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Lyhenteet ja selitteet 

HEPA Hepa-suodatin eli High Efficiency Particulate Air. Käytetään ilmanpuhdis-

tuskoneissa suodattamassa haitallisia partikkeleja poistoilmasta. 

LVI Lämpö, vesi, ilma. 

Taloinfo Tietokoneohjelma, jonka kautta suoritetaan kohteen tiedottaminen ja yh-

teydenpito asiakkaisiin. 

YSE 1998 Rakennusalan yleiset sopimusehdot.  
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1 Johdanto 

Rakennuskannan vanhetessa pääkaupunkiseudulla joudutaan yhä useammin suoritta-

maan kerrostaloissa linjasaneeraus. Varsinkin nyt, kun uudisrakentaminen on hiljentynyt 

taloudellisen taantuman vuoksi, teetetään näitä saneerauksia yhä enemmän ja alalle on 

tullut useita uusia yrittäjiä. Linjasaneeraus ei kuitenkaan ole aivan samanlaista kuin uu-

disrakentaminen ja vaatii kokemusta kuten mikä tahansa työ. Usein saa lukea sanoma-

lehtien yleisöpalstalta kritiikkiä epäonnistuneesta putkiremontista ja siitä, kuinka moni 

asia voi mennä vikaan. Tämän välttämiseksi on laadunvalvonta yksi yrityksen suurimpia 

myyntivaltteja. 

Nykyään kaikki rakennusalan yrittäjät joutuvat panostamaan laatuun. Viime vuosien ai-

kana on tullut laatuun liittyen yhä useampia määräyksiä ja rakennusalan asiakkaat ovat 

entistä valveutuneempia siitä, mitä he voivat rahallaan saada. Laadusta on tullut joka-

päiväinen käsite ja sitä vaaditaan myös rakennustyössä. 

Työn tilaajana toimii Viikin Rakennus Oy, joka on perustettu 1982. Vuodesta 2009 lähtien 

yritys on keskittynyt suorittamaan kerrostalojen linjasaneerauksia toimien pääurakoitsi-

jana. Viikin Rakennus Oy suorittaa itse rakentamiseen liittyvät työt ja sähkö-, LVI- ja 

maanrakennustyöt teetetään vakiintuneilla aliurakoitsijoilla. Tähän mennessä linjasa-

neerauskohteiden koko on vaihdellut 15–48 asunnon välillä ja toimialueena on ollut pää-

kaupunkiseutu; Helsinki, Espoo ja Vantaa. Linjasaneerauksien lisäksi yrityksessä toimii 

pienkorjausyksikkö, joka hoitaa pienempimuotoiset työt yksittäisistä ovenkahvan vaih-

doista toimitilasaneerauksiin. 

Yrityksen laadunvalvonnan kehittämisen vuoksi yritys toivoo saavansa käyttöön laadun-

valvontakäsikirjan, josta selviää kaikki projektin erityistä huomiota vaativat työvaiheet ja 

niistä vastaavat henkilöt. Vaikka työmaalla on kokopäiväinen työnjohto, voivat työnjoh-

tajat helposti sokeutua työmaan toiminnalle. Siten erinäiset virheet saattavat jäädä huo-

mioimatta ja niiden korjaaminen voi aiheuttaa kalliita korjauskustannuksia. Tällaisia vir-

heitä voivat olla esimerkiksi puutteellinen tai virheellinen suojaus, jolloin pölyä pääsee 

puhtaisiin tiloihin tai riittämättömät kaadot kylpyhuoneen lattiassa, jolloin vesi jää seiso-

maan lattialle eikä valu lattiakaivoon. Näissä tapauksissa rakennuttaja joutuu siivoamaan 

osakkaan pölyn likaamat tilat tai kaatojen ollessa väärät, pahimmassa tapauksessa pur-

kamaan koko lattian. 
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Insinöörityön tuloksena yritykselle valmistuu helppokäyttöinen laadunvalvontamanuaali, 

jota voidaan käyttää työtehtävälähtöisesti. Manuaalista selviää kaikki työtehtävät ja niistä 

vastaavat henkilöt. Perusmanuaalin lisäksi yrityksen laadunvalvoja kiertää työmaat ker-

ran viikossa ja tarkistaa, että kaikki työvaiheet on oikein suoritettu. Jollei näin ole, laa-

dunvalvoja raportoi tästä yrityksen johdolle, joka suorittaa tarvittavat jatkotoimenpiteet. 
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2 Linjasaneeraus 

Linjasaneerauksesta puhuttaessa tarkoitetaan kerros- tai rivitalon käyttövesi- ja viemäri-

järjestelmän uusimista. Työ voidaan suorittaa eri menetelmin ja yleensä linjasaneerauk-

sen yhteydessä uusitaan talon sähkönousukaapelit.  

2.1 Perinteinen linjasaneeraus 

Perinteisestä linjasaneerauksesta puhutaan, kun kaikki vanhat käyttövesi- ja viemäriput-

ket poistetaan rakenteista. Tässä menetelmässä olemassa olevat rakenteet avataan ja 

vanhat putket poistetaan. Putkia poistettaessa joudutaan rikkomaan pintarakenteita ja 

sen vuoksi kylpyhuoneet saneerataan tässä yhteydessä. Toinen vaihtoehto on jättää 

vanhat putket ja viemärit rakenteisiin ja rakentaa uudet tekniikkahormit esimerkiksi por-

rashuoneeseen tai huoneiston kuivaan tilaan. Tässä tapauksessa vanhat rakenteisiin 

jäävät viemärit ja putket huuhdellaan ja tulpataan. 

Uudet nousulinjat voidaan rakentaa vanhoihin hormeihin. Toisinaan vanhat nousuhormit 

ovat niin ahtaita, ettei uusi tekniikka ja paksut eristeet mahdu hormiin vaan hormin kokoa 

joudutaan kasvattamaan tai tekemään kokonaan uusia nousuhormeja.  

Perinteisen linjasaneerauksen yhteydessä kylpyhuoneiden pintarakenteet puretaan kan-

taviin rakenteisiin asti, seinät oikaistaan ja lattioihin tehdään kaadot lattiakaivoa kohti. 

Uusi tekniikka asennetaan vanhan katon ja uuden alakaton väliin. Vesikalusteille tulevat 

putket tehdään pinta-asennuksena. Perinteisin menetelmin suoritettu saneeraus kestää 

noin 12–14 viikkoa asuntoa kohden. Asunnossa ei ole suositeltavaa asua tänä aikana, 

sillä asuntoon ei tule vettä, eikä viemäröinti ole käytössä. Jos sähkönousut uusitaan sa-

neerauksen yhteydessä, asuntoon ei tule myöskään sähköä.  

2.2 Viemärin sisäpuolinen saneeraus 

Putkiston saneeraus voidaan suorittaa myös sujuttamalla tai pinnoittamalla viemäri. Pin-

noitusmassoja on useita erilaisia ja pinnoitettaessa viemärin sisäpintaan muodostetaan 
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itsekantava putki edellisen sisään. Pinnoite levitetään joko ruiskuttamalla tai sivelemällä 

useita kertoja, jotta saavutetaan riittävä kerrospaksuus 2 – 5 mm:ä putkikoosta riippuen.1 

Sujutettaessa vanhan putken sisälle viedään tehtaalla valmistettu sukka tai putki. Tässä 

menetelmässä on tärkeää, ettei vanhan ja uuden putken tai sukan väliin jää ilmatilaa, 

vaan sukka tarttuu tiiviisti vanhaan putkeen.1 

Jotta viemäri voidaan pinnoittaa tai sujuttaa, sen on oltava pääosin ehjä, eikä siinä saa 

olla tukkeumia. Sujutettaessa viemäri ensin puhdistetaan jyrsimällä ja se tallennetaan 

videolle. Tämän toimenpiteen yhteydessä selvitetään viemärin kunto. Jos viemärin kunto 

sallii sisäpuolisen saneerauksen, pienet reiät paikataan ja viemäri joko sujutetaan tai 

pinnoitetaan sisäpuolisesti. Toimenpiteen jälkeen viemäri kuvataan uudelleen ja tarkis-

tetaan että saneeraus on onnistunut eikä pinnoitteeseen ole jäänyt reikiä.1 

Vesiputkia ei suositella saneerattavaksi sisäpuolisesti, sillä ei voida olla varmoja siitä, 

erittyykö saneerausmateriaalista kemikaaleja veteen. Käyttövesi tuodaan asuntoihin eril-

lisiä uusia nousulinjoja pitkin joko porrashuoneessa tai asunnoissa erillisessä tekniikka-

hormissa.  

Tässä tapauksessa rakenteita ei jouduta rikkomaan eikä kylpyhuoneita jouduta uusi-

maan. Tämä on tietenkin eduksi niissä asunnoissa, joissa kylpyhuoneet on hiljattain sa-

neerattu. Viemärien saneeraus on yleensä hyvin nopea toimenpide verrattuna perintei-

seen linjasaneeraukseen, jolloin asukkaan väliaikainen asumisjärjestely ei muodostu ko-

vin pitkäaikaiseksi. Ilman vettä joutuu olemaan yleensä noin päivän, kun nousuputket 

yhdistetään huoneiston vesijohtoon. Viemärien pinnoitukseen kuluu muutama päivä, jo-

ten ajallisesti tämä metodi on erittäin kilpailukykyinen.  

2.3 Haitta-aineet 

Asbesti on silikaattimineraali, jota on käytettiin rakennusmateriaaleissa vuosina 1922–

1992. 1960- ja 1970-luvuilla sen käyttö oli runsaimmillaan.2 Asbestin käyttö kiellettiin 

                                                

1 Rantakangas. 2011: 9-13 
2 Työsuojeluhallinto, asbesti. Luettu 23.3.2014 
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Suomessa 1993 ja EU:n alueella 2005.3 Asbestia esiintyy putkieristeissä, ruiskutuseris-

teenä, tasoitteissa, kiinnityslaasteissa, maaleissa, liimoissa, rakennuslevyissä, ilmas-

tointikanavissa, muovimatoissa, saumauslaasteissa, kaakeleissa, vinyylilaatoissa, palo-

katkoeristeissä, ovissa, etenkin palo-ovissa, proppausmassoissa, sekä vesikatto- ja jul-

kisivumateriaaleissa. 1970-luvulla ja sitä ennen remontoiduissa tai rakennetuissa kylpy-

huoneissa on mitä todennäköisimmin käytetty asbestipitoisia tuotteita.4 Asbesti aiheuttaa 

syöpää ja sen pienet hiukkaset varastoituvat hengittäessä pysyvästi keuhkoihin.5  

Ennen purkutöiden aloitusta on kohteesta tehtävä haitta-ainekartoitus, josta selviää 

kaikki kiinteistössä olevat haitta-aineet. Kaikki haitta-aineet eivät ole näkyvillä, mutta ko-

kenut kartoittaja pystyy arvioimaan rakenteissa mahdollisesti piilevät haitta-aineet. 

Yleensä rakennuttaja tilaa haitta-ainekartoituksen viimeistään ennen töiden aloittamista. 

Jos nousulinjoissa on käytetty eristeenä asbestia, hormien avaus ja eristeiden poisto 

tulee suorittaa asbestityönä ja jätteet on toimitettava asbestijätettä vastaanottavalle jät-

teenkäsittelypaikalle tiiviisti pakattuna. Myös vanhoissa laattojen kiinnitys- tai sauma-

laasteissa on usein asbestia, jolloin kylpyhuoneen pintarakenteet on purettava haitta-

ainetyönä. Purkutyöstä on tehtävä purkutyösuunnitelma työpaikkaa valvovalle työsuoje-

luviranomaiselle seitsemän päivää ennen työn aloittamista. Alue, jolla suoritetaan asbes-

titöitä, on merkittävä ja rajattava selvästi.6 

Toinen vanhoissa rakenteissa esiintyvä haitta-aine on kreosootti eli kivihiilipiki. Kreo-

sootti on kivihiilitervan tislausjäännös, joka sisältää satoja orgaanisia ja epäorgaanisia 

yhdisteitä. Kreosootti sisältää PAH-yhdisteitä, jotka ovat polysyklisiä aromaattisia hiilive-

tyjä. PAH-yhdisteet aiheuttavat syöpää ja perimämuutoksia. Kreosoottia käytettiin ylei-

sesti vesieristeissä 1950-luvun loppuun saakka. Toinen, parempi ja turvallisempi, ve-

sieristeenä käytetty tuote oli bitumi, mutta tätä ei aina ollut saatavilla.7 8 

                                                

3 Työterveyslaitos. Asbesti rakennustyössä: 4-7, 23, 25. Luettu 23.3.2014 
4 Suomen Asbesti- ja Pölysaneerausliikkeiden liitto. Asbesti korjausrakentamisessa: 2-7. Luettu 
23.3.2014 
5 Työsuojeluhallinto. Asbesti. Luettu 23.3.2014 
6 Suomen Asbesti- ja Pölysaneerausliikkeiden liitto. Luettu 23.3.2014 
7 Työterveyslaitos. Kemikaaliturvallisuus.PAH-yhdisteet ja niiden esiintyminen. Luettu 23.3.2014 
8 Työterveyslaitos. Altistuminen ja suojautuminen PAH-yhdisteitä sisältävien vesieristeiden pur-
kutyössä. Loppuraportti 31.12.2010. 
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Haitta-aineita sisältävien materiaalien purkutyöt on aina suoritettava haitta-ainepurkuna 

osastointimenetelmää käyttäen. Työalue on eristettävä ja alipaineistettava HEPA-suo-

dattimella ja tarvittaessa aktiivihiilisuodattimella varustetulla ilmanpuhdistimella. Purku-

töissä työntekijän on käytettävä P3/A2-suodattimella varustettua koko- tai puolinaama-

ria, pölyä ja tarvittaessa PAH-yhdisteitä läpäisemätöntä suojahaalaria sekä käsineitä. 

