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1 JOHDANTO 

 

1.1 Työn taustat ja tavoitteet 
 

 

Opinnäytetyöni aiheena oli kehittää Savon Laaturakennus Oy:n nykyisin käytössä olevaa 

laatujärjestelmää. Yrityksellä on nykyisin käytössä työmaakohtainen työmaan laatusuunnitelma, sekä 

työvaiheen aloituspalaveripöytäkirjat eri työvaiheisiin. Työssä tutkitaan nykyisin käytössä olevan 

laatujärjestelmän toimivuutta ja tuodaan esille kehitysideat. 

 

Opinnäytetyössä kehitetään Savon Laaturakennus Oy:n laadunhallinnan työkaluja päivittämällä 

yrityksen nykyisin käytössä oleva työmaakohtainen laatusuunnitelma, kehittämällä potentiaalisten 

ongelmien analyysipohja sekä työvaiheen tarkastukseen laaditaan tarkastuskortti. Näiden avulla 

pyritään saamaan yritykselle käyttöön kirjalliset laadunhallinnan työkalut, joita yrityksellä ei olla 

totuttu käyttämään. 

 

Toimiva laatujärjestelmä on nykypäivänä edellytys yrityksen kehitykselle sekä kilpailukyvyn 

ylläpitämiselle. Toimivan laatujärjestelmän tavoitteena on johtaa ja kehittää yrityksen palveluiden ja 

toiminan laatua. 

 

Savon Laaturakennus Oy:llä toiminnan lähtökohtina alusta saakka ovat olleet työn korkea laatu, 

sekä asiakastyytyväisyys. 

 

 

1.2 Savon Laaturakennus Oy 
 

 

Savon Laaturakennus Oy on vuonna 2002 perustettu rakennusalan yritys. Yritys sai alkunsa kun 

Jorma Rissanen yhdessä poikiensa Jukan ja Timon kanssa päätti perustaa rakennusliikkeen 

Iisalmeen. Miesten ajatuksena oli yhdistää perheessä oleva tieto rakentamisesta. Karttuneen 

kokemuksen ansiosta yritys on suunnannut kohti päämääräänsä olla vakavarainen ja luotettava 

rakennusliike, sekä hyvä ja haluttu yhteistyökumppani. Savon Laaturakennus Oy:n tärkeinpänä 

periaatteena on alusta alkaen ollut työn korkea laatu. Tähän yritys on päässyt ammattitaitoisen ja 

motivoituneen henkilöstön, sekä yhteistyökumppaneiden ansiosta. Yrityksellä on Bisnode Finland 

Oy:n pisteyttämä korkein AAA-luottoluokitus. 

Vuoden 2011 alussa Savon Laaturakennus Oy:ssä tehtiin sukupolvenvaihdos, Jorma Rissanen siirtyi 

kirvesmiehen tehtäviin jakamaan osaamistaan yritykseen tuleville ja nykyisille työntekijöille. Jukka 

Rissanen on toiminut vuoden 2011 alusta alkaen yrityksen toimitusjohtajana. Pienestä 

perheyrityksestä on 10 vuoden aikana tullut merkittävä rakennusliike ja nykyisin Savon 

Laaturakennus Oy työllistää noin 40 omaa työntekijää sekä joukon 

alihankkijoita.(www.savonlaaturakennus.fi.)  
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2 LAATU RAKENTAMISESSA 

 

2.1 Laatu käsitteenä 
 

 

Käsitteenä laatu on moniulotteinen, suhteellinen ja sen takia sitä on vaikea hahmottaa. Laadussa ei 

kuitenkaan ole mitään epäselvää, kun vain jaksaa pitää mielessään muutamia eri näkökulmia ja 

ymmärtää laadun suhteellisuutta. Suhteellisuudella tarkoitetaan sitä, että laatu on erilaisten 

vertailujen tuloksia: toteumaa verrataan tavoitteeseen, rakennetta suorituskykyyn ja tarvetta 

tyydytykseen. Laatu on sitä parempi, mitä lähempänä nämä ovat toisiaan. (lillrank 1998, 19.) 

 

Laatu käsitteenä voidaan määritellä monella tapaa. Yksi tapa on jakaa se tuotteen, palvelun tai 

toiminnan laatuun. Tuotteen laadulla on merkitystä, hyvä laatu kiinnostaa asiakasta. Lopullisen 

tuotteen laadun elementtejä ovat seuraavat: 

 -valmistuksen laatu 

 -suunnittelun laatu 

 -ympäristökeskeinen laatu  

 -asiakkaan havaitsema suhteellinen laatu. (Rakennustöiden laatu 2014, 7.) 

 

Valmistuksen laatu kertoo, miten hyvin valmistettu tuote vastaa suunnittelussa asetettuja 

vaatimuksia ja ominaisuuksia. Suunnittelun laatu kuvaa, kuinka hyvin tuote täyttää asiakkaan 

tuotteelle asettamat vaatimukset. Ympäristökeskeinen laatu on sitä että tuote täyttää vaatimukset, 

joita muut kuin valmistaja ja asiakas asettavat tuotteelle ja sen valmistukselle. Ympäristökeskeisiä 

laatuvaatimuksia ovat esimerkiksi sisäilmaluokitukset ja tuotteen turvallisuus käytön aikana tai sen 

valmistuksen aikana. Asiakkaan havaitsema suhteellinen laatu on asiakkaan tyytyväisyys tuotteeseen 

ja tuotteen laatuun, täyttääkö tuote asiakkaan vaatimukset. 

  

Toiminnan laatua voidaan mitata tarkastelemalla työympäristön siisteyttä ja järjestelmällisyyttä. 

Laadukas toiminta on hyvin hallittua ja organisoitua. Toiminnan laatu on tärkeässä osassa 

kehitettäessä yrityksen sisäisiä tarpeita, tuottavuutta ja vähennettäessä kustannuksia eli 

parannettaessa yrityksen kannattavuutta ja kilpailukykyä. 

 

Laatu käsitteenä on kehittynt nykyään tuotteen laadun tarkkailun sijasta kokonaisvaltaiseksi 

liikkeenjohtamiseksi. Laatuajattelua sovelletaan rakentamisessa niin tuotteen käyttäjiin, eri 

työvaiheisiin kuin yritysverkostossa toimijoihinkin. Laatu tuotannon vaiheessa mahdollistaa 

laadukkaan toimimisen, minkä tuloksena syntyy laadukas hyödyke, joka aikaansaa odotettua 

vaikuttavuutta ja arvoa sekä hyvää asiakastyytyväisyyttä. (Rakennustöiden laatu 2014, 7.) 
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2.2 Laadun näkökulmat 
 

 

Rakentamisen laatua niinkuin laatua yleensä, voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta. Joillekin 

laatu käsitteenä on kerralla oikein tekemistä, joillekin laatu on lupauksien pitämistä. Toisille sitä, että 

tehdyistä virheistä yhdessä mietitään paranettu tapa toimia. Rakentamisen laatukäsitteen neljä 

tärkeintä aluetta ovat: suunnittelun, tuotannon, asiakkaan ja ympäristön laatu. (Rakennustöiden 

laatu 2014, 11.) 

 

Suunnittelun laatua on rakentamisessa se, että rakennushankkeen rakennustoimet ja suunnitelmat 

ovat tilaajan tarpeiden mukaisia sekä täyttävät lakien ja hyvän rakennustavan asettamat kriteerit. 

Laadukkaat suunnitelmat ovat käyttökelpoisia ja selkeitä sekä riittävän tarkkoja työmaan käyttöön. 

Tärkeintä on, että suunnitelmien mukaiset rakenteet ovat turvalliset, sekä huomioivat rakentamisen 

jälkeisen käytön sekä koko rakennuksen elinkaaren. (Rakennustöiden laatu 2014, 11.) 

