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”Mikään sovellus tai ohjelmisto ei 
missään muodossa korvaa ihmisten 

tekemää päivittäistä johtamista”

Oskar Smeds, Congrid Oy



Ongelma - Miten dokumentointi tehdään nyt?
Vain tietty ryhmä sitoutuu laadunhallinnan tarkastuksiin rakennustuotannossa



Miten dokumentointi pitäisi oikeasti tehdä?
Koko organisaatio sitoutuu tekemään oman työvaiheensa laatutarkastukset



Työntekijöiden sitouttaminen
Laadunhallintaan

Työvaiheen 
suunnittelu

Työvaiheen läpikäynti Tuotannon 
tarkastukset

Pääsy tavoitteisiin

+ +
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30 MIN AJOMATKAN 
PÄÄSSÄ MALL OF 

TRIPLASTA ASUU YLI 
MILJOONA IHMISTÄ.1,5 miljar. €Arvo

363 500 Brm2  = 50 x

440 430

250

3 400
Asuntoa Hotellihuonetta

Kauppaa & ravintolaa

2 300

Polkupyöräpaikkaa

Autopaikkaa

300
Sähkölatauspaikkaa

85 000
m2  Mall of Tripla 

50 000
m2  toimistotilaa

Jalkapallokenttä

1150
Malliasennusta

8
Torninosturia

182 000 
m3 betonia

2500
Rakentajaa

½ vuotta

8/2015 - 9/2020 
Rakennusaika

0
Kuollutta

työtapaturmassa

1
Uusi  rautatieasema 

1
Metroasemavaraus

(Surf& HopLop > 2030)

17500
Työmaa

perehdytystä

10/2019 

Tripla project
2480

Betoni

koekuutiota
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7/2016

9/2018

300 x 120 m
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Laatu ja työturvallisuus

Quality & working safely 
means doing it right 

when no one is 
looking.

Quality means
doing it right

when no one is 
looking. 

Henry Ford

Alkuperäinen Päivitetty versio



Laatu & turvallisuus
Ongelma: Kuinka varmistaa jokaiselle rakentajalle mitä oikea työn laatu tai 
turvallinen työskentely Triplan työmaalla tarkoittaa
+ 2 500 rakentajaa  päivittäin  + yli 55 eri kansalaisuutta, lukuisia kieliä

Floor Trap, dry…

Laatu voi olla ali- tai ylilaatua, >>€
mutta ei sitä mitä me vaadimme…

Tai työturvallisuus tavat voivat olla 
aiemmilta työmailta, eivät meidän…



Laadunvarmistuksen eri osapuolet

13

Tyytyväinen 
asiakas



Laatu- ja työprosessi

Työ/tehtävä
suunnitelma

Mestan
vastaanotto

Aloitus
palaveri

Malliasennus
Työn 

vastaanotto ja 
loppuselvitys

Tehtävän valmistelu Työn aikana Työn lopetus

Suunnitelmat ja muistiot tallennus
SharePoint 

Itselleluovutus/
tarkastus

Tarkastukset ja mallit tehdään Congridissa, 
Lopuksi tieto siirretään SharePoint

Oikean laadun
toteaminen PaN 2017

Itselle-
luovutus

Tarkastus

SharePoint
ToHa (YIT) 



Tarkastus- ja laatumatriisi esimerkki



Esimerkki malliasennuksen raportin sisällöstä ja valokuvista



Näkymä yksittäisestä puutehavainnosta



Haasteet, onnistumiset ja tulevaisuus
 Paljon omaa työnjohtoa ja aliurakoitsijoita; ohjauksen ja koulutusten määrä aluksi suuri
 Laadun osalta olisi pitänyt aloittaa vuotta aiemmin, sillä aloitus on aina hankalampaa 

kesken projektin 
 Toiminnan tasoerot eri toimijoiden kesken; aiempi tekeminen >< Triplassa vaadittu
 Suunnittelijat otettava aikaisemmin osaksi käyttäjäryhmää ja luotava toimintamalli
 Vesivuotokartan ja kosteusmittausten yhdistäminen samaan Congrid-pohjaan
 Esivalmisteltujen tarkastuskorttien luonti helpottaa käyttöönottoa 
 Poikkeamaraporttien käsittely Congridiin 
 Kuiva Talo 10 -toimenpiteiden sisällyttäminen tarkastusmatriisiin 
 Omaksuttava tuotannon uusi johtamismalli kenttätyökalun tietoa hyödyntäen

Avoin toiminta luo ja vahvistaa luottamusta. 



WHATEVER YOU EXPECT

–TRIPLE IT