Haitta-aineiden purkutyö on luvanvaraista toimintaa.9   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

9 Ratu 82-0381: 3,14 
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3 Urakointi 

Rakennusurakassa pääurakoitsija on sopimussuhteessa rakennuttajaan ja vastaa työ-

maan johdosta. Pääurakoitsijalle kuuluu YSE 1998:n mukaiset velvoitteet sekä urakka-

sopimuksessa tai -asiakirjoissa esitetyt velvoitteet. Pääurakoitsija vastaa työn etenemi-

sestä sekä ali- ja sivu-urakoiden aikatauluttamisesta.10 Aliurakoitsijoiden ketjuttamista ei 

yleensä sallita, vaan se voidaan kieltää urakka-asiakirjoissa. 

Aliurakoitsija on sopimussuhteessa pääurakoitsijaan ja toimii hänen alaisuudessaan. 

Sivu-urakoitsija on sopimussuhteessa rakennuttajaan ja suorittaa pääurakkaan kuulu-

matonta työtä.11 

Aliurakoitsijat ovat pääurakoitsijan tärkeitä yhteistyökumppaneita, jotka suorittavat töitä 

pääurakoitsijan osaamisalueen ulkopuolelta. Linjasaneerauksissa tällaisia töitä ovat ylei-

sesti LVI- ja sähkötyöt. Etsittäessä aliurakoitsijaa ei aina kannata etsiä halvinta vaan on 

parempi toimia hyväksi havaittujen yhteistyökumppanien kanssa. Kun tunnetaan toimin-

tatavat puolin ja toisin, voidaan olla varmoja, että työt hoidetaan asianmukaisesti, eikä 

urakkarajoissa ole epäselvyyksiä. Luotettavat yhteistyökumppanit ja yhteiset referenssit 

ovat eduksi myös neuvoteltaessa uusista urakoista. 

 

 

 

 

 

 

                                                

10 YSE 1998: 3 
11 YSE 1998: 3 
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4 Projektiorganisaatio 

Viikin Rakennus Oy:n päivittäiseen projektiorganisaatioon kuuluu projektin johtaja, työ-

maan kokopäiväinen työnjohtaja ja asukasyhteyshenkilö. Heidän lisäksi yhtiössä toimii 

kaikilla työmailla vastaava työnjohtaja, kirjanpitäjä ja tarjouslaskija. 

4.1 Projektin kulku 

Projekti voidaan jaotella karkeasti seuraavasti: 

 tarjouslaskenta, joka mahdollisesti johtaa tarjouksen selonottoneuvotteluihin 

 neuvottelut, jotka mahdollisesti johtavat urakkasopimukseen 

 urakkasopimus 

 suunnitteluvaihe ja budjetointi 

 projektinaikainen suunnitelmien päivitys ja taloudellinen seuranta 

 työmaan perustaminen 

 toteutusvaihe 

 oma laadunvalvonta koko projektin ajan 

 toteutusvaiheen viimeistely ja työmaan purkaminen 

 taloudellinen loppuselvitys 

 projektin lopetus ja arviointi 

Nämä kaikki osa-alueet jaetaan laadunvalvontamanuaalissa eri työtehtäviin ja niille ni-

metään tehtävästä vastaava henkilö. 
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4.2 Projektiorganisaation avainhenkilöt 

Tarjouslaskija tutustuu uuteen linjasaneerauskohteeseen ja asiakirjoihin ja toimittaa las-

kenta-asiakirjat mahdollisille aliurakoitsijoille. Laskija tarkistaa, että kaikki tarvittavat 

asiakirjat on toimitettu asiakirjaluettelon mukaisesti ja suorittaa määrälaskennan näihin 

pohjautuen. Laskija kokoaa aliurakoitsijoiden avustuksella urakkasumman ja tekee tar-

jouksen rakennuttajalle. 

Projektipäällikkö vastaa työmaan suunnittelusta, aikataulutuksesta ja aliurakoitsijoiden 

töiden vaiheistamisesta. Projektipäällikkö valitsee aliurakoitsijat ja tekee sopimukset hei-

dän kanssaan. Projektipäällikkö vastaa työmaan tiedotuksesta ja hoitaa yhteydenpidon 

projektin eri osapuoliin. Projektipäällikkö tekee lisätyötarjoukset taloyhtiölle ja osallistuu 

työmaakokouksiin ja allekirjoittaa työmaapöytäkirjat. Projektipäällikkö valvoo työnjohta-

jien työtä, kuten omatarkastuspöytäkirjojen täyttö, vesieristekokeet ja aikataulussa pysy-

minen. Viranomaisvelvoitteista hän hoitaa aluehallintovirastoa ja verottajaa koskevat 

asiat. 

Työnjohtaja vastaa työmaan jokapäiväisistä toiminnoista ja työn sujuvuudesta. Hän val-

voo, että työvaiheet etenevät aikataulussa ja suunnitellulla tavalla tutustuen työselostuk-

siin ja piirustuksiin yksityiskohtaisesti. Työnjohtaja huolehtii työmaan turvallisuudesta 

sekä työmaapäiväkirjan ja työntekijälistojen ajantasaisuudesta. Työnjohtaja tilaa tarvik-

keet oikea-aikaisesti työmaalle perustuen laadittuun työaikatauluun. Työnjohtaja vastaa 

työntekijöiden päivittäisestä työn ohjaamisesta ja seuraa että työ suoritetaan ohjeiden 

mukaan. Työnjohtaja vastaa laskutuskelpoisten maksuerien merkitsemisestä. Oleellinen 

osa työnjohtajan tehtävää on liikkua työmaalla, kommunikoida omien ja aliurakoitsijoiden 

työntekijöiden kanssa ja valvoa työntekoa. 

Vastaava työnjohtaja vastaa viranomaisvelvoitteista rakennusvalvontaan. 

Asukasyhteyshenkilö toimii välittäjänä osakkaan ja työmaan välillä. Hänen toimenku-

vaansa kuuluu suorittaa katselmukset asunnoissa osakkaiden kanssa ja kirjata osakkai-

den materiaali- ja kalustevalinnat. Osakkaan niin pyytäessä, asukasyhteyshenkilö tekee 

tarjouksen osakkaalle asuntoon mahdollisesta kohdistuvista lisätöistä. Hän vastaa huo-

nekorttien piirtämisestä ja niiden päivittämisestä.  Asukasyhteyshenkilö hoitaa projektin 

Taloinfossa eli perustaa projektin palvelimelle, vie yhteystiedot tiedostoihin ja perustaa 

verkkokaupan. Pääsääntöisenä vastaajana Taloinfossa toimii asukasyhteyshenkilö. 
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5 Linjasaneerauksen toteutuksen vaiheet 

5.1 Rakennuksen ulkopuoliset työt 

Rakennuksen ulkopuolella joudutaan suorittamaan useita eri kaivutöitä. Näitä töitä ovat 

mm. tonttiliittymien uusinta ja salaojituksien uusiminen. Pihamaalla voidaan uusia myös 

pihavalaistusta, autopaikkojen sähkötolppia, tehdä uusia autopaikkoja tai roskakatoksia 

ja uusia viheralueita tai pihan pinnoituksia. Nämä kaikki vaativat kaivamista ja täyttöä 

suunnitelmien mukaan. 

5.1.1 Tonttiliittymä ja maankaivuutyöt 

Toisinaan kiinteistöjen vesihuolto- ja sähköliitokset on uusittu jo aiemmin, mutta suurin 

osa niistä uusitaan linjasaneerauksen yhteydessä. Yleisesti kiinteistöillä on ollut seka-

viemäröinti, mutta hulevesiverkoston laajentuessa saneerausten yhteydessä pyritään liit-

tymään kunnalliseen hulevesiverkostoon. Alla olevassa kuvassa 1 esitetään periaate-

kuva siitä miten vesijohdon, jätevesiviemärin ja hulevesiviemärin tulisi sijaita kaivan-

nossa. Viemärin minimikaatojen määritelmissä on kunnallisia eroja, mutta yleisesti mini-

mikaato 0,5 %.  

Viemäreiden ja vesijohtojen peitesyvyys on riippuvainen roudan syvyydestä ja maan laa-

dusta. Jollei tarvittavaa syvyyttä saavuteta, putket täytyy eristää tai varustaa jäätymisen 

eristävällä laitteistolla, kuten lämmityskaapelilla.12 

                                                

12 RT-kortisto. LVI 20-10348 



11 

  

 

Kuva 1. Putkikaivanto.13  

Kaivanto täytetään suunnittelijan ohjeiden mukaan. Arinan alle rakennetaan salaojaker-

ros. Putki asennetaan arinan päälle ja ympärys- ja päällystäytöt tehdään kerroksittain ja 

tiivistetään huolellisesti. Täytön on oltava tasalaatuista ja sen on tuettava putkea siten, 

ettei siihen muodostu painaumia. On muistettava, ettei putken päältä voi täryttää ennen 

kuin putken päällä on riittävä täyttökerros. 14 

 

                                                

13 InfraRyl 16210.3 Putkikaivantojen tekeminen.  
14 RT-kortisto. LVI 20-10348. 
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Kuva 2. Kaivannon täyttö. 

Ennen kaivutöihin ryhtymistä on aina ensin tilattava liitoskohtalausunto ja kaapeleiden 

peilaus. Katuverkoston alla kulkee useita eri toimijoiden kaapeleita, kuten tietoliikenne-

kaapelit. Nämä on merkittävä laitteiden hallitsijan toimesta. Työskenneltäessä katualu-

eilla ja liikennöidyillä piha-alueilla on tehtävä liikennesuunnitelma ja pystytettävä työ-

maan varoitusmerkit. Kaivannot on suojattava huolellisesti ja rakennettava väliaikaiset 

sillat ja kulku. 

5.1.2 Salaojat 

Linjasaneeraukseen liittyvien maanrakennustöiden yhteydessä kynnys suorittaa muita 

kaivamista vaativia töitä madaltuu. Saneerauksen yhteydessä voidaan uusia rakennuk-

sen salaojat, jotka ovet usein alkuperäisiä ruukkuputkia. Ne ovat yleensä ajan myötä 

rikkoutuneet ja tukkeutuneet. 
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Kuva 3. Ruukkuputki rakennusjätteen seassa.15 

Tehtäessä uutta salaojaa rakennuksen seinustat kaivetaan auki. Salaojaputki asenne-

taan siten, että sen laki asettuu vähintään 400 mm anturan tai lattiapinnan alapuolelle. 

Putken alapuoli ja sivustat täytetään salaojasepelillä vähintään 100 mm ja putken päälle 

asennetaan 200 mm:n paksuinen kerros salaojasepeliä. Maan on oltava sula asennus-

työn aikana.16 

Salaojasepelin päälle asennetaan routaeristeet tai eristeet voidaan jättää pois, jos putki 

asennetaan riittävän syvälle, esim. Etelä-Suomessa vähintään yhden metrin syvyyteen. 

Putken suosituskaato on 1 %, mutta ehdoton minimi on 0,5 %. Talon seinään ja anturaan 

tehdään bitumisively tai muu vesieristys ja seinää vasten asennetaan patolevy, joka ulot-

tuu reilusti maan pinnan yläpuolelle. Seinän vierusta täytetään soralla noin 40 cm:n le-

veydeltä.  

Salaojat johdetaan joko kaupungin hulevesiverkostoon, jos sellainen on ulottuvilla, tai ne 

voidaan johtaa imeytyskentälle, avo-ojaan tai kivipesään, mistä vesi imeytyy ympäröi-

vään maastoon. 