 

Tuotannon laatua rakentamisessa on, että rakennustyö pysyy aikataulussa ja kustannustavoitteessa 

sekä työt tehdään turvallisesti ja laatutavoitteiden mukaisesti hyvää rakennustapaa noudattamalla. 

Työ menetelmät ovat kohteeseen soveltuvia, olosuhteet vastaavat työn ja materiaalien vaatimuksia 

ja työ voidaan tehdä häiriöittä. Tuotannon laatu näkyy yrityksessä hyvänä työilmapiirinä ja 

turvallisena työympäristönä.  (Rakennustöiden laatu 2014, 11.) 

 

Asiakaskeskeistä laatua on, että valmis kohde vastaa asiakkaan vaatimuksia, sekä yhteistyö 

hankkeen osapuolten välillä on mutkatonta ja tilaaja on koko ajan tietoinen hankkeen kulusta. Lisä- 

ja muutostöiden hallinta ja siitä informointi on myös tärkeää asiakkaan kokeman laadun kannalta. 

Hyvällä asiakaskeisellä laadulla saadaan aikaan tyytyväinen asiakas, joka tulevaisuudessa omilla 

puheillaan parantaa yrityksen imagoa. Yrityksen hyvä maine on avaintekijä menestykseen, kun 

tiedetään että yritys tekee työnsä kunnolla ja rehellisesti, saadaan varmasti lisää työmaita. 

(Rakennustöiden laatu 2014, 11.) 

 

Ympäristökeskeinen laatu rakentamisessa on sitä, että kunnioitetaan yhteiskunnan ja 

toimintaympäristön rakennushankkeille asettamia vaatimuksia ja odotuksia. Näitä valvovat 

rakennushankkeen ulkoiset osapuolet joten ympäristökeskeistä laatua on myös tarkkailtava. 

Laiminlyömällä ympäristökeskeisen laadun tarkkailu voidaan syyllistyä ympäristörikkomuksiin joten 

se on merkittävässä osassa rakentamista. (Rakennustöiden laatu 2014, 11.) 
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2.3 Laadun todentaminen ja merkitys 
 

 

Valmiin kohteen tekninen ja visuaalinen laatu helpommin arvioitavaa kuin toiminnan laatu. 

Hankkeen lopputuloksen tulee olla suunnitteluasiakirjojen suunnitteluratkaisujen mukainen ja 

vastata laatuvaatimuksia ja hyväksyttyä mallityötä sekä kunnioittaa hyvää rakennustapaa. Tärkeintä 

on, että laatuvaatimukset on määritelty selkeiästi sekä että suunnitelmien mukaisilla työmenetelmillä 

saavutetaan nämä vaatimukset. Eri näkökulmista katsottuna hankkeen laatua voidaan mitata mm. 

työn aikaisten laatupoikkeamien ja –virheiden sekä korjaustoimien määrällä, palaute- ja 

asiakastyytyväisyysmittauksilla, lopputarkastuksen virheiden määrällä, takuukustannusseurannalla, 

työmaakohtaisilla laatumittareilla sekä työturvallisuuden osalta TR-mittauksilla, ympäristö ja työmaa 

siisteys- ja järjestysvaatimusten osalta YTR-mittauksilla. (Rakennustöiden laatu 2014, 11.) 

 

Laatu on asiakkaan odotusten täyttämistä yrityksen kannalta mahdollisimman tehokkaalla ja 

edullisessa tavalla. Virheellinen rakentaminen, kokonaan väärin tekeminen, korjaus ja ongelmat 

tuotannon vaiheessa ovat aina kalliita yritykselle. Tärkeintä laadukkaan työn tekemisessä on se, ettei 

virheitä tehdä. Pyritään tekemään asiat oikein jo ensimmäisellä kerralla ja joka kerta. Laadulla on 

suora yhteys yrityksen talouteen ja tuotteen hintaan. ”Erityisesti ennaltaehkäisevän toiminnan 

kustannuksilla voidaan hyvin tehokkaasti vähentää virheiden syntymistä ja sitä kautta pienentää 

laatukustannuksia.” (Hokkanen ja Strömberg 2006, 66.) 

 

Laadukas tominta parantaa yrityksen kannattavuutta. Kannattavuus käsikädessä laadun kanssa 

antaa yritykselle mahdollisuuden kasvavaan ja pitkäjänteiseen toimintaan sekä auttaa mm. 

saavuttamaan seuraavat tavoitteet: 

 -kilpailuedun saavuttaminen valituilla markkinoilla 

 -markkinajohtajuus 

 -yrityskuvan kohottaminen 

 -nopeampi reagointikyky ympäristömuutoksiin 

 -joustavuus 

 -osallistuva ja motivoitunut henkilöstö 

 -tunnettavuus hyvänä työnantajana ja yhteiskunnan jäsenenä (Lecklin 1999, 22). 

 

2.4 Laadun parantaminen 
 

 
Laatua on kehitetty ja parannettu siitä lähtien, kun on ryhdytty tekemään itselleen työkaluja ja 

muita tarvikkeita. Systemaattiseksi laadun tarkkailu kehittyi vasta, kun tuotteita ruvettiin 

kehittämään teollisesti. Aluksi tuotteiden laatu tarkastettiin, kun tuote oli valmis. Valmiin tuotteen 

laadun tarkastaminen ei ollut kovinkaan kustannustehokas tapa toimia, joten siirryttiin 

ennaltaehkäisevään laadun varmistukseen. Tästä kehittyi jo 1950-luvulla laatujohtaminen, jonka 

jälkeen laatuajattelu alkoi kehittymään nopealla tahdilla. 
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Johtamisen tueksii tarvitaan laatutekniikkaa sekä laatutyökaluja, joiden avulla yrityksen jäsenet 

voivat varmistaa tekemänsä työn laadukkuuden, esimerkiksi PDCA-ympyrän avulla(Plan - Do – 

Check – Act) (Kuvio 1). Jatkuva parantaminen on koko henkilöstön yhteinen toimintatapa toiminnan 

ja tuottavuuden kehittämisessä pienin askelin. (Rakennustöiden laatu 2014, 8.) 

 
 

 
Kuvio 1. (Rakennustöiden laatu 2014, 8.) 
 
 
Jatkuva parantaminen on osa nykyaikaisen työelämän tilanteiden analysointia, ongelmien 

tunnistamista, ja parannettujen ratkaisujen soveltamista. Jatkuva parantaminen toteuttaa PDCA-

oppimisprosessia. Tärkeintä on että opittu tieto aiemmista rakennusprojekteista kirjataan ylös 

työvaiheiden toimintamalleihin, jotta samoja virheitä ei tehdä uudelleen, eli parannetaan laatua. Alla 

esitetyssä kuviossa havainnollistetaan jatkuvaa laadun parantamista (Kuvio 2).(Rakennustöiden 

laatu 2014, 9.) 

 

 
Kuvio 2. (Rakennustöiden laatu 2014, 9.) 
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3 LAATUJOHTAMINEN 

 

3.1 Johtaminen organisaatiossa 
 

 

Laatujohtaminen on johtamista, joka keskittyy laatuun, yrityksen kaikkien jäsenten 

mukanaolemiseen ja tavoitteena on menestyminen tulevaisuudessa. Laatujohtamisessa tärkeinpänä 

on asiakkaiden tarpeiden tai ongelmien täsmällinen selvittäminen ennen valmistusvaihetta sekä 

asiakkaan tarpeiden täyttäminen kohtuulisessa ajassa. Asiakas on tärkeinpänä osana yrityksen 

organisaatiossa. Laatujohtaminen keskittyy neljään eri osa-alueeseen, joilla pyritään laadukkaaseen 

tuotteeseen(Kankainen ja Junnonen 2001, 10): 

 

 - ongelmien analysointi ja kehittämiskohteiden selvitys 

 - toiminta- ja ohjausjärjestelmät esim. laatujärjestelmät 

 - henkilöstöjohtaminen ja hekilöstökehittäminen 

 - tuotannon kehittäminen. 

