Nieminen 

Opinnäytetyön aihe: Rakentamisen laatu ja sen kehittäminen runko-

rakentamisessa 

Yritys, jolle kysely tehdään: JPN-Rakennus Oy 

 

Olet saanut kyselyn täytettäväksi opinnäytetyötä varten. Toivonkin, että vastaisit 

huolella ja ajatuksella jokaiseen kysymykseen. Kysymyksiin ei ole oikeaa eikä 

väärää vastausta, joten vastaathan sillä tavalla, miten itse asian näet. Kyselyn 

tarkoituksena on tutkia mahdollisia tapoja JPN-Rakennus Oy:n työn laadun pa-

rantamiseen. Vastaukset käsitellään anonyymisti ja kenenkään henkilötietoja ei 

joudu levitykseen.  

Kiitän etukäteen hyvistä vastauksista. 

 

Kyselyyn vastaajan ikä (ympyröi oikea) 

 18 – 25 v 

 26 – 35 v 

 36 – 45 v 

 45 – 55 v 

 

 

1. Kerro lyhyesti, mitä mielestäsi sana laatu tarkoittaa.  
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2. Mikä on mielestäsi tapa, jolla laatua voitaisiin vielä parantaa?  

 

3. Mikä/mitkä asiat ovat sellaisia, että haluat tehdä juuri tätä työtä?  

 

4. Mitä hyötyjä/haittoja on urakkapalkkauksesta laadun kannalta?  

 

5. Millä tavoin parantaisit laadun tarkkailua/varmistusta?  

 

6. Onko pääurakoitsijan ja aliurakoitsijan välillä liian suuri kuilu, jotta tieto 

kulkisi tehokkaasti? Perustelut. 

 

7. Miten työn ohella tapahtuvia laatupoikkeamia tulisi mielestäsi käsitellä, 

jottei tehty työ keskeydy?  

 

8. Onko nykyiset aikataulut liian tiukkoja laadukkaaseen rakentamiseen? 

Miksi/miksi ei? 

 

9. Mitkä ovat mielestäsi suurimmat puutteet rakentamisen laadussa ja sen 

tarkkailussa?  

 

10. Millä muutoksilla laatua pystyttäisiin parantamaan?  
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