                                                

15 Rannikkoseutu. 7.8.2012. Artikkeli: Koulun keittiö odottaa tiskilinjaa. 
16 RIL 132-2000. 2000. Talonrakennuksen maarakenteet: 98-104 
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5.1.3 Louhinta pihamaalla 

Kaivettaessa putkia ja kaivoja pihamaalle, niille joudutaan usein etsimään uudet reitit. 

Jos kaivetaan kallion lähellä, kalliota voidaan joutua louhimaan. Louhiminen räjäyttä-

mällä on haasteellista tiiviisti rakennetussa ympäristössä ja usein päädytään suoritta-

maan louhinta kiilaamalla. 

 

Kuva 4. Hydraulinen louhinta.17 

Kuvassa 4 kalliota louhitaan hydraulisella louhinnalla. Työtavassa kallioon porataan 

reikä ja reikään asennetaan hydraulinen kiilain, joka laajentuessaan murtaa kallion. Tällä 

tavoin vältytään räjäytystöissä aiheutuvalta tärinältä, pölyltä ja ympäristön katselmuk-

silta. 

                                                

17 Smed Technology Limited. Luettu 9.4.2014 
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5.2 Kellarin työt 

Kellarissa tehtävät työt pyritään suorittamaan suurimmalta osin ennen kuin työt aloite-

taan asunnoissa.. Kellarissa tehtäviä töitä ovat pohjaviemärin uusiminen kaivamalla tai 

kunnostus sujuttamalla, runkovesijohtojen uusiminen sekä uuden sähköpääkeskuksen 

asennus ja kellarin sähköistys. Kellaritiloissa voi sijaita pesutupa tai talosauna, jota voi-

daan tarpeen mukaan käyttää asukkaiden sosiaalitilana remontin aikana. Näitä tiloja 

kunnostetaan tapauskohtaisesti urakkarajoista riippuen.  

Uudet vesijohdot asennetaan pääsääntöisesti kannakoimalla ne kellarin kattoon, mistä 

ne ohjataan nousuputkia pitkin asuntoihin. 

Pohjaviemäri kaivetaan tarvittaessa esille ja tarvittavat maamassat poistetaan. Kaivan-

non pohjalle tehdään asennusalusta, jonka päälle asennetaan viemäri. Viemärin minimi-

kaadoksi suositellaan yhtä prosenttia. Kaivanto täytetään kohteen rakennesuunnitelmien 

mukaan. 

Uusi sähköpääkeskus pyritään asentamaan vanhan vierelle siten, että vanha on käy-

tössä siihen asti, kunnes kaikki tarvittavat uudet sähköasennukset on suoritettu. Näin 

selvitään ainoastaan yhdellä sähkökatkolla, kun uusi keskus kytketään vanhan tilalle sa-

neerauksen loppuvaiheessa. 

5.2.1 Haitta-aineet 

Haitta-aineita on lähes kaikissa linjasaneerauskohteissa, jollei niitä ole poistettu jonkin 

aiemman remontin yhteydessä. Ennen työn aloitusta kohteessa suoritetaan haitta-aine-

kartoitus, josta selviää tarvittavat haitta-ainepoistot tai -purut. Yleisesti haitta-ainepurkua 

joudutaan suorittamaan poistettaessa asbestipitoisia putkieristeitä kellaritiloissa ja nou-

sulinjoissa. Toisinaan kylpyhuoneet joudutaan purkamaan haitta-ainepurkuna vesieris-

teissä tai laattaliimoissa olevien haitta-aineiden vuoksi. Jos nousuhormeissa on todettu 

tai oletetaan olevan asbestipitoisia putkieristeitä, hormien avaus on suoritettava haitta-

ainetyönä. 

Haitta-ainepurku tehdään ennen muita työvaiheita ja siitä on tehtävä haitta-ainetyön il-

moitus. Purun jälkeen työalue on siivottava huolellisesti ja jätteet on toimitettava haitta-

aineille osoitettuun jätteiden vastaanottopaikkaan. 
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5.3 Kerroksissa suoritettavat työt 

Kerroksissa suoritetaan tekniikkanousujen asennus, uuden tekniikan vaakavedot, kylpy-

huoneiden purku- ja uudelleenrakennustyöt sekä näitä työvaiheita avustavat työt. 

5.3.1 Suojaus 

Suojaus on yksi tärkeimpiä työvaiheita, mutta sitä ei aina painoteta tarpeeksi. Suojaa-

malla kohde hyvin, säästytään mittaviltakin korjaus- ja paikkaustöiltä. Porrashuoneen 

porrasaskelmat ja lattiapinnat suojataan kauttaaltaan kennolevylle ja seinät sekä ovet 

suojataan 1200 mm:n korkeuteen. Myös kaiteet on hyvä suojata. 

 

Kuva 5. Porrashuoneen suojaus.18 

Asunnoissa kaikki tarvittavat kulkureitit suojataan siten, että kennolevyn alle asennetaan 

myös suojapahvi. Seinät suojataan kaikissa tiloissa, joissa suoritetaan saneeraukseen 

liittyviä töitä. Työtä häiritsevät valaisimet irrotetaan ja muut työalueella sijaitsevat suoja-

taan esimerkiksi muovipussilla.  

                                                

18 Linjasaneerauskohde Helsingissä 7.4.2014  
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Työalue eristetään muusta alueesta suojaseinillä ja kulku tapahtuu vetoketjuoven kautta. 

Suojaseinä on asennettava tiiviisti seinä-, katto- ja lattiapintoja vasten. Suojaseinän ke-

hikko tehdään puusta ja se pingotetaan pintoja vasten poikittaistukia apuna käyttäen. 

Kehikon ja ympäröivien pintojen väliin asennetaan solumuovi. On varottava, että kehi-

koista ei jää jälkiä ympäröiviin pintoihin. 

 

Kuva 6. Suojaseinä asunnossa.19 

Asunnosta irrotettavat ja uudelleen asennettavat kalusteet asetetaan syrjään ja suoja-

taan asianmukaisesti. Keittiön kaapit suojataan muovilla pölyä vastaan ja tasojen päälle 

asennetaan suojaksi kennolevy. Kuvassa 7 keittiökalusteet on asianmukaisesti suojattu. 

                                                

19 Linjasaneerauskohde Helsingissä 7.4.2014 
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Kuva 7.  Keittiökalusteiden suojaus.20 

Suojaamalla kohteen pinnat asianmukaisesti yritys viestittää asiakkaalleen välittävänsä 

työnsä jäljestä ja pyrkivänsä tekemään saneerauksen asiakkaalleen mahdollisimman 

pienin haittaseurauksin. 

5.3.2 Purkutyöt 

Kylpyhuoneista puretaan kaikki kalusteet. Osakkaalla on mahdollisuus merkitä säilytet-

tävät kalusteet, jotka irrotetaan mahdollisimman varovasti ja siirretään sivuun sanee-

rauksen tieltä. Muut kalusteet puretaan ja toimitetaan jätelavalle.  

Kylpyhuoneiden pintojen purku toteutetaan aina alipaineistajia käyttäen, jotta vältyttäisiin 

pölyn leviämiseltä muihin tiloihin. Kaikki laatat ja muu pintamateriaali poistetaan lattia- ja 

seinäpinnoista piikkaamalla ja lopuksi timanttilaikalla hioen. Purkujätteiden poisto pyri-

tään suorittamaan purkuputkia pitkin lavalle, jos putkien asennus on mahdollista. Kaikki 

naulat, kiinnikkeet ja tarpeettomat sähköjohdot poistetaan pinnoista ja lopuksi pinnat har-

jataan puhtaaksi. 

                                                

20 Linjasaneerauskohde Helsingissä 7.4.2014 
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Kun kylpyhuoneet on purettu, tekniikkahormit avataan timanttisahalla. Välipohjat piika-

taan avoimiksi tekniikkahormien kohdalta ja vanhat putket ja muu uusittava tekniikka pu-

retaan pois. Kupariputket kerätään erikseen ja myydään. 

Tekniikkahormien avauksen jälkeen asuntojen välit ovat avoimia ja siksi on erittäin tär-

keää huolehtia työn aikaisesta palosuojauksesta. Kaikki avoimet aukot eri paloalueiden 

välillä on tukittava käyttäen palamatonta ainesta, esimerkiksi palovillaa, jotta tulipalon 

syttyessä tuli ei pääsisi etenemään hallitsemattomasti.  

5.3.3 Timanttiporaus 

Uudet viemäröinnit asennetaan useimmiten alemman kerroksen alakattoon ja näille teh-

dään läpiviennit käyttäen timanttiporaa. Kylpyhuoneessa porataan läpivienti WC-istui-

melle, lavuaarille ja suihkun lattiakaivolle. Sen lisäksi keittiön viemäri asennetaan alem-

man kerroksen kattoon tai suoraan tekniikkahormiin. Porattaessa 45 asteen kulmassa 

alempaan kerrokseen voidaan keittiön allaskaappi jättää paikoilleen, muuten se on irro-

tettava. 

5.3.4 Viemäri- ja vesijohtonousujen asennus 

Uudet viemäri- ja vesijohtonousut asennetaan suunnitelmien mukaan joko vanhoihin tek-

niikkahormeihin tai uusille paikoille. Vanhat hormit saattavat olla liian ahtaita, sillä putkien 

nykyaikainen kannakointi ja eristeet vievät enemmän tilaa kuin aiemmin.  

Vesiputkia asennetaan kolme kappaletta; kylmävesi, kuumavesi ja lämminvesikierto. 

Nämä ovat yleensä kupariputkia. Kun vesiputket on asennettu hormiin ja sulut asennettu 

asuntojen kohdalle, putkille suoritetaan painekoe, jonka tulokset kirjataan pöytäkirjaan. 
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Kuva 8. Vesijohtojen sulut katonrajassa.21 

Yllä olevassa kuvassa 8 näkyvät vesijohtojen sulut katonrajassa. Putket vasemmalta oi-

kealle ovat kylmävesi-, lämminvesi- ja lämminvesikiertoputki. 

Vesiputkien lisäksi hormiin asennetaan viemäri. Viemärihajotukset tehdään kylpyhuo-

neen alakattotilassa, mistä ne ohjataan tekniikkahormissa sijaitsevaan nousuviemäriin. 

Alakattotilassa olevat viemärit on äänieristettävä. Ennen viemäriputken asennusta vale-

taan kylpyhuoneeseen lattiakaivot. Kaivon korko on tarkistettava, jotta tulevan lattian 

kaadot saadaan tehtyä oikein. 

                                                

21 Linjasaneerauskohde Helsingissä 7.4.2014 
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Kuva 9. Viemärihajotukset kylpyhuoneen katossa.22 

Suunnitelmista ja tilasta riippuen, sähkönousut voivat kulkea tekniikkahormissa vesi- ja 

viemäriputkien kanssa. Sähkönousut kulkevat suojaputkessa ja tarvittaessa niille raken-

netaan erillinen rakenneaineinen kotelo hormiin. 

 

                                                

22 Linjasaneerauskohde Helsingissä 7.4.2014 
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Kuva 10. Nousulinjat tekniikkahormissa.23 

Edellä olevassa kuvassa 10 kulkevat sähkönousut, valokuitukaapeli, viemärinousu sekä 

lämminvesi-, kylmävesi-, ja lämminvesikiertoputket. Kun kaikki nousulinjat on asennettu 

hormiin tarvittavine kannakointeineen ja eristeineen ja välipohjan palokatkot on valettu, 

hormi muurataan umpeen.. 

5.3.5 Lattioiden valu 

Lattian valu on tehtävä puhtaalle alustalle. Lattiaan asennetaan raudoitusverkko, jonka 

paksuus on oltava vähintään 6 mm tai suunnitelmien mukainen, jos paksuus on erikseen 

määritelty. Jos tilaan asennetaan lattialämmitys, lämmityskaapelit voidaan kiinnittää rau-

doitusverkkoon. Sähkökäyttöisen lattialämmityksen toimivuus mitataan ennen ja jälkeen 

lattiavalun, jotta voidaan olla varmoja sen toimivuudesta. Lattian kaato on oltava mini-

missään 1:80 tai 1:100 suunnittelijasta riippuen ja lattiakaivon ympärillä 1:50. Lattian 

kaadot on tarkistettava huolellisesti etenkin nurkissa, ettei vesi jää sinne seisomaan. 

                                                

23 Linjasaneerauskohde Helsingissä 7.4.2014 
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Kuva 11. Kaadon tarkastus.24 

Kaadot tarkistetaan vesivaa’alla nurkasta lattiakaivoa kohti. Kaatojen on oltava oikeassa 

suhteessa ja suunnattuna lattiakaivoon.  