 

Laatujohtamisen tärkeinpänä ideana on että laatu itsessään on ilmaista, mutta virheiden ja huonon 

laadun korjaaminen on kallista. Tekemällä kerralla oikein säästetään myös se aika mikä virheiden 

tutkimiseen ja korjaamiseen menetetään, säästytään virhekustannuksilta. Yrityksen pitkäaikaisen 

menestyksen kannalta tärkeässä roolissa on myös tuotteen korkea laatu, sillä laadukas tuote on 

hyvää mainosta yritykselle ja näin ollen herättää kiinnostusta ja luottamusta asiakkaassa. 

Laatujohtamisessa yhdistyy yrityksen sisäiset ja ulkoiset laatuasiat ja yritykselle luodaan 

toimintatavat tuotteiden parantamiseksi, tuotannon kustannusten kaventamiseksi sekä lisäämään 

asiakastyytyväisyyttä. Tällä tavalla parannetaan yrityksen taloudellista tilannetta. Asiakaskeskeisyys, 

toimintatapojen kehittäminen, kokonaisvaltainen osallistuminen ja systeemiajattelu ovat 

laatujohtamisen kulmakivet. (Kankainen ja Junnonen 2001, 10 - 11.) 

 

 

3.2 Laatutekniikka ja laatutyökalut 
 

Laatu tulee pystyä määrittämään. Lillrank (1998, 19) toteaa, että mitä ei voi määritellä, ei voi 

mitatakaan; mitä ei voi mitata ei voi johtaa. Johtajuuden lisäksi tarvitaan laatutekniikkaa ja 

laatutyökaluja, millä voidaan määrittää oman työn laadukkuus. Laatutekniikkaa ovat(Kankainen ja 

Junnonen 2001, 11) 

 

 - tekniikat ja työkalut joilla voidaan määrittää laatuongelmat ja niiden syyt 

 - laatuongelmien ratkaisuun liittyvät menettelytavat ja ratkaisumallit 

 - menetelmät, joilla laadukas lopputulos todetaan ja pysyvyys varmistetaan. 
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Laatujohtamisen avulla laatutekniikat saadaan yrityksen käyttöön tavoitteiden toteutumisen kannalta 

järkevästi. Tällä taataan, että yritys toimii niinkuin on suunniteltu, sekä varmistetaan, että 

toimintatapoja noudatetaan ja kehitetään jatkuvasti. (Kankainen ja Junnonen 2001, 11.) 

 

 

3.3 Sitoutuminen 
 

Yrityksen sisällä muodostuu sen toiminnan aikana omat toimintatavat ja tottumukset. 

Toimintatapoja ohjataan yleensä ohjeilla ja säädöksillä, jotka pohjautuvat viiteaineistoihin ja 

yrityksen toimintatapoihin. Toimintatapojen periaatteena on saada yritys toimimaan samalla tavalla 

jokaisella työmaalla. Tämä helpottaa huomattavasti toiminnan valvomista ja ongelmatilanteita on 

helpompi havaita ja ratkaista. 

 

Yritys itse luo toimintatapansa ja arvonsa, joita yrityksen työntekijöiden on sitouduttava 

noudattamaan. Kuten Savon Laaturakennus Oy:n tärkeänä arvona alusta alkaen on ollut korkea 

laatu ja jota yritys kotisivuillaan kuvaa seuraavasti:  

Tämän päivän rakentaminen vaatii ammatillista moniosaamista. Niin pienet kuin 
suuretkin rakennushankkeet tiukkoine aikatauluineen vaativat saumatonta yhteistyötä eri 
yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden välillä. Aikatauluissa pysyminen, rakennuskustannusten 
hallinta sekä korkean laadun takaaminen ovat olleet toiminnallemme ensiarvoisen tärkeitä jo 
toimintamme alkamisesta lähtien. Laadustahan ne tekijät tunnetaan.(www.savonlaaturakennus.fi.) 

 
Tällä pyritään luomaan rakennushankkeeseen ryhtyvälle asiakkaalle sellainen tunne, että Savon 

Laaturakennukseen pystyy luottamaan rakentamisessa. Yrityksen palkatessa uusia työntekijöitä, on 

heidän sisäistettävä ja kunnioitettava yrityksen tapaa toimia. Vastapalveluksena työntekijän 

vastuulliselle toiminnalle yritys arvostaa työhyvinvointia, joka on etu työntekijälle itselleen sekä 

yritykselle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

4 LAADUNVARMISTUS 

 

4.1 Laadunvarmistus työmaalla 
 

 

Rakennustyömaalla laatunäkökulmana on tuotannon laatu, jonka mukaan rakennettavan 

rakennuksen on vastattava suunnittelijoiden asettamia laatuvaatimuksia. Jotta varmistutaan siitä 

että rakennus täyttää asetetut laatuvaatimukset suoritetaan laadunvarmistus. Laadunvarmistus 

sisältää kaikki menettelytavat, joita tarvitaan riittävän varmuuden saamiseksi siitä, että rakennus 

täyttää asetetut laatuvaatimukset. Laadun varmistaminen edellyttää laatuvaatimusten selvittämistä 

ja niistä saadun tiedon välittämistä työntekijälle. Laadun varmistus on jaettavissa sisäiseen ja 

ulkoiseen laadunvarmistukseen. Sisäisellä laadunvarmistuksella varmistetaan laatujärjestelmän 

mukainen toiminta yritykselle, kun taas ulkoisella laadunvarmistuksella asiakkaalle. Tärkeänä osana 

laadukkaan lopputuloksen saamiseen on yhteistyö yrityksen eri tahojen välillä. (Kankainen ja 

Junnonen 2001, 36.) 

 

Laadun varmistuksella pyritään siihen, että hankkeen asetetut laatuvaatimukset sekä tieto yleensä 

kulkevat sujuvasti hankkeen eri osapuolten välillä. Laadun varmistus on onnistunut, kun 

rakennuttaja tai asiakas pystyy luottamaan, että kohde on asetettujen laatuvaatimusten mukainen 

luovutusvaiheessa. 

 

Laadunvarmistuksen tärkeimmät tehtävät: 

- laadunvarmistustoimenpiteiden selvittäminen 

- suoritettujen laadunvarmistustoimenpiteiden ymmärtämisen varmistaminen 

- laaduntarkastusten suorittaminen 

- laatuvirheiden kirjaaminen ja syiden analysointi 

- laatudokumenttien keräys ja käyttäminen. (Kankainen ja Junnonen 2001, 36.) 

 

 

 

4.2 Aikataulu ja siinä pysyminen 
 

 

Onnistuneella tuotannonsuunittelulla pyritään varmistamaan, että hankkeessa päästään asetettuihin 

laatuvaatimuksiin ja kohtuullisessa ajassa. Tuotannon suunittelu hankkeen aikana on 

järjestelmällisesti etenevä ketju. Tuotannonsuunittelua tehdään hankkeen tarjousvaiheessa, 

toteutusta aloitettaessa, työvaiheen aloituspalaverissa ja työn aikana ilmenneiden ongelmien 

ratkaisemisessa. Mahdolliset ongelmat käsitellään poistamalla niiden aiheuttajat ja ongelmiin 

varaudutaan. Tuotannonsuunittelun avulla työvaiheet pyritään sovittamaan toisiinsa ja asetetaan 

työvaiheille aikatavoitteet. Aikataulussa pysymisen perustana on ennalta hyvin suuniteltu projekti, 

ristiriitaisuudet tai puutteet pyritään korjaamaan ennen suunitelmien hyväksymistä ja töiden 

aloitusta.(Rakennustöiden laatu 2014, 13.) 
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4.3 Työvaiheen aloituspalaveri 
 

Työvaiheen aloituspalaverin pitäminen on tärkeä vaihe laadunvarmistuksessa. Ennen työvaiheen 

aloitusta pidetään aloituspalaveri, jossa tarkastetaan, että kohde ja työskentelyolosuhteet täyttävät 

aloitusedellytykset. Aloituspalaverissa käydään työntekijän tai työntekijöiden kanssa läpi 

tehtäväsuunitelman sisältö ja varmistetaan, että työntekijät saavat riittävän perehdytyksen 

kohteeseen ja sen laatuvaatimuksiin. Samalla tarkistetaan myös työturvallisuuden kannalta tärketä 

asiat kuten henkilökohtaisten suojainten käyttö. Tarkistetaan materiaalien ja työkalujen saatavuus 

ennen työn aloitusta. Myös työvaiheeseen suunniteltu aikataulu käydään läpi yhdessä työntekijöiden 

kanssa, sekä sovitaan mahdollisten viivästysten ilmoittamisesta eteenpäin. 