5.3.6 Seinien oikaisu 

Ennen seinien oikaisurappausta muurataan tekniikkahormit umpeen. Ennen hormien 

muuraamista välipohjat valetaan umpeen välipohjan paksuisena. Tämä toimii samalla 

palokatkona. 

Ennen työn aloitusta suoritetaan oven- ja ikkunakarmien ja viemäreiden suojaus. Rap-

pausalustan on oltava puhdas ja tarvittaessa se voidaan käsitellä tartuntapohjusteella tai 

kastella rappauksen parantamiseksi. Rappaus tehdään työselityksen mukaisin vaati-

muksin. Työn aikana on huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta rappauksen kuivumisen 

edistämiseksi. Alustan suoruus ja nurkkien puhtaus tarkastetaan.  

                                                

24 Linjasaneerauskohde Helsingissä 8.4.2014 
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5.3.7 Roiloukset kylpyhuoneessa 

Sähköjohtojen putkituksia sekä pesukoneen poistoliitosta varten joudutaan roiloamaan 

urat valmiiseen seinä- ja lattiapintaan. Asennuksen jälkeen urat täytetään. Ennen roi-

loustyön aloittamista täytyy tarkistaa, että sähköturvaetäisyydet täyttyvät suunniteltujen 

sähkölaitteiden ja vesipisteiden välillä. 

5.3.8 Vesieriste25 

Ennen vesieristystyön aloittamista eristettävien pintojen tasaisuus tarkistetaan ja mita-

taan rakenteen kosteus, jonka pitää olla alle 90 %. Puhtaat ja kuivat pinnat pohjustetaan 

tartunta-aineella. Pohjusteen kuivuttua työstetään ensin kaikki nurkat ja läpiviennit käyt-

täen vahvikekangasta vesieristeen kanssa ja sen jälkeen eriste telataan muille pinnoille. 

Ensimmäiseksi työstetään seinät täysin valmiiksi, sisältäen laatoituksen ja saumauksen, 

jonka jälkeen työstetään lattiapinnat ja vesieriste nostetaan lattialta seinän alaosaan. 

Lattiapinnan valmista vesieristettä on varottava vaurioittamasta, jotta vesieristeen omi-

naisuudet säilyvät. 

 

                                                

25 Kiilto Oy. Kerafiber-vedeneristysjärjestelmä. Työohjeet. 
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Kuva 12. Seinissä vesieriste ja laatoitus ja lattiassa vesieriste.26 

Vesieristyksen yhteydessä katossa olevat mahdolliset kolot paikataan ja katto käsitel-

lään kosteussululla tai suunnitelmissa ohjeistetulla tavalla. 

Vesieriste levitetään 2-3 kertaa riippuen halutusta kerrospaksuudesta.  Viikin Rakennus 

Oy:n käyttämän vesieristeen valmistaja suosittelee kalvopaksuudeksi seinissä vähintään 

0,4 mm ja lattiapinnoissa 0,5 mm. Vesieristeen kalvopaksuus on voitu määrittää myös 

suunnitelma-asiakirjoissa. 

Vesieristeen kuivakalvopaksuus mitataan näytteestä, joka leikataan valmiista vesieris-

teestä. Näyte on kolmion muotoinen ja kaikki sivut ovat noin vähintään 30 mm pitkät. 

Näytteen paksuus mitataan 15 kertaa suurentavalla luupilla kolmesta kohdasta ja laske-

taan mittaustulosten keskiarvo.  

                                                

26 Linjasaneerauskohde Helsingissä 7.4.2014 
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Kuva 13.  Vesieristeen mittaukseen käytetty luuppi ja näytepala.27 

Vesieristeen tiiviys mitataan GVK-pumpulla, josta käytetään yleisemmin nimitystä MT-

pumppu eli märkätilapumppu. Testi on hyvin yksinkertainen: Lattialle levitetään saip-

pualiuosta ja pumpulla muodostetaan 150 millibaarin alipaineistettu tila pumpun suulak-

keen ja vesieristekalvon väliin. Jos vesieristeen pinnassa näkyy saippuaveden kupli-

mista, vesieristekalvo ei ole tarpeeksi tiivis. 

                                                

27 Linjasaneerauskohde Helsingissä 7.4.2014 
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Kuva 14. GVK-pumppu.28 

Tarkastusten tulokset dokumentoidaan huoneiston omaan tarkastuspöytäkirjaan. 

5.3.9 Laatoitustyö 

Laatat on tilattava ajoissa ja niiden toimitus on sovittava siten, että ne toimitetaan työ-

maalle noin viikkoa ennen asennusta. On hyvä huomioida, että toiset laatat saattavat 

olla toimitustuotteita, joilla on pitkä toimitusaika eikä niitä ole jatkuvasti toimittajan varas-

tossa. Laatat ja laastit kannetaan huoneistoihin vähintään päivä ennen työn aloitusta. 

Jokaisessa huoneistossa on huonekortti, johon on kirjattu huoneistoon tulevat laatat ja 

seinien laatoitusohjeet sekä sovittu saumaväri. Huonekorttiin on myös piirretty oikeassa 

mittakaavassa mahdolliset tehosteseinät tai -kuviot. 

Laatoitustyön jälkeen laatat suojataan, jotta ne eivät vaurioidu alakattotöiden ja kalusta-

misen aikana. 

                                                

28 Linjasaneerauskohde Helsingissä 8.4.2014 
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5.3.10 Kylpyhuoneen ovi ja ilmanvaihto 

Ovi kunnostetaan tai uusitaan suunnitelmien mukaan. Oviaukkoon on muodostuttava 

tuuletusrako joko lyhentämällä ovea niin, että oven ja kynnyksen väliin jää 15 mm:n il-

marako tai tekemällä oveen aukko, johon asennetaan tuuletusritilä. Korvausilma kylpy-

huoneeseen tulee tuuletusaukon kautta ja poistuu poistoilmaventtiilistä tuuletuskana-

vaan. Riittävä ilmanvaihto kuivattaa kylpyhuoneen ja estää kosteusvaurioiden syntymi-

sen. 

5.3.11 LVIS 

Laatoitustyön jälkeen putkiasentajat tekevät putkiasennukset vesikalusteille. Vesijohto-

jen hajotukset kulkevat alakatossa, missä ne tehdään pääsääntöisesti kupariputkella ja 

alakaton alapuolella vesijohdot ovat kromipintaisia. Vesijohdot asennetaan pinta-asen-

nuksena, jollei muuta ole sovittu. Kun vesijohdot on asennettu kalustesuluille, suorite-

taan uudelleen koeponnistus. 

Sähköjohdot ja -hajotukset tuodaan alakatossa ja sieltä seinissä olevia asennusputkia 

pitkin kalusteille. 

5.3.12 Alakatto 

Kun vesijohdot on koeponnistettu ja sähköjohdot asennettu voidaan kylpyhuoneeseen 

rakentaa alakatto. Alakaton runko tehdään liimapuusta ja kattopinta joko levytetään ja 

maalataan tai paneloidaan suunnitelmista riippuen. Paneloituun kattoon jätetään tuule-

tusrako katon ja seinän väliin ja raon päälle kiinnitetään lista. Levykatto tehdään yksin- 

tai kaksinkertaisesta kipsilevystä ja se saumataan ja maalataan. Koska levykatto teh-

dään umpinaiseksi eikä se pääse tuulettumaan kuten paneelikatto, kylpyhuoneen ja vie-

reisen tilan välisiin seiniin porataan kaksi tuuletusreikää, jotka peitetään tuuletusristikolla. 

Reikien tulisi sijaita eri seinillä, jotta ilma kiertäisi alakatossa. Kattoihin asennetaan tar-

kastusluukut vesiputkien sulkujen kohdalle. 
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5.3.13 Kalustus 

Kylpyhuoneet kalustetaan joko urakan mukaisilla kalusteilla tai osakkaan valitsemilla 

muilla kalusteilla. Kaikki kalusteet on hyväksytettävä urakoitsijalla, jotta ne täyttävät ka-

lusteille määritetyt tyyppihyväksynnät. 

Työnjohtaja tilaa kalusteet ajoissa työmaalle siten, että ne toimitetaan noin viikko ennen 

asennusta. Työmaalla tarkistetaan heti, että oikeat kalusteet ovat saapuneet ja kalusteet 

kannetaan oikeisiin asuntoihin. Kalusteiden asennusohjeet ja -mitat on merkitty huone-

kortteihin.  

5.3.14 Muut asunnossa tehtävät työt 

Kylpyhuoneen kunnostuksen lisäksi keittiölle tuodaan uusi vesi- ja viemäriliitos sekä tar-

vittaessa muualla asunnossa suoritetaan sähköasennuksia. Nykyään linjasaneerauksen 

yhteydessä pakolliseksi on tullut valokuitukaapelin asennus, mikä mahdollistaa hyvin no-

peat tietoliikenneyhteydet. Myös huoneistokohtainen vedenmittaus vaaditaan uusissa 

saneerauskohteissa.  

Keittiöiden välitilat laatoitetaan tarvittaessa ja kaikki asunnossa tekniikkahormien ulko-

puolella kulkeva tekniikka koteloidaan suunnitelmien mukaan. 

Kun kaikki työvaiheet on asianmukaisesti suoritettu, asunnoista puretaan työnaikaiset 

suojaukset ja kutsutaan paikalle siivousurakoitsija, joka pesee kylpyhuoneet ja siistii 

muut työn alla olleet tilat. 

5.4 Oma vastaanotto 

Kun asunnossa on kaikki työt suoritettu ja se on siistitty, suoritetaan asunnon oma vas-

taanotto, jonka suorittaa laadunvalvoja. Tässä tarkastuksessa on huomioitava seuraavat 

asiat; 
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Kylpyhuone 

Kylpyhuoneessa tarkistetaan että valot, sähkö ja vedet toimivat ja että kylpyhuoneessa 

on oikeat laatat ja kalusteet. Huomioidaan, että oven alareunaan on tehty ilmarako tai 

ilmanvaihto on hoidettu muulla sovitulla tavalla. Katsotaan, että lattiakaivo on puhdas ja 

se vetää. Tarkastetaan, että työn jälki on siisti, laatat eivät porrasta ja kaikki rajapinnat 

on umpeutettu ja silikoni on laitettu tarvittaviin paikkoihin. Kiinnitetään huomiota yleiseen 

siisteyteen ja puhtauteen. 

Keittiö 

Tarkistetaan, että vesi kulkee hanasta ja viemäri vetää. Hanassa on oltava rajoitin ja sen 

on oltava säädetty siten, ettei hana pääse ulottumaan altaan rajojen ulkopuolelle. Allas-

kaapin on oltava sisältä siisti ja tiivistetty vesivuodon varalta. Astiapesukoneen alla on 

oltava ylivuotosuoja, jos urakassa on näin määritelty ja koneelle on oltava pistorasia. 

Tarkistetaan, että uunin sähköistys toimii. Huomioidaan työn yleinen siisteys ja pintojen 

puhtaus. 

Muu asunto 

Tarkastetaan, että telepistorasiat ovat oikeissa paikoissa ja asennuskourut on asennettu 

siististi. Tarkastetaan saneerauksen aikana tulleiden vaurioiden korjaus ja huomioidaan 

mahdolliset korjaamattomat vauriot. Katsotaan, että sähkökeskus on puhdistettu kaapin 

sisältä. Huomioidaan yleinen siisteys ja puhtaus. 
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6 Laatu 

Kalevi Lepo on tutkimuksessaan Laatujärjestelmän kelpoisuus muodostanut kaavion 

(kaavio 1) rakennustekniikan osaston laatupolitiikasta. Kaaviossa on hyvin esitetty kaikki 

laadun muodostumiseen vaikuttavat tekijät. Tätä kaaviota voidaan soveltaa Viikin Ra-

kennus Oy:n ja muodostaa kaavio heidän arvoillaan. 

 

Kaavio 1. Laadun arvioiminen29 

                                                

29 Lepo. 1998. Liite 2. 
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Kalevi Lepon kaaviossa tärkeimmät määritteet ovat päämäärä, asiakkaat, sidosryhmät, 

toiminta, laadun arviointi ja johtopäätökset ja korjaavat toimenpiteet. Kaavioon 2 on kir-

jattu Viikin Rakennus Oy:n omat arvot aiemmin mainittuihin kohtiin. 