 

Aloituspalaverin tarkoitus on siirtää suunitelmista ja viiteaineistosta saatu tieto ja laatuvaatimukset 

työntekijän tietoon, että työntekijällä on selvät ohjeet, sekä siihen tarvittavat materiaalit ja työkalut 

työvaiheen suorittamiseen. (Rakennustöiden laatu 2014, 18.) 

 

 

4.4 Materiaalin hallinta 
 

Materiaalien hallinta on osa työtä edeltävää laadunvarmistusta, tilausvaiheessa voidaan vaikuttaa 

laatuun, valitaan ominaisuuksiltaan sopiva ja edullinen materiaali, sekä tilausten toimitukset sovitaan 

aikataulutetusti. Työmaalogistiikka on tärkeässä osassa materiaalien hallintaa. Tavaratoimitukset 

tulevat rakennusvaiheiden aikataulun mukaan luotettavalta toimittajalta, näin vältetään liiallinen 

varastoiminen työmaalla.  

 

Rakennustyömaalla varastoidut materiaalit ovat aina riskialttiita kolhuille ja sään aiheuttamille 

vauroille, rakennustyömaalla sääsuojauksella on suuri merkitys rakentamisen laatuun. Huonosta, 

vaurioituneesta materiaalista rakennetulta rakenteelta ei voida odottaa vaadittuja laatuvaatimuksia. 

 

 

 

4.5 Tarkastukset ja raportointi 
 

Tärkeä merkitys laadunvarmistuksessa on tarkastuksilla ja niistä raportoimisella. Ilman tarkastuksia 

laadun vaatiminen on turhaa. Tarkastuksilla työntekijöille sekä työnjohdolle tehdään selväksi, että 

laatua tarkkaillaan. Kun työntekijöillä on laaduntarkkaillu tiedossa, se kannustaa tekemään työt 

kunnolla. (Kankainen ja Junnonen 2001, 38.) 

 

Aloituskokous ja rakennustyön tarkastusasiakirja ovat virnaomaisten edellyttämiä 

laadunvarmistustoimenpiteitä. Tarkastusasiakirjasta selviää katselmukset sekä viranomaisten 

tekemät tarkastukset. Tarkastusasiakirjan laajuus vaihtelee hankkeen mukaan. (rakennustöiden 

laatu 2014, 15.) 
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Yrityksen omat tarkastukset ja raportit lisäävät laatua rakennuskohteissa. Suoritettavat tarkastukset 

ja niistä raportointi selviää yrityksen laadunvalvontasuunnitelmasta. Tällaisia tarkastuksia ovat 

tarkemittaukset, kokeet, vastaanottokatselmukset työvaihden välillä sekä itselleluovutukset. Näillä 

pyritään varmistamaan kohteen valmistuminen aikataulussa ja täyttäen sille asetetut 

laatuvaatimukset. Tarkastusten apuna käytetään tarkastuslistoja, joissa todetaan tarvittavat 

laatuvaatimukset. Näistä arkistoidaan raportit yrityksen laatukansioon. 

 

 

 

4.6 Kohteen luovutus 
 

Viimeistely- ja luovutusvaihe on nykyrakentamisessa oma rakentamisvaiheensa. Luovutusvaiheen 

suunittelu sisältää paljon rakentamisen laadun kannalta tärkeitä vaiheita. Keskeisimpiä 

laadunvarmistustoimia ovat(Kankainen ja Junnonen 2001, 57 - 58). 

- luovutusvalmiuden toteaminen 

- käytön opastaminen 

- toimintakokeet ja säädöt 

- rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeiden tarkastus 

- muun luovutusaineiston kokoaminen 

- itselleluovutus. 

 

Itselleluovutus on osana koko luovutusprosessia ja laadunvarmistusta, tavoitteena kohteen 

virheettömänä luovutus tilaajalle (Kankainen ja Junnonen 2001, 57 - 58). 

 

 

4.7 Laadun mittarit 
 

Laadulla on aina vaikutus johonkin, ainakin huonolla laadulla. Jos rakennushankkeen aikana sattuu 

virheitä, löytyy huomautettavaa, niin niistä kirjataan raportit. Nämä toimivat hyvinä hälyttiminä 

laadun puutteisiin. Laadun hyvinä mittareina siis toimivat virheiden määrä kohteessa, 

korjaustoimenpiteiden määrä, asiakastyytyväisyys, sekä taloudellinen tulos. (Rakennustöiden laatu 

2014, 11.) 
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4.7.1 Laatumittari 
 

Kun mitataan työmaan laatutilannetta, on tarkoitus ottaa kantaa tekijöihin, jotka vaikuttavat 

laaduntuottokykyyn. Mittauksia tehdään työmaalla säännöllisin väliajoin mittausmenetelmällä, joka 

perustuu kolmeen menetelmään:  

1. työmaan laatutilanteen mittaus 

2. luovutukseen valmistautumisen yhteydessä tapahtuvasta mittaus 

3. työntekijöiden itsevalvonta –lomakkeisiin. 

 

Työmaan laadun mittauksessa tarkastellaan työmaan laaduntuottokyvyn tekijöitä, ohjaten 

työnjohtoa kiinnittämään huomiota näihin tekijöihin. Mittaus tehdään yleensä kahdesta neljään 

viikon välein, mittaukseen menee aikaa riippuen kohteen koosta 45-150 minuuttia. 

 

Työmaan laatutilanteen mittauksessa keskitytään helposti havaittaviin asioihin. Viisi aihealuetta joita 

mittauksessa huomoidaan ovat: ulkoinen siisteys, materiaalihallinta, työntekijöiden työskentely, 

valmiin työn laatu ja laadunhallinnan toteutus. Mittauksessa mitataan niinsanotusti yleisesti 

hyväksyttyä hyvää rakennustapaa. 

 

Luovutuksen valmistautumisen mittauksessa tavoitteena on varmistua, että luovutusvaihe ei 

viivästy, eikä luovutuksessa ilmene puutteita itse tuotteessa. Mittauksen aihealueet ovat: 

luovutuksen suunnittelu, aikataulutilanne portaittain, laatuvaikutelma ja valmiin työn laatu 

asunnoittain. Projektin valmius on hyvä havaita riittävän ajoissa ennen luovutusta. 

Luovutusvalmiuden toteamiseen menee aikaa kohteen koosta riippuen vähintään tunti, 

suuremmassa kohteessa aikaa voi mennä pari työpäivää. 

 

Työntekijöiden omavalvontaan on tehty lomakkeet seuraavista työvaiheista: mattotyöt, laatoitus, 

parketti- ja laminaattipäällystetyöt, valmiiksimaalaus, listoitus, kalusteasennus ja ovi- ja ikkuna-

asennus. Lomakkeet ovat jaettu sisällöltään: alustaan kohdistuvaan tarkastukseen, valmiintyön 

tarkastukseen sekä valmiintyön arvostelun ohjeisiin. (Anttonen 2014) 

 

 

 

4.8 Potentiaalisten ongelmien analyysi 
 

Potentiaalisten ongelmien analyysin tarkoituksena on ennalta ehkäistä ongelmien syntymistä ja 

pienentää ongelmien seurauksia. Suurin osa potentiaalisista ongelmista pystytään arvioimaan 

etukäteen, jolloin ne on helppo torjua tai mahdollisiin seurauksiin on aikaa varautua. Potentiaalisten 

ongelmien havaitseminen vaatii syy-seuraussuhteiden ymmärtämistä. Pelkästään ongelmien 

havaitseminen ei riitä, vaan on ymmärrettävä niistä mahdollisesti aiheutuvat seuraukset ja siten 

arvioitava ongelman vakavuus. Ongelmien ennalta ehkäisyssä suurena apuna ovat yrityksessä 

kerätty tieto, työnjohdon ja työntekjöiden kokemus sekä yleiset tietolähteet kuten rakennustöiden 

laatu 2014 –kirja. Tietolähteet esitetty alla kuviossa (Kuvio 3). 
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Kuvio 3. Potentiaalisten ongelmien analyysin tietolähteet.(Kankainen ja Junnonen 2001, 52.) 

 

 

Potentiaaliset ongelmat jaotellaan teknisiin, toiminnallisiin, hankinnan sekä työturvallisuuden ja 

ympäristöasioihin liittyviin ongelmiin. Teknisellä ongelmalla tarkoitetaan vaativaa teknistä osaamista 

edellyttävää työvaihetta, teknisesti hankalia rakenneosia tai muuten tavanomaisesta poikkeavaa 

toteutustapaa. Tekninen ongelma on suoraan yhteydessä valmiin tuotteen laatuun tai rakennusosan 

laatuun. Tekniset ongelman voidaan havaita suunnitelmista ja työselostuksista sekä yrityksen 

henkilöstön ammattitaidon perusteella. Teknisten ongelmien torjumiseksi täytyy kerätä kaikki tieto 

asiasta ja varmistaa teidon periytyminen työnsuorittajalle. 

 

Toiminnalliset ongelmat liittyvät aikatauluihin, sopimuksiin, tuotannon ohjaukseen, työalueen 

käyttöön, ympäristön vaikutukseen sekä taloudellisen tuloksen takaamiseen. Toiminnalliset ongelmat 

voidaan havaita sopimusasiakirjoista, suunnitelmista, rakennuspaikasta, resursseista ja aikatauluista 

sekä yrityksen henkilöstön ammattitaidon perusteella. 

 

Hankinnan ongelmat ovat osa tuotannollisia ongelmia, mutta niiden seuraukset ja 

esiintymistodennäköisyydet ovat suuria ja seuraukset merkittäviä, joten ne on syytä tutkia omana 

ryhmänään. Hankintojen ongelmiin kuuluvat oikeiden lähtötietojen varmistaminen sekä työmaalle 

tulevien toimitusten tarkastaminen sekä toimitusten aikataulun varmistaminen. Hankinnan ongelmat 

voidaan havaita suunnitelmista, tehtäväluetteloista, työselostuksista sekä yrityksen henkilöstön 

kokemuksen kautta. 

 

Aina kun potentiaalinen ongelma tunnistetaan on aina ryhdyttävä torjuntatoimenpiteisiin, näitä ovat 

suunnitelmamuutokset, osapuolten kesken pidettävät kokoukset ja katselmukset, työn suunnittelun 

parantaminen ja sopimustekniset keinot. (Kankainen ja Junnonen 2001, 51 – 52.) 
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Alla esimerkkinä potentiaalisten ongelmien analyysi taulukko yksittäisestä tehtävästä. 

 

Taulukko 1. Potentiaalisten ongelmien analyysi taulukko. (Kankainen ja Junnonen 2001, 56.) 
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5 LAATUJÄRJESTELMÄ 

 

5.1 Merkitys ja tavoitteet 
 

 

Laatujärjestelmässä kuvataan yrityksen oragnisaatiossa noudatettavat pelisäännöt ja menettelytavat 

sekä miten mahdollisissa ongelmatilanteissa toimitaan. Laatujärjestelmä on yrityksen erilaisten 

ohjausjärjestelmien yläjärjestelmä, joka pyrkii varmistamaan, että tuotannossa toimitaan järkevällä 

tavalla. Järjestelmän tavoitteena on varmistaa tuotteille asetettujen vaatimusten toteutuminen 

toistuvasti ja lisätä asiakkaiden luottamusta yritykseen. 

 

Yrityksen laatujärjestelmä on suunniteltu pääasiassa yrityksen sisäistä johtamista varten. 

Laatujärjestelmän kehittäminen on aloitettava yrityksen omista sekä sen asiakkaiden tarpeista. 

Yrityksen sisäiset tarpeet liittyvät onelmien ennalta ehkäisyyn, mahdollisuuksien hyödyntämiseen 

sekä hyväksi havaitus toimintatavan säilyttämiseen ja levittämiseen. (Kankainen ja Junnonen 2001, 

15.) 

 

 

Laatujärjestelmä: 

- keino mallintaa yrityksen toiminta 

- keino määritellä tapahtumien kulku yrityksessä 

- keino määritellä vaatimukset: 

o tapahtumille 

o toimittajille 

o edellisille vaiheille 

o informaatiolle 

o tuloksille 

- keino ottaa yrityksen toimintaprosessit valvontaan sekä määritellä niille vastuussa 

oleva 

- keino kerätä toimintaprosessista tietoa ja vertailla saatuja tuloksia tavoitteisiin 

- keino havaita tulosten seurannan avulla negatiiviset kehityssuunnat ja korjata ne 

ajoissa 

- keino suunnata tavoitteen asettamista 

- keino määritellä organisaation tiedonkulku. (Kankainen ja Junnonen 2001, 15.) 
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Laatujärjestelmä voidaan toteuttaa vapaasti yrityksen omien tarpeiden mukaan, tai sitten se voidaan 

toteuttaa ISO 9000 –stantardin mukaisesti. ISO 9000 –standardit ovat malleja laatujärjestelmien 

dokumentoinnille. Niissä järjestelmille asetetaan tarvittavat vaatimukset, joissa kuvataan, mitkä 

ominaisuudet laatujärjestelmällä tulee vähintään olla, jotta se hyväksyttäisiin ISO 9000 –standardin 

mukaan.  

 

Laatujärjestelmä ei automaattisesti paranna organisaation toimintaa, vaan se on hyvä tapa 

tarkastella ja kehittää toimintaa systemaattisesti. Laatujärjestelmän avulla yrityksen parhaaksi 

havaitut suoritustavat vakioidaan ja toimitaan niiden mukaan. Laatujärjestelmän tehtävä on olla 

yhdistävä elementti johdon, työntekijöiden ja työmenetelmien välillä, joka on hyvin kuvattu 

laatukolmiossa (Kuvio 4). (Kankainen ja Junnonen 2001, 16.) 

 

 

 

 

Kuvio 4. (Rakennustöiden laatu 2014, 8.) 

 

5.2 Rakenne 
 

Laatujärjestelmän rakenne vaihtelee organisaation mukaan. Perinteisessä mallissa laatujärjestelmä 

koostuu laatukäsikirjasta, menettely- ja toimintaohjeista sekä viiteaineistosta. Nämä yhdessä 

muodostavat oranisaation laatujärjestelmän. Yksittäisille projekteina toteutettaville 

rakennushankkeille tehdään laatusuunnitelma, joka on sovellus yrityksen laatujärjestelmästä. Sen 

laatimisessa otetaan huomioon hankekohtaiset erirtyispiirteet, jotta asiakkaan tarpeisiin voidaan 

vastata tehokkaasti. Laatusuunnitelma tomii rakennushankkeessa laatujohtamisen käytännön 

työvälineenä. Organisaation laadunhallinnalliset dokumentit arkistoidaan organisaation 

laatutiedostoon. Laatutiedostoja arkistoidaan, jotta voidaan osoittaa, että on toimittu 

laatujärjestelmän mukaisesti. (Kankainen ja Junnonen 2001, 17.) 
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5.3 Laatukäsikirja 
 

Laatukäsikirjan sisällön laajuus riippuu organisaation laajuudesta. Tavallisesti laatukäsikirja sisältää 

laatupoliitiikan, laatujärjestelmän menettelyt ja vastuunjaon organisaatiossa. Yrityksen johto 

esittelee arvot ja selvittää laatupolitiikan avulla yrityksen linjaukset laatuun liittyvissä asioissa. 