Kaavio 2. Viikin Rakennus Oy:n laatupolitiikka 

Päämäärä 
      

Tyytyväiset asiakkaat       

Menestyvä yritys       

       

Asiakkaat  Projektiorganisaatio  Laadun arviointi  Johtopäätökset 

Taloyhtiöt  Projektipäällikkö   ja mittaus  ja korjaavat 

Osakkeen omistajat  Työnjohtaja  Laadunvalvonta-  toimenpiteet 

  

Osakasmuutosvas-
taava  käsikirja   

Sidosryhmät    Osakas-   

Isännöitsijät    tyytyväisyys-   

Valvojat    kysely   

Suunnittelijat       

 Kaavio 1. Laadun arvioiminen30 

6.1 Mitä laatu on? 

Laadun määrittely on vaikeaa, sillä laatu voidaan käsittää eri tavoin eri tilanteissa ja se 

koostuu useista eri tekijöistä. Viikin Rakennus Oy:ssä laatu on määritelty seuraavasti: 31 

 hyvä työn laatu 

 työmaan siisteys 

 luvatussa aikataulussa pysyminen. 

Hyvä laatu on helpompi saavuttaa asianmukaisilla työvälineillä ja suunnittelulla. On tär-

keää tunnistaa, mihin ollaan ryhtymässä ja tiedetään, mitä tehdään.  

                                                

30 Lepo. 1998. Liite 2. 
31 Sulin & Virta. 3.4.2014 
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Työkalut laadun tavoittelemiseen määriteltiin Viikin Rakennus Oy:n työnjohtajien toi-

mesta seuraavasti: 32 

 aikataulutus 

 materiaalit ja niiden yhteensopivuus 

 työntekijöiden ammattitaito ja ohjeistus 

 tehtävän ohjeistus paikan päällä ja ohjeiden ymmärtämisen tarkistus tehtävää 

aloittaessa 

 valvonta 

 suunnitelmat ja niiden tarkastaminen. 

Näiden lisäksi nykypäivänä koetaan asiakaspalvelun sisältyvän tähän määrittelyyn.  

Jotta hyvä laatutaso tavoitetaan, on kaikkien vastattava omalta osaltaan laadusta ja se 

on ulotettava osaksi jokapäiväistä käytäntöä. Sen sijaan, että keskityttäisiin virheiden 

etsimiseen ja niiden korjaamiseen, tulisi keskittyä ennakoivaan toimintaan. Tämä tarkoit-

taa sitä, että on keskityttävä erityisesti projektin suunnitteluun ja sen etenemiseen. On 

huomattavasti helpompaa korjata, tai jopa välttää kokonaan virheet projektin suunnittelu- 

ja alkuvaiheessa kuin sitten, kun virhe on jo tapahtunut.  Virheiden välttäminen tai mini-

moinen vähentää korjauskustannuksia, mikä taas näkyy projektin tuotossa.33 

Laatutaso on suhteutettava tehtyyn työhön. Laatuvaatimukset eivät ole samat sillan tai 

vajan rakentamisessa ja työn taso on suhteutettava näihin vaatimuksiin. Sillan raken-

teessa on esimerkiksi otettava huomioon lämpölaajeneminen sekä jännitykset, mitä va-

jassa taas ei jouduta huomioimaan. Jotta yksinkertainen työ voidaan toteuttaa järke-

vässä ajassa ja säädyllisin kustannuksin, työ on suhteutettava oikein vaatimuksiinsa 

nähden.34 

                                                

32 Mäntynen & Uski. 15.10.2013 
33 Ruuska. 2007: 234-235 
34 Ruuska. 2007: 235-237 
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Kaikki nämä asiat vaikuttavat työn lopputulokseen ja työn onnistumiseen. Hyvä määrite 

laadulle on se, että työn tulos vastaa sille asetettuja tavoitteita.  

6.2 Laadun näkökulmat35 

Laatuun vaikuttavat useat eri tekijät ja laatua voidaan tarkastella eri näkökulmista. Näitä 

näkökulmia ovat valmistus-, arvo-, kilpailu-, ympäristö-, tuote- ja asiakaskeskeinen nä-

kökulma. Nämä näkökulmat on esitetty alla olevassa kuvassa. 

 

Kuva 15. Laadun eri näkökulmat.36 

Valmistuskeskeisesti ajateltuna laatu on työn suorittamista suunnitelmien ja standardien 

mukaisesti ilman virheitä. Laatutaso määritellään suunnittelijan toimesta. Tällöin olete-

taan, että suunnitelmat on laadittu oikein ja ne ovat kohteeseen sopivat. Valmistuskes-

keisessä ajattelussa virheet aiheuttavat kustannuksia ja laatu voidaan määritellä kustan-

nuksien kautta.  

Tuotekeskeisessä ajattelussa keskitytään tuotteen ominaisuuksiin. Kuten edellisessäkin 

kohdassa, suunnittelija vastaa tuotteen määrittelystä ja sen toiminnoista. Suunnittelijan 

on otettava huomioon, että tuotteen täytyy vastata asiakkaan toiveita ja tarpeita tai tuot-

teesta voi tulla täysin hyödytön tai kohderyhmälle sopimaton. 

                                                

35 Junnonen & Kankainen. 2001: 8-9 
36 Junnonen & Kankainen. 2001: 8 
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Arvokeskeisesti laatua tarkasteltaessa on hinnan ja laadun oltava suhteutettuna toisiinsa 

nähden. Hinnan noustessa tuotetta on hankala myydä tai tuotteen kohderyhmä supistuu 

hyvin pieneksi. Tähän näkökulmaan yhdistyy kilpailukeskeinen näkökulma, sillä hinta-

laatusuhde vaikuttaa suoraan tuotteen kilpailukykyyn.  

Ympäristönäkökulma on tullut jatkuvasti tärkeämmäksi ja tuotteen ympäristövaikutukset 

voidaan useimmissa tapauksissa määritellä viranomaisen toimesta. Ympäristöystävälli-

syyteen vaikuttaa tuotteen koko elinkaari. 

Asiakaslähtöisessä ajattelussa yhdistyvät kaikki yllä mainitut näkökulmat. Ostaessaan 

tuotteen asiakas on mielessään määritellyt tarpeen ja ostettu tuote tyydyttää hänen tar-

peensa. Hinnalla on suuri vaikutus asiakkaan tekemään valintaan, mutta asiakkaasta ja 

hänen tarpeistaan riippuen kaikki laadun suuntaukset vaikuttavat asiakkaan tyytyväisyy-

teen. Jos asiakkaan asettamat tarpeet toteutuvat tuotteessa, hän mitä todennäköisimmin 

ostaa tuotteen uudelleen tai suosittelee sitä tuttavilleen. 

6.3 Asiakaslähtöisyys ja palvelu 

Rakentamisen laadun lisäksi linjasaneerauksessa joudutaan keskittymään asiakaspal-

veluun. Asiakkaat ovat pääsääntöisesti taloyhtiöitä eli osakkeenomistajia. Osakkeen-

omistajat valitsevat linjasaneerausurakoitsijan yhtiökokouksessa taloyhtiön hallituksen 

avustamana. Saneerauksen aikana päätöksiä tekee osakkeenomistajien valtuuttama 

hallitus.  

Osakkaiden lisäksi linjasaneerauksessa toimitaan valvojien, isännöitsijöiden sekä suun-

nittelijoiden kanssa. He eivät tee varsinaisia päätöksiä, mutta voivat suositella hallituk-

selle jotakin toimintatapaa. Toisinaan kuitenkin jonkun näiden sidosryhmien jäsenen 

mielipide voi olla niin voimakas, että se vaikuttaa hallituksen päätökseen. Kaikki edellä 

mainitut voidaan käsittää asiakkaiksi linjasaneerauksessa.  

Asiakaspalvelun laatuun vaikuttaa se, miten asiakas kokee asiakastapahtuman toteutu-

neen odotuksiinsa nähden. Vaikka asiakas saisi teknisesti hyvää palvelua, hän ei välttä-

mättä koe niin, sillä palvelutapahtumaan vaikuttavat myös muut asiat. Alla olevassa ku-

vassa 16 on esitetty asiakastapahtuman kokemisen kuvaus. 
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Kuva 16. Palveluiden koettu kokonaislaatu.37 

Asiakkaalla on jokin odotus palvelusta sen mukaan, minkä kuvan hän on muodostanut 

yrityksestä. Jos tämä kuvaus toteutuu tai osoittautuu positiiviseksi ja asiakkaan tarpeet 

toteutuvat, hän kokee saamansa palvelun laadukkaaksi.38 

Linjasaneerauksessa työskennellään yksityisten ihmisten kodeissa, joihin asiakkaalla on 

tunneside. Suurin osa työstä on purku- ja uudelleenrakennustyötä, mutta asiakaspalve-

lulle joutuu varaamaan yllättävän paljon aikaa. Yleensä linjasaneerauksissa suunnittelija 

on määritellyt etukäteen urakanmukaiset kalusteet, laatat ja tarvikkeet, mutta yhä use-

ampi osakas haluaa saada kylpyhuoneestaan yksilöllisen. Linjasaneeraus mielletään so-

pivaksi ajankohdaksi suorittaa muitakin suurempia remontteja, kuten esimerkiksi keittiön 

saneeraus, sillä huoneisto on yleensä tyhjillään linjasaneerauksen ajan. Osakasmuutok-

sia hoitava henkilö joutuu hoitamaan nämä muutokset, tai osakkaan itse osallistuessa 

tarvikkeiden toimitukseen, koordinoimaan tavaroiden toimituksen sekä niistä muodostu-

vat kustannukset tai hyvitykset. 

Yritystoiminnassa on pidettävä huolta asiakkaista ja heidän tarpeistaan. Osakkaat ovat 

yleensä kertaluonteisia asiakkaita, mutta heidän kauttaan välittyy tieto palvelun ja työn 

sujuvuudesta. Usein samalla alueella olevat rakennukset on rakennettu samaan aikaan 

ja niiden putkien käyttöikä täyttyy lähes hyvin lähekkäin. Alueella käydään usein keskus-

telua naapureiden kesken siitä, miten kenenkin saneeraus on sujunut ja tässä yhtey-

                                                

37 Junnonen & Kankainen. 2001: 10 
38 Junnonen & Kankainen. 2001: 9-10 
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dessä kulkee niin positiivinen kuin negatiivinenkin palaute. Harvemmin yhteen kohtee-

seen on vain yksi urakoitsija tarjolla vaan asiakkaalla on useampi vaihtoehto mistä va-

lita.39 Hyvin mennyt saneeraus voi poikia uusia töitä samalla alueella. 

Isännöitsijät ja valvojat toimivat useissa saneerauksissa ja he asiantuntijoina vaikuttavat 

hallituksen päätöksiin. Jos he kokevat urakoitsijan huonoksi tai työn laadun heikoksi, he 

eivät suosittele tätä urakoitsijaa hallitukselle, vaikka hinta olisi kilpailukykyinen. Asiak-

kaan mielestä laatu on ollut hyvä, jos työn laatu täyttää asiakkaan sille asettamat tavoit-

teet. Urakoitsijan onkin pyrittävä mahdollisimman pieneen eroavaisuuteen tuloksen ja 

tavoitteen eroavaisuuteen.40 

6.4 Laatujärjestelmä 

Laatujärjestelmällä tarkoitetaan yleensä yhteisesti sovittua tapaa toimia sekä edellä mai-

nitun toimintatavan kuvausta. Kaikilla yrityksillä, olipa se sitten pieni tai suuri alasta riip-

pumatta, olisi tarkoituksenmukaista olla laatujärjestelmä. Laatujärjestelmä sinänsä ei 

muodosta laatua, jollei siihen sitouduta, mutta se antaa hyvät lähtökohdat laadun tavoit-

telemiselle. Laatujärjestelmä avaa mahdollisuuden laatuongelmien ja niiden syiden tun-

nistamiseen ja ennaltaehkäisemiseen sekä laadun parantamiseen. Laatujärjestelmä ei 

kuitenkaan toimi yksin, vaan vaatii ohjausta ja seurantaa ja tarvittaessa toimintatapoja 

on muokattava.41 

Ei riitä, että laatujärjestelmä luodaan kerran, sillä järjestelmää on jatkuvasti kehitettävä 

ja muokattava. Järjestelmä on tarkastettava tasaisin väliajoin ja päivitettävä tarpeen vaa-

tiessa.  

                                                

39 Moisio &  Ritola: 12-13, 20 
40 Junnonen & Kankainen. 2001: 29 
41 Lepo. 1998: 26-27 
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Kuva 17. Demingin ympyrä sovellettuna rakennustyömaan toiminnan analysointiin.42 

Yllä olevasta kuvasta 17  ilmi, kuinka laatujärjestelmää tulisi kehittää. Työlle esitettyjen 

vaatimusten perusteella urakoitsija suunnittelee työn toteutuksen. Suunnitelmien poh-

jalta toteutetaan työ ja sen onnistuminen tarkastetaan. Jos tulos vastaa vaatimuksia, 

laatu voidaan katsoa toteutuneeksi. Jos tulos ei vastaa laatua, mietitään missä tehtiin 

virhe ja miten tämä korjataan. Samalla muutetaan toimintatapaa, jotta sama virhe ei enää 

toistu.43  

6.5 Laatuvirheet ja niiden syyt 

Yleisesti ottaen laatuvirheet voidaan jaotella suunnittelusta, toteutuksesta ja rakennuk-

sen käytöstä tai puutteellisesta huollosta johtuviin virheisiin. Suunnittelussa tapahtuvat 

virheet ovat usein virheellisiä tai huonoja ratkaisuja, joiden toteuttaminen on hankalaa 

tai jopa mahdotonta ja kustannukset voivat nousta suuriksi.  

Toteutuksessa tapahtuvat virheet ovat puutteellisesti tai vaatimusten vastaisesti suorite-

tut työt. Näiden virheiden syntyyn vaikuttaa projektiorganisaation toiminta, tiedon kulku, 

valvonta, työssä käytetyt materiaalit ja työntekijöiden ammattitaito. Virheiden syntymistä 

                                                

42 Junnonen & Kankainen. 2001: 20 
43 Junnonen & Kankainen. 2001: 19-20 
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voidaan ehkäistä hyvällä suunnittelulla, tiedottamisella, työmaan koordinoinnilla, valvon-

nalla ja palkkaamalla ammattitaitoisia työntekijöitä. Näillä keinoin voidaan minimoida ai-

kataulutuksesta ja kiireestä, huolimattomuudesta ja osaamattomuudesta sekä puutteel-

lisesta tiedon saannista johtuvat työvirheet.44 Näiden asioiden lisäksi työntekijöiden huo-

mioiminen ja positiivinen kannustaminen johtaa parempiin tuloksiin. 

Käytöstä ja puutteellisesta huollosta johtuvia rakennusvirheitä voidaan välttää jossakin 

määrin ohjeistamalla käyttäjät uusien tuotteiden käyttöön ja huoltoon.45 Urakoitsija voi 

ainoastaan ohjeistaa käyttäjät, mutta ei pysty valvomaan, että ohjeita noudatetaan käy-

tön aikana. 

Jotta näiltä virheiltä vältyttäisiin jatkossa, jokaisen projektin päätyttyä olisi pidettävä kat-

saus, jossa käydään läpi mikä meni hyvin ja mikä huonosti ja mitkä toimenpiteet johtivat 

tapahtumiin. Jatkoa varten asiat kirjataan ylös ja pohditaan, miten virheet vältetään seu-

raavassa kohteessa. 

6.6 Laadun kustannukset 

Laadun kustannukset voivat muodostua hyvän laadun tavoittelemisen kustannuksista tai 

huonosta laadusta johtuvien virheiden korjaamisesta. Laadun tavoittelu aiheuttaa kus-

tannuksia yritykselle, kun laatujärjestelmää kehitetään. Kustannuksia syntyy toiminta-

mallien luomisesta ja tarkastuksista, joilla varmistetaan, että työ on suoritettu oikein. 

Näillä toimilla kuitenkin ohjataan työtä hyvään laatuun ja ennalta ehkäistään virheitä ja 

huonoa laatua.46 

Huono laatu aiheuttaa kustannuksia, kun työn jälkeä joudutaan korjaamaan ja suoritta-

maan uusia tarkastuksia tai huonosta laadusta joudutaan suorittamaan korvauksia asi-

akkaalle. 1980- ja 1990-luvuilla suoritetussa rakentamisen virheiden kustannustutkimuk-

sessa havaittiin kustannusten nousseen jopa 10:een prosenttiin rakennuskustannuk-

sista.47   

                                                

44 Junnonen & Kankainen. 2001: 30-34 
45 Junnonen & Kankainen. 2001: 30-34 
46 Junnonen & Kankainen. 2001: 23-24 
47 Junnonen & Kankainen. 2001: 31 
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Kuva 18. Laatukustannusten määrittely.48 

Kummastakin tavasta aiheutuu kustannuksia, mutta yleisesti ottaen ennaltaehkäisy ja 

laadun kehitys on aina kannattavampaa kuin jälkien korjaus. Hyvä laatusuunnitelma toi-

mii pohjana seuraavassa kohteessa ja on jatkossa ohjeeksi työn jalostamisessa. Huo-

nosta laadusta ei aiheudu ainoastaan rahallisia kustannuksia vaan ne vaikuttavat myös 

negatiivisesti yrityksen imagoon. 49 

 

 

 

                                                

48 Junnonen & Kankainen. 2001: 23 
49 Junnonen & Kankainen. 2001: 23-24 
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7 Laadunvarmistus 

YSE 1998:n mukaan urakoitsijan on noudatettava sopimusasiakirjoissa edellytettyä laa-

dunvarmistusta ja urakoitsijan on toimitettava tilaajalle suunnitelma käyttämästään laa-

dunvarmistuksesta. Myös käyttämistään tuotteista urakoitsijan on pyydettäessä osoitet-

tava laatusertifikaatit ja pystyttävä osoittamaan alihankkijoiden laatukelpoisuus.50 

Urakoitsija on velvollinen tarkastamaan työvaiheet ja rakennusosat ja tiedottamaan tilaa-

jaa niissä havaituista virheistä sekä virheiden korjaussuunnitelmista. Urakoitsija on vas-

tuussa rakennustarvikkeiden oikeellisuudesta ja kohteeseen sopivuudesta sekä tuottei-

den takuuajan riittävyydestä ja sopimusten vastaisten materiaalien toimituksesta pois 

työmaalta. Urakoitsija on velvollinen kustantamaan kulut, jotka aiheutuvat urakkasopi-

muksessa määritellyn laatutason valvonnasta, näytteiden otosta ja kokeiden tekemi-

sestä.51 

7.1 Laadunvalvonnan viranomaisvaatimukset52 

Rakennuttajan lisäksi viranomaiset edellyttävät laadunvarmistustoimenpiteitä urakoitsi-

jalta. Hankkeesta on järjestettävä aloituskokous, johon osallistuvat rakennushankkee-

seen ryhtyvän edustaja, hankkeen pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja. Heidän li-

säkseen kokoukseen voi osallistua erityissuunnittelijat, erityisalojen työnjohtajat ja ura-

koitsijoiden edustajat. Aloituskokouksessa käydään läpi lupa-asiakirjat, hankkeen vel-

voitteet, hankkeen suunnitelmat, keskeiset osapuolet ja vastuuhenkilöt sekä tarkastukset 

suorittavat henkilöt. 

Tarkastuksia suorittamaan sovittujen henkilöiden on pidettävä huolta siitä, että kaikki 

suoritetut tarkastukset kirjataan asianmukaisesti rakennustyön tarkastusasiakirjaan. Tar-

kastusasiakirjan ajantasaisuudesta vastaa vastaava työnjohtaja. Tarkastusasiakirjasta 

tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan, joka arkistoidaan lupa-asiakirjojen yhtey-

teen. 

                                                

50 YSE 1998. 10-11 § 
51 YSE 1998. 10-11 § 
52 Junnonen & Kankainen. 2001: 39-42 
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Aloituskokouksessa tarkastetaan myös laadunvarmistusselvitys ja määritellään sen so-

pivuus sekä mahdolliset tarvittavat lisäykset.  

7.2 Urakoitsijan oma laadunvalvonta 

Laadunvalvontaa varten on yrityksessä tehty laatusuunnitelma. Pelkän suunnitelman te-

keminen ei kuitenkaan takaa hyvää laatua vaan laatuajattelu on jalkautettava kaikille 

hankkeeseen osallistuville ja laadun toteuttaminen on tehtävä mahdollisimman helpoksi.  

Suunnitelmallisessa laadunvarmistuksessa työtehtävät jaotellaan, niille osoitetaan vas-

tuuhenkilöt ja sovitaan, kuinka laadunvarmistus dokumentoidaan. Työntekijät on ohjeis-

tettava laatusuunnitelman mukaisiin työtapoihin ja työnjohdon on huolehdittava, että toi-

mintamallia noudatetaan. Näillä toimilla pyritään minimoimaan virheiden mahdollisuus ja 

ohjaamaan toimintaa. Laatua valvotaan erilaisilla tarkastuksilla ja mittauksilla ja nämä 

tapahtumat dokumentoidaan, jotta ne voidaan myöhemmin osoittaa tehdyiksi. Tarkas-

tuksia on suoritettava koko toteutuksen ajan.  
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8 Riskit 

Laatujärjestelmän lisäksi on suunniteltava riskien hallinta. Riskejä ovat tekijät, jotka vai-

keuttavat lopputuloksen saavuttamista. Riskitekijöitä on aina useita ja riskit ovat aina 

useiden tekijöiden summia. Kun tiedostetaan mahdolliset riskit, ne voidaan eliminoida tai 

ainakin minimoida. Alla on Kai Ruuskan listaus riskien hallinnasta53: 

Riskien hallinta koostuu seuraavista osatehtävistä: 

riskien analysointi 

riskilistan laatiminen 

toimenpiteistä sopiminen 

seuranta ja riskilistan ylläpito. 

Riskien lista on loputon, jos siihen listataan kaikki mahdolliset tekijät. Riskin painoarvoa 

mitattaessa selvitetään sen todennäköisyys ja riskin toteutuessa vahingon suuruus. Ylei-

sesti voidaan vahinko määritellä sen mukaan, kuinka suuren kustannuksen se aiheuttaisi 

toteutuessaan. Riskin hallintaa vaativat ne riskit, joiden toteutumismahdollisuus ja sa-

malla rahallinen vaikutus on suuri. Jos riskin todennäköisyyttä ei voida pienentää tai ko-

konaan poistaa, sen toteutumisesta aiheutuva vahinko on minimoitava. 54  

Risto Pelin määrittelee riskin seuraavasti: 

Mahdollinen negatiivinen poikkeama projektin tavoitteista. 

 Hän ryhmittelee riskit seuraavasti: 

Tekniset riskit 

Aikataulun Riskit 

Taloudelliset riskit 

                                                

53 Ruuska. 2007: 248 
54 Ruuska. 2007: 250-254 
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Organisaatio, henkilöt, tiedonkulku 

Ulkopuoliset hankinnat, toimittajat 

Asiakkaaseen liittyvät riskit 

Ympäristötekijät, luonnonolosuhteet 

Sopimukseen liittyvät riskit 

Tuotevastuuriskit  

Kansainvälisissä projekteissa kohdemaahan liittyvät riskit55. 

Kun riski on määritetty, selvitetään riskin syy. Jos riskin syy voidaan eliminoida, samalla 

eliminoidaan riski tai ainakin pienennetään mahdollista riskin toteutumista. Riskeihin on 

hyvä varautua etukäteen ja miettiä, miten ongelmiksi muodostuneet vakavat riskit hoide-

taan. Riskeihin varautuminen kuitenkin maksaa, joten ollakseen kilpailukykyinen, ei kaik-

keen voi varautua. Osa riskeistä voidaan turvata vakuutuksilla.56, 57 Jos riski arvioidaan 

liian mittavaksi eikä sen toteutumismahdollisuutta voida pienentää, hankkeeseen ei pidä 

ryhtyä. 

8.1 Viikin Rakennus Oy:n mahdolliset riskit 

Risto Pelinin riskien ryhmittelyä voidaan soveltaa myös Viikin Rakennus Oy:n riskien 

kartoittamiseen. Viimeisenä Pelinin listassa on mainittu kansainväliset riskit, mutta tähän 

asti Viikin Rakennus Oy on toiminut ainoastaan Suomessa, joten tätä kohtaa ei kom-

mentoida. 

8.1.1 Tekniset riskit 

Tekniset riskit ovat pääasiassa työn suorittamiseen liittyviä riskejä.  

 

                                                

55 Pelin. 2008: 222 
56 Pelin. 2008: 228-231 
57 Ruuska. 2007: 250-252 
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Suojaustyöt 

Huono tai puutteellinen kalusteiden suojaus aiheuttaa likaantumista työalueen ulkopuo-

lella. Likaantuneet alueet joudutaan siivoamaan ja suojaamaan uudelleen. Puutteelli-

sesta suojauksesta johtuen huoneiston lattia tai seinät voivat vaurioitua ja nämä joudu-

taan korjaamaan tai korvaamaan osakkaalle. Kustannusten lisäksi työhön kuluu aikaa ja 

se aiheuttaa viivästyksiä aikatauluun. Turhilta kustannuksilta ja viivästyksiltä vältytään 

suorittamalla suojaustyöt huolellisesti ja tarkastamalla niiden tiiveys. 