Laatupolitiikka ohjaa yrityksen henkilöstöä laatuun vaikuttavissa päätöksentekotilanteissa. Jotta 

laatupolitiikka voisi ohjata toimintaa, sen täytyy olla riittävän selkeä ja täsmällinen. Laatupolitiikka 

voi liikkua kahdella eri tasolla. Laatujohtamisessa se on koko toimintaa linjaava johdon strategia. 

Toinen tapa määrittää laatupolitiikka on luokitella se yhdeksi toimintapolitiikaksi muiden joukossa. 

(Kankainen ja Junnonen 2001, 17.) 

 

 

 

5.4 Toimintakansio 
 

Toimintakansio koostuu menettely- ja toimintaohjeista. Menettelyohjeet koskevat kohteen omistajaa 

ja kohteen rakentamiseen ostallistujia. Menettelyohjeita tarkentavat lisäksi toimintaohjeet. 

 

Toimintaohjeet ovat tärkein osa laatujärjestelmää. Niiden tarkoitus on kehittää ja ylläpitää 

suunniteltua laatua. Toimintaohjeita voidaan pitää pysyvinä suunnitelmina siitä, miten virheiltä 

vältytään tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa. Niiden työvaiheet rutinoidaan, ettei 

samanlaisten tehtävien työvaiheissa tapahdu toistuvia virheitä. Toimintaohjeen tärkein osa kuvaa 

valmistusprosessiin liittyvät vaiheet yksitellen, työvaiheesta vastuussa olevat henkilöt sekä 

viittaukset työohjeisiin ja viiteaineistoon. Toimintaohjeen on ohjattava rakennusvaihe siten, ettei 

rakennukseen synny virheitä. (Kankainen ja Junnonen 2001, 18.) 

 

Rakennusalalla toimintakansioon kuuluvat tärkeänä osana hankekohtaiset projektisuunnitelmat ja eri 

rakennusvaiheiden laatusuunnitelmat. Ne toimivat rakennushankkeen ja työmaan laatujohtamisen 

käytönnön työvälineinä. Niitä laadittaessa otetaan huomioon hankkeen erityispiirteet, riskit ja 

organisaatio. (Rakennustöiden laatu 2014, 10.) 

 

 

 

5.5 Viiteaineisto 
 

Vitteaineisto koostuu ulkoisesta ja sisäisestä viiteaineistosta. Ulkoista viiteaineistoa ovat lait, 

määräykset ja ammattikirjallisuus. Sisäinen viiteaineisto sisältää tekniset työohjeet, valvonnassa ja 

laadunvarmistuksessa käytettävät lomakkeet, yrityskohtaiset rekisterit ja laatutiedostot. (Kankainen 

ja Junnonen 2001, 18.) 
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5.6 Kehitys ja ylläpito 
 

Laatujärjestelmän toimivana pitäminen edellyttää järjestelmän jatkuvaa tarkistamista ja auditointia. 

Sisäisen kehittämisen avulla voidaan tunnistaa toimintaohjeiden ja käytäntöjen väliset erot, seurata 

asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä löytää kehitystarpeita. Kehitystarpeet täytyy tunnistaa, 

jotta yrityksen toimintaa voidaan kehittää. Tarkastuksilla voidaan poistaa vain virheelliset tuotteet. 

Kehityksen avaintekijänä on ymmärtää syyt virheisiin ja ne pitää pystyä poistamaan. Nämä 

havainnot ja löydetyt vihreet täytyy kirjata laatujärjestelmään ja sen toimintaohjeisiin, jotta niitä ei 

tehdä uudelleen. (Rakennustöiden laatu 2014, 10.) 

 

Laatujärjestelmän kehittämistyö ei koskaan lopu, vaan se vaatii kolmenlaista toimintaa; saavutetun 

tason säilyttämistä, huomattujen ogelmien korjaamista, uusien kehitysideoiden etsimistä ja 

hyödyntämistä. 

 Jos kehittämisen yhdeydessä huomataan käytännön ja toimintaohjeiden välillä eroja, ongelma 

pyritään ratkaisemaan tarkistamalla toimintaohje. Jos toimintaohjeessa huomataan puutteita, on 

aiheellista tutkia ohjeen prosessia ja kehittää ohjetta. Jos toimitaohjeessa ei havaita puutteita, vaan 

sitä ei ole noudatettu, on selvitettävä onko työntekijät ymmärtäneet ohjeen sisällön sekä 

merkityksen hankkeessa ja tarvittaessa järjestettävä työntekijöille koulutusta. 

 

Laatujärjestelmän ongelmien korjaamisen edellytyksenä on niiden havainnointi, sekä havaittujen 

ongelmien selvittäminen, tätä kuvaa hyvin laatuympyrä (Kuvio 5). Laatuympyrän avulla laadukas 

toiminta taataan suunnittelemalla työ hyvin, tekemällä se suunnitellulla tavalla, tarkastamalla 

lopputulos sekä korjaamalla havaitut virheet. Jotta parannus on pysyvä, tulee virheet myös muistaa 

kirjata laatujärjestelmän toimintaohjeisiin, ettei virhettä toisteta jatkossa. (Kankainen ja Junnonen 

2001, 19.) 

 

 

 

 Kuvio 5. (Rakennustöiden laatu 2014, 8.) 
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6 SAVON LAATURAKENNUS OY:N NYKYINEN LAADUNHALLINNAN TILANNE 

 

 

6.1 Savon Laaturakennus Oy:n laadunhallinta 
 

Savon Laaturakennus Oy:n nykyisin käytössä olevat laadunhallinan kirjalliset työkalut ovat 

työmaakohtainen laatusuunnitelma ja työvaiheen aloituspalaveripöytäkirja. Nämä asiakirjat ovat 

rakenteeltaan pääsääntöisesti hyvin suunniteltuja ja toteutettuja. 

 

Työmaakohtaisessa laatusuunnitelmassa kuvataan työmaan pääasialliset toiminnot, organisaatio, 

keinot ja vastuunjako, joiden avulla työlle asetetut taloudelliset ja ajalliset tavoitteet sekä 

laatuvaatimukset saavutetaan. Suunnitelmissa otetaan huomioon työmaan mahdolliset erityispiirteet 

ja sitä päivitetään työn aikana tarvittaessa tarkeohjauksella.  

 

Aloituspalaveripöytäkirjalla pyritään saamaan siirrettyä tarvittava tieto rakennustyömaan johdolta 

työtä tekevälle rakennusmiehelle tai työryhmälle. Siinä kuvataan työvaiheen aikataulu ja 

työjärjestys, mahdolliset ongelmat, työturvallisuus, suunnitelmat ja laatuvaatimukset, 

laadunvarmistus ja tarvittavat materiaalit.   

 

 

 

 

6.2 Savon Laaturakennus Oy:n työmaan laatusuunnitelma 
 

Savon Laaturakennus Oy:n työmaakohtainen laatusuunnitelma on rakenteeltaan hyvä ja sopivan 

kokoinen yritykselle. Laatusuunnitelmassa tuodaan esille kaikki tarvittava, kohteen tiedot, 

organisaatiot, tuotannon ajallinen ja taloudellinen suunnittelu, riskien kartoitus, laaduhallinta sekä 

työturvallisuus ja kohteen luovutukseen liittyvät asiat. Riskien kartoitus sekä laadunhallinta 

työmaakohtaisessa laatusuunnitelmassa on toteutettu perinteisellä laadunvarmistusmatriisilla sekä 

ongelma-analyysi taulukon avulla. 