Liian kovakourainen purkutyö voi aiheuttaa vaurioita rakenteissa tai kalusteissa, jotka 

osakkaat ovat merkinneet säilytettäviksi. Jos säilytettäväksi merkitty kaluste rikkoutuu 

purettaessa liiallisen voimankäytön ja huolimattomuuden seurauksena, urakoitsija joutuu 

korvaamaan tuotteen osakkaalle. Säilytettäviä kalusteita purettaessa työntekijöitä on oh-

jeistettava mitkä kalusteet säilytetään ja miten purkutyö suoritetaan asianmukaisia työ-

menetelmiä käyttäen.  

Kylpyhuoneiden purku 

Kylpyhuoneiden pintoja purettaessa voidaan vaurioittaa rakenteita tahallisesti tai tahat-

tomasti käytettäessä kohteeseen sopimattomia tai liian kovaotteisia työtapoja. Jos ra-

kenteet rikkoontuvat urakoitsijasta johtuvista syistä, urakoitsija on velvollinen korjautta-

maan aiheuttamansa vauriot omalla kustannuksellaan. Korjaustöistä voi muodostua suu-

ret kustannukset ja samalla korjaukset viivästyttävät kohteen muita töitä. Sen seurauk-

sena riski myöhästyä kokonaisaikataulusta kasvaa ja se aiheuttaa paineita palkata lisä-

resursseja tai kohteen myöhästyessä joudutaan suorittamaan viivästyssakkoja.  

Rakennevauriot voivat jäädä myös piileviksi ja ne huomataan vasta myöhemmin niiden 

aiheuttaessa mahdollisia muita näkyvämpiä vaurioita. Myöhemmässä vaiheessa ilmi tul-

leet vauriot voivat moninkertaistaa korjauskustannukset, sillä jo päälle asennetut mate-

riaalit joudutaan purkamaan ennen rakenteiden korjausta ja sen jälkeen pinnat on raken-

nettava uudelleen. 

Purkutöistä aiheutuneet rakennevauriot voidaan minimoida käyttäen kohteeseen sopi-

vaa purkumenetelmää ja ohjeistamalla työntekijät käyttämään sovittuja menetelmiä.  Ra-

kenteet on tarkastettava huolellisesti purkutöiden jälkeen. 
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Väärin suoritettu tai puutteellinen työsuoritus 

Vesieristeet on aina tehtävä ja tarkastettava huolella. Lattiapinnoissa vesieriste on suo-

jattava, jos kylpyhuoneessa työskennellään ennen kuin se on päällystetty laatoituksella. 

Jos vesieriste on tehty huonosti tai siihen on muusta syystä tullut reikiä, vesi kulkeutuu 

rakenteisiin vesieristeen alle. Jollei vesieristeen kuntoa selvitetä ennen laatoitusta, sen 

viallisuus selviää vasta käytön myötä, kun kylpyhuonetta käytettäessä vettä lasketaan 

pinnoille. Vesi tihkuu vesieristeen alle rakenteisiin kastellen ne ja aiheuttaen rakenteissa 

kosteusvaurioita. Rakenteessa kosteus voi kulkeutua myös muihin huoneisiin tai huo-

neistoihin aiheuttaen laajempia vaurioita. 

Märkien rakenteiden korjauskustannukset ovat yleensä huomattavat, sillä kaikki pinnat 

joudutaan poistamaan ja rakenteet kuivattamaan. Yleensä asunto on pois käytöstä kui-

vatuksen ja korjauksen ajan. 

Vesieristeiden viallisuudesta johtuvat virheet voidaan välttää tarkastuksella koepaloin ja 

MT-pumpulla sekä huolellisella suojauksella. 

Viemärin kaato on riittämätön tai väärään suuntaan 

Jos viemärin kaatoja ei ole tehty asianmukaisesti, vedet kertyvät väärään paikkaan tai 

viemärin jätökset eivät kulkeudu virtaaman mukana, vaan kasaantuvat putkeen aiheut-

taen tukoksen. Jollei kaatoja tarkisteta työn yhteydessä, asia tulee ilmi vasta myöhem-

min käytön myötä.  

Kaatojen korjaaminen vaatii ympäröivän rakenteen poistamisen ja jälleenrakentamisen 

putken uuden asennuksen jälkeen. Viemärin sijainti määrittelee korjauskustannuksen 

suuruuden. Kustannuksen lisäksi korjaus aiheuttaa häiriötä asukkaille. 

Väärät kaatokulmat vältetään pyytämällä LVI-urakoitsijalta tarkastuspöytäkirja kaadoista 

tai tarkastamalla asia itse. 

Kaivutyöt 

Kaivettaessa on aina tarkistettava, missä maanalainen tekniikka kulkee. Jos asiaa ei ole 

tarkistettu, riskinä on katkaista vesi- tai viemäriputki tai sähkö- tai tietoliikennekaapeli. 
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Tästä aiheutuu katkoksia sähkön- ja vedenjakelussa sekö tietoliikenneverkossa. Kaape-

lien ja johtojen korjauksien kustannuksista vastaa urakoitsija. Pahimmassa tapauksessa 

katkenneiden sähkökaapelien johdosta voi aiheutua henkilövahinkoja. 

Ennen kaivutöitä on aina haettava liitoskohtalausunto, mistä selviää maan alla kulkeva 

tekniikka ja tilattava johtojen peilaus kunkin johdon omistamalta yritykseltä. Maanraken-

nustöissä on hyvä toimia luotetun urakoitsijan kanssa, jolla on ammattitaitoinen henkilö-

kunta. 

 Palokatkot puuttuvat (myös työnaikaiset) 

Urakan suunnitelma-asiakirjoissa määritellään kaikki tarvittavat palokatkot. Palokatkoilla 

estetään palon leviäminen paloalueelta toiselle eli kaikki huoneistojen väliset läpiviennit 

on paloeristettävä. Kun varsinaisia palokatkoja ei ole vielä asennustöiden vuoksi tehty, 

aukot tukitaan väliaikaisesti palovillalla. 

Jos palokatkoja ei ole asennettu, tulipalo voi levitä aukkoja pitkin ympäröiviin tiloihin. 

Tästä aiheutuu omaisuusvahinkoja ja pahimmassa tapauksessa henkilövahinkoja. 

Palokatkojen puutteellisuudesta johtuvat virheet vältetään tarkastamalla palokatkot en-

nen kuin ympäröivät rakenteet suljetaan. Väliaikaiset palokatkot on tarkastettava päivit-

täin. 

Laattojen ja kalusteiden oikea-aikainen tilaus 

Laatat ja kalusteet on tilattava siten, että ne ovat työmaalla noin viikkoa ennen työn aloi-

tusta. Jos tarvikkeet tilataan liian aikaisin, ongelmaksi muodostuu niiden varastoiminen. 

Jos laattoja joudutaan seisottamaan pitkiä aikoja työmaalla, laatat voivat rikkoutua. Liian 

myöhään tullut toimitus viivästyttää muita, asennuksen jälkeen tulevia työvaiheita. Myö-

hästymisen aiheuttaman kiireen vuoksi voidaan joutua palkkaamaan lisäresursseja, 

mikä nostaa suunniteltuja kustannuksia. 
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Huoneistoon on asennettu väärät laatat tai kalusteet tai ne on asennettu väärään paik-

kaan 

 Jos laatat ja kalusteet asennetaan vääriin paikkoihin tai asennetaan kokonaan väärät 

tuotteet, ne joudutaan poistamaan ja asentamaan uudet oikeat tuotteet. Laattoja puret-

taessa vesieristys joudutaan usein tekemään uudelleen, sillä laattoja on mahdotonta 

poistaa siten, että vesieriste säilyisi vahingoittumattomana.  

Tässä tapauksessa joudutaan varautumaan laattojen poistoon, uuteen tasoitukseen, ve-

sieristeeseen ja laattoihin, jolloin kustannukset ovat moninkertaiset alkuperäiseen näh-

den. Vääristä kalusteista ja laatoista aiheutuvat virheet voidaan välttää tarkistamalla huo-

neiston omasta huonekortista kalusteiden ja laattojen tiedot sekä asennusohjeet. 

Tulitöiden valvonta 

Tulityöt ovat luvanvaraisia töitä ja vaativat aina jälkivalvontaa mahdollisen kytemisriskin 

vuoksi. Jos tulitöille ei järjestetä jälkivalvontaa ja syttyy tulipalo, urakoitsija on vastuussa 

vahingoista. Tulitöille on aina järjestettävä jälkivartiointi. 

Kaivantojen suojaus 

Tekniikkakaivantoja kaivettaessa huonosti suojattu tai kokonaan suojaamaton kaivanto 

aiheuttaa putoamisriskin. Tästä aiheutuvista henkilö- ja muista vahingoista vastaa ura-

koitsija. Kaivannot on aina suojattava huolellisesti ja niiden yli tai ympäri on tarvittaessa 

järjestettävä kulku. 

Henkilösuojaukset 

Jokaisella työntekijällä on oltava henkilökohtaiset, työhön vaaditut henkilösuojaimet. Ris-

kinä on saada kiven isku silmään piikattaessa tai hengittää haitallisia kemikaaleja. Teli-

neet on suojattava putoamissuojauksin ja kaikki vaaralliset alueet on eristettävä. Hen-

kilö- ja terveysriskit on aina otettava vakavasti ja suojainten käyttöä on valvottava. 
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8.1.2 Aikataulun riskit 

Aikataulutuksessa on riskinä liian ahtaasti limitetyt työvaiheet ja lyhyt rakennusaika. Tiu-

kaksi suunniteltu aikataulu ei jousta, jos työn aikana ilmenee yllättäviä tekijöitä. Van-

hoissa kohteissa on aina huomioitava pidempi työaika, sillä vanhojen kohteiden raken-

neratkaisuista ja kunnosta ei voida olla varmoja ennen kuin työ on aloitettu ja rakenteita 

avattu. 

Virheiden sattuessa muut työvaiheet myöhästyvät. Jos useissa kohteissa on menossa 

samoja työvaiheita limitettynä, yhden myöhästyminen vaikuttaa seuraavan samassa työ-

vaiheessa olevan työmaan aikatauluun.  

Jos on mahdollista, työaikaa on hyvä varata hieman arvioitua enemmän. Viivästyksien 

sattuessa voidaan joutua palkkaamaan lisäresursseja, jotta aikataulu saadaan taas ajan 

tasalle. Tästä aiheutuu projektille ja mahdollisesti myös muillekin projekteille lisäkustan-

nuksia. Ongelmien ilmaantuessa on aina heti puututtava asiaan ja neuvoteltava suunnit-

telijoiden ja tilaajan kanssa miten toimitaan. 

Työ myöhästyy, viivästyssakot 

Työn myöhästyessä joudutaan tilaajalle suorittamaan viivästyssakkoja. Tätä riskiä mini-

moidaan mitoittamalla kohteessa tarvittu huoneistokohtainen aika ja urakan kokonais-

kesto kohteen vaativuusasteen mukaan ennen kuin sovitaan urakka-ajasta tilaajan 

kanssa. Tässä on tarpeen konsultoida aliurakoitsijoita ja sovittaa kaikkien aikataulut yh-

teen. 

Tarvikkeiden toimituksen myöhästyminen 

Tavaroiden toimitus voi viivästyä ja se viivästyttää työntekoa. Pahimmillaan työmaa voi 

myöhästyä sovitusta luovutuspäivästä ja urakoitsija joutuu suorittamaan viivästyssak-

koja. Tarvikkeiden toimitusajat saattavat vaihdella etenkin loma-aikaan ja ne on hyvä 

selvittää etukäteen. On myös suositeltavaa käyttää luotettavia, tunnettuja toimittajia. 
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8.1.3 Taloudelliset riskit 

Huonot tai puutteelliset suunnitelmat laskentavaiheessa 

Huonosti laadittujen suunnitelmien pohjalta lasketussa tarjouksessa on todennäköisesti 

puutteita, jotka voivat myöhemmin tulla yllätyksenä urakoitsijalle tai tilaajalle ja aiheuttaa 

ylimääräisiä kustannuksia. Jos laskenta-asiakirjoissa on epäselvyyksiä, ne on parasta 

selvittää suunnittelijan kanssa. Selvittämättömissä tapauksissa asia on otettava esille 

urakkaneuvotteluissa asian oikaisemiseksi. 

Huono maksuliikenne tilaajalta 

Jatkuvasti myöhässä maksavat asiakkaat madaltavat urakoitsijan maksukykyä. Jos ti-

laaja tiedetään ennestään huonoksi maksajaksi, maksuehtoja voidaan kiristää tai mah-

dollisuuksien mukaan välttää toimimista kyseisen tilaajan kanssa. 