 

 

 

6.3 Savon Laaturakennus Oy:n työvaiheen aloituspalaveripöytäkirja 
 

Työvaiheen aloituspalaveripöytäkirja on hyvälle pohjalle tehty, jolloin siitä on helppo tehdä 

pöytäkirja jokaiselle työvaiheelle helposti muokkaammalla. Pöytäkirjalla välitetään työnjohdon 

vaatimukset ja vaaditut työtavat itse työntekijälle, jolloin työntekijällä on selvät ohjeet sekä 

vaatimukset työlle. Pöytäkirja on hyvä, mutta sen käyttö yrityksessä hyvin vähäistä. 
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7 SAVON LAATURAKENNUS OY:N LAATUJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN 

 

 

7.1 Yrityksen laadunhallinan tilanne 
 

Savon Laaturakennus Oy:n kirjalliset laadunhallinnan työkalut, työmaakohtainen laatusuunnitelma 

sekä työvaiheen aloituspalaveripöytäkirja ovat rungoltaan ja sisällöltään pääsääntöisesti hyvin 

toteutettuja, eikä niihin ole tarpeellista tehdä suuria muutoksia. Kirjallisten aineistojen käyttö 

yrityksessä  on vähäistä tällähetkellä ja tulevaisuudessa laatukortit ja niiden käyttöönottaminen on 

ajankohtaista laadunhallinnan näkökulmasta. 

 

 

 

7.2 Laadunvarmistusmatriisi 
 

Laadunvarmistusmatriisilla on tarkoitus toteuttaa riittävä laadun ohjaaminen ja todennus. Matriisissa 

määritellään työmaan laadunvarmistustoimet, joita eri työvaiheissa vaaditaan. 

 

Asiakirjoja sekä laadunhallinnan kokonaisuutta tutkiessani huomasin muutamia kehittämiskohtia. 

Paloisvuorentie 14 kohteessa käytetyn hankekohtaisen laatusuunnitelman laadunvarmistusmatriisista 

(Taulukko 2) käy ilmi, että työvaiheille on vaadittu aloituspalaveri, mallityöt, mutta seuraava vaadittu 

laadunhallinnallinen toiminta on vasta vastaanottokatselmus. Myös tehtäväsuunnitelma on tärkeässä 

osassa työmaanjohtamista, sekä aikataulussa pysymistä. Tehtäväsuunnitelmaa ei oltu vaadittu 

kohteessa. 

 

Yrityksen johdolta saamieni tietojen mukaan aloituspalaveripöytäkirjojen ja tehtäväsuunnitelmien 

käyttö on vähäistä työmaalla, vaikka yrityksellä on olemassa hyvät kirjalliset materiaalit niihin. 

Yrityksessä ei ole vielä totuttu käyttämään niitä laadunhallinnan työkaluina, mutta ne on 

tulevaisuudessa ajankohtaista ottaa käyttöön. 
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Taulukko 2. Savon Laaturakennus Oy:n Paloisvuorentie 14 kohteessa käyttämä 

laadunvarmistusmatriisi. 

 

 

 

Ennen vastaanottokatselmusta työvaihetta olisi hyvä valvoa myös rakennusvaiheessa. Esimerkiksi 

levyväliseinätyössä, kun osa väliseinistä on saatu levytettyä, pitäisi työnjohdon käydä mittaamassa 

täyttääkö väliseinä aloituspalaverissa esilletuodut laatuvaatimukset. Tässä vaiheessa huomatut 

virheet voidaan vielä opastaa rakennusmiehelle tai työryhmälle, että kohteen loput väliseinät tulevat 

kerralla kuntoon, eikä niitä tarvitse tehdä kahteen kertaan. 

 

Rakennusvaiheen tarkastuksissa hyvinä apukeinoina on laatukortit, joista työnjohto näkee suoraan 

sallitut mittapoikkeamat. Työryhmä ja työnjohtajat kuittaavat tehdyn laadun laatukorttiin ja se 

arkistoidaan. Arkistoimalla kortit saadaan varmistetusta laadusta kirjalliset dokumentit, jotta 

esimerkiksi takuuajan reklamaatio asioissa voidaan turvautua kirjalliseen dokumenttiin. Savon 

Laaturakennus Oy:llä ei vielä ole käytössä laatukortteja. 

 

Työmaakohtaisessa laatusuunnitelmassa käytössä ollut laadunvarmistusmatriisi ei suoraan vastannut 

yrityksen nykyisiä tarpeita, joten tein päivitetyn version matriisista (Taulukko 3). 
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Taulukko 3. Savon Laaturakennus Oy:lle päivitetty laadunvarmistusmatriisi. 

 

 

Päivitetyn matriisin avulla voidaan määrittää vaadittaville laadunvarmistustoimille vastuussa oleva 

henkilö, sekä laadunvarmistustoimet on päivitetty Savon Laaturakennus Oy:n laadunhallintaan 

sopivammiksi. Jokaisen laadunvarmistustoimen jälkeen on sarake OK,pvm, jolla voidaan kuitata 

toimenpide tehdyksi. Tarkoituksena on jatkossa pyrkiä lisäämään aloituspalaveripöytäkirjojen 

käyttöä työmaalla, sekä lisäämään siinä työryhmälle esitettyjen laatuvaatimusten tarkkailua 

työvaiheen aikana. Tähän auttaa vaadittu oma valvonta rakennusvaiheen aikana. Kun työntekijät 

huomaavat, että laatua valvotaan ja heille on annettu aloituspalaverissa laadulliset vaatimukset, niin 

se motivoi tekemään työvaiheen kerralla kunnolla. 

 

 

 

7.3 Työmaan Laatusuunnitelman allekirjoitus 
 

 

Toinen pieni, mutta varsin tärkeä parannettava työmaan laatusuunitelmassa on allekirjoitukset. 

Nykyisestä laatusuunnitelmasta ei löydy allekirjoituksia, allekirjoituksella laatusuunnitelmasta 

saadaan virallinen asiakirja. 
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(Savon Laaturakennus Oy:n päivitetystä työmaan laatusuunnitelmasta.) 

 

Lisäsin työmaa kohtaiseen laatusuunnitelmaan kohdan 12 Hyväksyntä, jonka alta löytyy tilaajan ja 

yrityksen edustajan allekirjoitukset sekä nimen selvennykset ja päivämäärä. Näin asiakirjasta 

saadaan virallinen asiakirja. 

 

 

 

7.4 Laatukortti työvaiheen tarkastukseen 
 

Työvaiheista, joista vaaditaan aloituspalaveri pidettäväksi, tehdään vaiheen valmistuttua myös 

laatukortti työvaiheesta. Laatukorttiin merkataan työvaihe, urakoitsija/työryhmä, läsnäolijat sekä 

työmaa. Työmaan johto merkkaa korttiin oleelliset ja tärkeät vaiheet tarkastettavaksi ja suorittaa 

tarkastuksen kentällä. Kun työvaihe on käyty läpi, kortista löytyy kuittaus tehdystä työstä, 

päivämäärä sekä huomautukset mikäli työvaiheessa on ollut puutteita. 
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7.5 Potentiaalisten ongelmien analyysi 
 

Potentiaalisten ongelmien analyysin tarkoituksena on ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä ja 

pienentää ongelmien seurauksia. Suurin osa potentiaalisista ongelmista pystytään arvioimaan 

etukäteen, jolloin ne on helppo torjua tai mahdollisiin seurauksiin on aikaa varautua. Potentiaalisten 

ongelmien havaitseminen vaatii syy-seuraussuhteiden ymmärtämistä. Pelkästään ongelmien 

havaitseminen ei riitä, vaan on ymmärrettävä niistä mahdollisesti aiheutuvat seuraukset ja siten 

arvioitava ongelman vakavuus.  

 

Savon Laaturakennus Oy:llä ei ole aiemmin ollut käytössä laajempaa potentiaalisten ongelmien 

analyysiin käytettävää asiakirjaa. Yrityksen työmaakohtaisessa laatusuunnitelmassa kohdassa 5 

Riskien kartoitus on taulukoitu kohteen kriittiset työvaiheet ja niihin littyvät mahdolliset ongelmat 

joihin on esitetty ennaltaehkäisy tavat (Taulukko 4). Tämä on hyvä jos kohteessa ei ole laajemmalti 

erikoisia rakenteita, materiaaleja, työmenetelmiä tai ympäristöön liittyviä huomioitavia asioita.  

 

 

 

 

Taulukko 4. (Savon Laaturakennus Oy: nykyinen ongelma-analyysi taulukko työmaakohtaisesta 

laatusuunnitelmasta.) 

 

 

7.6 Savon Laaturakennukselle tehty potentiaalisten ongelmien analyysi 
 

Erikoisia rakenteita, materiaaleja, työmenetelmiä tai ympäristöön liittyviä ongelmia rakentamisessa 

tulee vastaan poikkeuksetta, joten kehittelin työmaakohtaiseen laatusuunnitelmaan liitteeksi 

potentiaalisten ongelmien analyysipohjan, johon kohteen niin vaatiessa voidaan listata tekniset 

ongelmat, toiminnalliset ongelmat, hankinnan ongelmat, ympäristön ongelmat sekä erityiset 

työturvallisuusriskit. Näihin taulukoihin merkataan riski, seuraus ja sen ratkaisu. Seuraavana olen 

esitellyt potentiaalisten ongelmien analyysipohjan aihealueittain. Pohjaa on tarkoitus muokata aina 

työmaakohtaiseksi, taulukoissa esitellyt ongelmat ja ratkaisut ovat vain esimerkkejä mahdollista 

ongelmista. 
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Tekniset ongelmat kohdassa listaan merkataan ennen rakennustyön aloitusta riskikohdat sellaisissa 

työvaiheissa, jotka vaativat erityistä teknistä osaamista, tai ovat rakenteeltaan teknisesti hyvin 

vaativia. Tekniset ongelmat liittyvät suoraan valmiin tuotteen laatuun. Kun ongelmat ovat havaittu, 

voidaan miettiä syy-seuraus suhdetta ja merkataan taulukkoon keinot, millä mahdolliset ongelmat 

saadaan vältettyä. Alla taulukossa esimerkkejä mahdollisista riskeistä ja niihin varautumisesta. 

 

 

 

Toiminnalliset ongelmat kohdassa listaan merkataan sellaiset riskikohdat jotka vaikuttavat välillisesti 

rakennuksen valmistumiseen suunnitellusti. Sellaiset ongemat liittyvät aikatauluihin, sopimuksiin, 

tuotannon ohjaukseen, työmaa-alueen käyttöön sekä säähän. Taulukossa on täytettynä esimerkkejä 

aiheesta, taulukoita muokataan työmaakohtaisesti, aina kun havaitaan riskitekijä. 
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Hankinnan ongelmat ovat osa toiminnallisia ongelmia, mutta niitä esiintyy usein ja niiden seuraukset 

ovat merkittäviä rakennustyömaan sujuvuuden kannalta. Näin ollen ne on syytä tarkastella omana 

ryhmänään. Hankinnan ongelmat liittyväy toimituksiin, onko tuote oikeanlainen, havaitaanko 

kuljetuksen aikana syntyneet vauriot, sekä tulevatko toimitukset työmaalle suunnitellusti oikeean 

aikaan. 

 

 

 

 

 

Ympäristöongelmat ovat nykyrakentamisessa myös merkittävässä osassa, niihin on kiinnitettävä 

huomiota. Ongelmat voivat olla suorassa yhteydessä tuotteen laatuun, esimerkiksi rakenteen 

kastuminen. Ongelmat voivat myös olla rakennuksen ympäristölle haitallisia, kuten ympäristön 

saastuminen sekä meluhaitat. Kun asiat huomioidaan rakennustyömaan aloitusvaiheessa, on niihin 

enemmän aikaa varautua kun ne on nostettu esille. 
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Työturvallisuus on nykypäivänä myös suuressa osassa rakentamisen laatua ja rakentamista 

muutenkin. Sitä tarkkailee ulkopuoliset tahot sekä se on tärkeää työntekijöiden hyvinvoinnin 

kannalta. Työmaan aloitusvaiheessa on hyvä käydä läpi mahdolliset riskitekijät, esimerkiksi korkealla 

työskentelystä aiheutuu putoamisvaara ja tähän on asianmukaisin toimenpitein varauduttava. Kun 

asiat ovat teidossa työmaan aloitusvaiheessa, on mahdollista tehdä ennalta suunnitelmat 

työturvallisuuden parantamiseksi. 
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8 YHTEENVETO JA POHDINTA 

 

 

Työmaan laadunhallinta on tärkeässä osassa nykypäivän rakentamista. Laadunvarmistuksen 

dokumentointi vaatii jonkunverran enemmän toimihenkilöiden työmäärää. Se on kuitenkin 

välttämätöntä, jotta voidaan varmistaa sovittujen toimenpiteiden ja laadun toteutuminen. Laadukas 

toiminta perustuu osamiiseen ja yhteistyöhön asiakkaan kanssa. Rakentaminen nykypäivänä 

painottuu paljolti asiakkaan palvelemiseen. Täytyy luoda hyvä yheisymmärrys asiakkaaseen, jotta 

voidaan rakentaa asiakkaan tarpeita vastaava tuote. Sujuva tiedonkulku ja yhteydenpito taas 

puolestaan antaa asiakkaalle positiivisen vaikutelman työntekijöistä ja yrityksestä. Se parantaa 

yrityksen mainetta, mikä luo hyvän pohjan yrityksen laajenemiselle ja tuleville rakennushankkeille. 

 

Savon Laaturakennus Oy:llä on hyvin otettu huomioon rakentamisen laatu, yritykseltä löytyy hyvä 

pohja jo entuudestaan työmaakohtaiselle laatusuunnitelmalle, sekä aloituspalaveri pöytäkirjoja on 

eri työvaiheisiin arkistossa. Ongelmana laadunhallinnassa tällähetkellä on näiden olemassa olevien 

työkalujen käyttämättömyys työmaalla. Työnjohto ei ole tottunut käyttämään esimerkiksi työvaiheen 

aloituspalaveri pöytäkirjoja, eikä sitä ole heiltä vaadittu. Lisäksi kehitettävää olisi työvaiheen aikana 

suoritettavassa laadunvalvonnassa, missä suurena tukena olisi laatukortit. 

   

Kehitettäessä laadunhallintaa, ei kannata tehdä suuria muutoksia kerralla, vaan tuoda vähitellen 

käyttöön uutta tapaa toimia. Esimerkiksi voitaisiin tulevaisuudessa istua työnjohdon kanssa alas ja 

selvittää kyselemällä miksi näitä laadunhallinnan työkaluja ei ole käytetty ja pohtia miten ne 

tuotaisiin käyttöön mahdollisimman tehokkaasti. Sovittaessa yhteiset pelisäännöt, voi yritys taata 

yhdenmukaisen toiminnan työmailla sen samansisältöisellä laatusuunnitelmalla. Toisaalta laatuun 

liittyvät vaatimukset muuttuvat ajankuluessa koko ajan, niin täytyy myös laaduvarmistusmenetelmiä 

päivittää jatkuvasti vastaamaan sen hetkisiä vaatimuksia. 

 

Tärkeää on myös ymmärtää, että laatu syntyy tekijätasolla. Kuten Savon Laaturakennus Oy:n 

toteamus ”Laadusta tekijät tunnetaan” kuvastaa hyvin yrityksen lähtökohtia. On tärkeää, että 

työntekijät osaavat tehdä laadukasta jälkeä, josta voivat olla ylpeitä. Tässä tietenkin on tukena 

ammattitaitoinen ja opastava työnjohto. Laatu syntyy tekemällä, ei pelkästään asiakirjoja selaamalla. 
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