Yleinen huono taloustilanne voi vaikuttaa tarjolla olevan työn määrään 

Huonon taloustilanteen aikana on aina riskinä, että yritys ei saa toimeksiantoja. Pyritään 

tekemään yritys tunnetuksi hyvästä laadusta ja luomaan paljon positiivisia kontakteja 

sekä vakituisia yhteistyökumppaneita sekä vältetään ylihinnoittelua. 

8.1.4 Organisaatio, henkilöt, tiedonkulku 

Tieto ei kulje toimiston ja työmaan välillä 

Tiedonkulun estyessä toimiston ja työmaan välillä voi tärkeitä työvaiheita jäädä teke-

mättä. Virheiden minimoimiseksi käytetään yhteistä tietojärjestelmää, mihin on tallen-

nettu kaikki projektia koskeva tieto. Yrityksen viikkopalaverissa käydään läpi päivitettävät 

asiat ja todetaan työvaiheiden tilanne. Kaikilla projektin osapuolilla on oltava tieto vas-

tuullaan olevista työtehtävistä. 
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Osaamattomat tai uudet työntekijät 

Osaamattomat ja uudet työntekijät saattavat laiminlyödä työtehtäviään tahallisesti tai ta-

hattomasti. Osaamattomuudesta johtuvat virheet minimoidaan palkkaamalla ammattitai-

toista tai kehityskelpoista henkilöstöä ja ohjeistamalla uudet työntekijät työtehtäviinsä. 

Valvotaan, että ohjeet on ymmärretty oikein ja neuvotaan ja tuetaan tarvittavilla osa-alu-

eilla. 

8.1.5 Ulkopuoliset hankinnat, toimittajat 

Aliurakoitsijat 

Aliurakoitsijan ja pääurakoitsijan yhteistyön sujuvuus vaikuttaa suuresti työn tulokseen. 

On pyrittävä käyttämään aliurakoitsijoita, joiden työtavat tunnetaan ennestään tai joilla 

on riittävät edellytykset suoriutua hyvin työstään. Urakoitsijoiden tilaajavastuu-velvoitteet 

on tarkistettava ennen sopimuksen laatimista. 

Tavarantoimittaja 

Myöhässä tullut tavara tai kokonaan väärä tuote ja sen vaihtaminen vaikuttaa asennus-

aikatauluun. On suositeltavaa käyttää jo tunnettua tai luotettavaksi tiedettyä tavarantoi-

mittajaa, jotta voidaan olla varmoja tavaran saapumisesta. 

8.1.6 Asiakkaaseen liittyvät riskit 

Tilaaja ei ole hoitanut omia velvoitteitaan, esimerkiksi rakennuslupaa ei ole haettu 

ajoissa 

Jos tilaaja ei hoida sellaisia velvoitteitaan, joiden vuoksi urakoitsijan toiminta estyy, työn 

aloitus viivästyy ja työmaa käy tyhjäkäynnillä. Tämän vuoksi myös muut kohteet viiväs-

tyvät. Riskin pienentämiseksi tilaajalta pyydetään kaikki tarvittavat asiakirjat tilaajalta en-

nen työn aloittamista. 
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8.1.7 Ympäristötekijät, luonnonolosuhteet 

Ilkivalta tai varkaudet työkohteessa 

Ilkivaltaa ja varkauksia tavataan usein rakennustyömailla. Työt voivat pahoin viivästyä 

tai kokonaan pysähtyä varastettujen työkoneiden vuoksi. Jos paikkoja sotketaan, niiden 

siivous vie aikaa ja resursseja. Asuntomurrot usein yleistyvät rakennustöiden aikana, 

sillä asunnot ovat tyhjillään ja ovet voivat jäädä lukitsematta. Osakkaiden omaisuusva-

hingon lisäksi murrot voivat vaikuttaa urakoitsijan maineeseen, vaikka hänellä ei ole mi-

tään tekemistä asian kanssa. 

Varkauksien ja ilkivallan ehkäisemiseksi kaikki koneet ja tarvikkeet on siirrettävä yöksi 

lukittuun tilaan ja ovet tarkistettava aina työn päätyttyä. Kohteeseen järjestetään varti-

ointi, joka käy tarkistamassa kohteen työajan päätyttyä. 

Liikenteellisesti haastava kohde 

Logistisesti hankalaan kohteeseen voi olla vaikea toimittaa tavaroita. Tällaisia kohteita 

ovat ydinkeskustan kohteet, ruuhkaisen reitin varrella olevat kohteet ja ahtaiden katujen 

varrella olevat kohteet. Kohteessa voi olla myös haasteellista purkaa kuorma vilkkaan 

liikenteen vuoksi tai varastointipaikkojen puutteen vuoksi. 

Kohteisiin pyritään toimittamaan tarvikkeet pahimpien ruuhkahuippujen ulkopuolella ja 

tarvittaessa vuokrataan katualue työmaan käyttöön. Tähän varaudutaan jo laskentavai-

heessa.  

Tarvikkeiden varastointi ulkona 

Varastointipaikkojen niukkuuden vuoksi voidaan joutua varastoimaan tuotteita ulkona. 

Tuotteet on silloin suojattavalta sääolosuhteilta ja tilattava oikea määrä tarvikkeita. 

8.1.8 Sopimukseen liittyvät riskit 

Sopimus velvoittaa asiaan, jota ei ole huomioitu urakkaa budjetoitaessa tai sopimuk-

sesta puuttuu jotakin oleellista. 
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Tällainen asia voi aiheuttaa lisäkustannuksia tai viivästyksiä urakkaan. Riski minimoi-

daan sopimalla asioista yhdessä tilaajan kanssa, tutustumalla asiakirjoihin ja varmiste-

taan, että kaikki sovitut asiat on kirjattu asianmukaisesti sopimukseen. 

8.1.9 Tuotevastuuriskit  

Kohteessa on käytetty sinne sopimattomia tuotteita tai tuotteet on vaihdettu ilman, että 

siitä on sovittu tilaajan kanssa 

Sopimattomat tuotteet voivat aiheuttaa teknisiä ongelmia esimerkiksi eri tuoteperheitä 

sekoittamalla tai ne eivät täytä tilaajan vaatimuksia. Huolehditaan siitä, että tuotteet ovat 

aina kohteeseen sopivat ja varmistetaan sopimusasiakirjoista niiden oikeellisuus. 
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9 Laadunvalvontakäsikirja 

Tässä työssä esitettyjen tulosten pohjalta yritykselle laaditaan laadunvalvontakäsikirja 

(Liite1). Käsikirjan tarkoitus on auttaa huomioimaan kaikki tarvittavat työvaiheet ja koh-

dentamaan ne kyseisestä työvaiheesta vastaavalle henkilölle. Käsikirja muodostetaan 

siten, että se etenee työvaiheittain ja jokaiselle työvaiheelle nimetään työvaiheesta vas-

taava henkilö. Käsikirjoja on yksi versio laadunvalvojan käyttöön, mistä selviää kaikki 

työvaiheet ja vastuuhenkilöt. Sen lisäksi jokaiselle vastuuhenkilölle tehdään oma käsi-

kirja, josta selviää hänen vastuullaan olevat tehtävät. Työvaiheen kohdalle merkitään 

päivämäärä ja työvaiheen hoitaneen allekirjoitus. 

Tarkoituksena on, että tehtävistä vastaavat henkilöt kirjaavat itse suorittamansa työvai-

heet ja laadunvalvoja tarkistaa asiakirjat viikoittaisen työmaakierroksen yhteydessä ja 

päivittää tiedot yhteiseen käsikirjaan palvelimelle. Käsikirjasta jokainen voi tarkistaa, että 

työvaiheet on suoritettu. Työmaakierroksen perusteella laadunvalvoja laatii raportin, 

josta selviää huomioita tai kiitosta tarvitsevat kohteet.  

Käsikirja toimii laadunvalvonnan välineenä, mutta se myös ohjeistaa uusia, miksei van-

hojakin, työntekijöitä huomioimaan kaikki hänelle kuuluvat työtehtävät. Tällä toiminnalla 

pyritään minimoimaan virheet ja riskit ja edesauttamaan työn sujumista. 
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10 Yhteenveto 

Kaikessa rakentamisessa on kiinnitettävä huomiota laadukkaaseen työhön. Laatu alkaa 

hyvin suoritetusta projektisuunnitelmasta jatkuen yksityiskohtaisemman suunnittelun läpi 

tasokkaasti suoritettuun toteutusvaiheeseen. Huonoilla suunnitelmilla on mahdotonta to-

teuttaa laadukas lopputulos, mutta hyvätkään suunnitelmat eivät yksin takaa laadukasta 

toteutusta. Paras lopputulos saadaan, kun kaikkien osapuolten yhteisenä tavoitteena on 

onnistunut ja laadukas projekti. 

Tämän insinöörityön tarkoitus oli luoda ohjeistus hyvän laadun tavoitteluun. Työssä pa-

neuduttiin siihen, mitä laatu on, mitkä tekijät vaikuttavat hyvään laatuun ja miten se saa-

vutetaan. Laatua käsiteltiin työssä yleisesti ja rakentamiseen keskittyen eri näkökulmista 

katsottuna. Laatukäsitettä pohdittiin myös Viikin Rakennus Oy:ssä ja heidän määritel-

mänsä laadusta oli seuraava; hyvä työn laatu, työmaan siisteys ja luvatussa aikataulussa 

pysyminen. Nämä ovat päätekijät yrityksen laatusuunnitelmassa.  

Laadun määrittelyn lisäksi käsiteltiin laadun tavoittelemisen työvälineitä. Yrityksen joh-

don lisäksi laatuajattelu on ulotettava jokaiseen yrityksessä työskentelevään asti. Pelkkä 

laatusuunnitelman laatiminen ei riitä vaan se on otettava osaksi jokapäiväistä käytäntöä 

ja sen toteuttaminen ja seuraaminen on tehtävä mahdollisimman helpoksi. Laadun oh-

jeistus on oltava mahdollisimman yksinkertainen, selkeä ja ytimekäs, jotta sitä on helppo 

käyttää ja lukea kiireisen aikataulun ohella. Työn edetessä laadunvalvontakäsikirja toimii 

muistilistana. 

Huono laatu aiheuttaa aina kustannuksia. Sen vaikutukset voidaan mitata rahallisesti tai 

se voi vaikuttaa negatiivisesti yrityksen maineeseen. Laadunvalvonta itsessään aiheut-

taa kustannuksia, mutta sitä voidaan hyödyntää tulevissa projekteissa eivätkä laadun 

valvonnan kustannukset koskaan nouse yhtä suuriksi kuin huonon laadun aiheuttamat. 

Hyvällä laadunvalvonnalla varmistetaan tyytyväiset asiakkaat ja työn jatkuvuus.  

Laadunvalvontaan kuuluu olennaisena osana riskien hallinta. Jokaisessa rakennuskoh-

teessa on riskejä ja urakoitsijan toimeen kuuluu kartoittaa ja minimoida nämä. Jos riskit 

voidaan nimetä ja niiden syyt selvittää, ne on myös helpompi ratkaista. Kun riskit kartoi-

tetaan ennen työn alkua, voidaan välttää useat välittömät ja välilliset virheet. Riskiksi 

lasketaan virhe, jonka toteutumisen todennäköisyys on suuri ja toteutuessaan sen vai-
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kutus on suuri. Jos hankkeen riskiä ei voi pienentää ja se koetaan liian suureksi, hank-

keeseen ei pidä ryhtyä. Riskien kartoitus on päivitettävä yrityksessä säännöllisin vä-

liajoin. 

Tämän tutkielman pohjalta tehtiin yrityksen käyttöön laadunvalvonnan ohjekirjat (Liite 1), 

joissa on listattu kaikki huomiota vaativat työvaiheet sekä näistä työvaiheista vastaavat 

henkilöt. Jokaiselle vastuuhenkilölle on tehty työtehtävien tarkastuslista hänen vastuul-

laan olevista töistä. Listaus etenee aikajärjestyksessä projektin alusta loppuun. Kukin 

henkilö käyttää omaa listaansa työn tukena ja laadunvalvoja tarkastaa viikoittain kaikki 

meneillään olevat työvaiheet näitä listoja apunaan käyttäen. Viikoittaisista tarkastuksista 

laaditaan raportti yrityksen johdolle, joka voi tarvittaessa ryhtyä asianmukaisiin toimen-

piteisiin. Käsikirjaa voidaan käyttää laadunvalvontaan ja uusien työntekijöiden perehdyt-

tämiseen. 
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