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Laatu on moniulotteinen käsite ja sitä on käsiteltävä
kokonaisvaltaisesti

Rakentamisen hyvän laadun keskeisiä ominaisuuksia
Lopputuote on virheetön ja vastaa odotuksia

Toteutusprosessi on sujuva ja turvallinen

Asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen sekä

asiallinen suhtautuminen asiakkaaseen ja

yhteistyökumppaneihin



Kenen käsissä rakentamisen laadun parantaminen on?

Tilaajat  -- vaadittava laatua, huolehdittava edellytyksistä

Suunnittelijat  -- oikeat, toimivat ja toteutettavissa olevat suunnitteluratkaisut

Materiaaliteollisuus  -- kestävät ja laadukkaat tuotteet

Urakoitsijat  -- oikea toteutus, lopputulos odotusten mukainen

Kiinteistönhoito -- tilojen oikea-aikainen ja riittävä huolto

Käyttäjät  -- tilojen tarkoituksenmukainen käyttö ja ylläpito

Viranomaiset  -- laadun tekemisen mahdollistavat säännökset

Toimialajärjestöt  -- tietoa ja osaamista tekijöille

Yliopistot, AMK:t, tutk.laitokset -- uusien ja parempien toimintamallien

kehittäminen

Joku muu -- ???



Rakennusteollisuuden laatupolun toimenpiteitä 2011 ->

Verkkokysely
ammattilaisille

Takuuvirhekust.
taso

TOP 10 virheet,
asuntotuotanto

Työnaikainen
laatumittari

KoLa – työmaan
johtaminen ja
laaduntuotto-
edellytysten

varmistaminen

RATU Rakennus-
työmaan

sääsuojaus

Luovutusvaiheen
laatumittari

Laatumittarin
mobiilisovellus

Congrid

RATU Rakennus-
töiden laatu 2014

Uuden asunnon
laatu -käsikirja

Opas
rakennushankkeen

kuivanapito-
prosessille

Asuntojen
käyttäjäpalaute-

kysely

Toimiva työmaa –
hyvät käytännöt -

opas

Elementtirunko-
rakentamisen

laadukas toteutus

Suositus RALA-
pätevyyksien

edellyttämisestä

Takuukustannus-
selvitys 2013

Tehtävälajien
laadunvarmistus-

listat

Laatuseminaarit
2013 6 kpl

Kehittyvä
rakentaminen

2014 seminaari

Artikkelit,
haastattelut

selvitykset toimintatavatoppaatmittarit julkisuus

NEMO –
negatiivisten

asiakaskokemus-
ten hallinta ja

torjuminen

Esi Kola
Laaduntuotto-
edellytysten
luominen ja

varmistaminen
ennen hankkeen

aloitusta

Toteutettu Käynnissä Suunnitteilla

RALAn
Projektipalautejär-
jestelmän tietojen

analyysi

Laadunmittaus-
systematiikka

alalle

Vinkkivideot

Laatukiertue 2015,
8 paikkakuntaa



Käytännön oppaita laadun tekemiseen



Tehtäväkohtaiset laadunvarmistuslistat

Tehtäväkohtaisilla laadunvarmistuslistoilla
systematisoidaan ja helpotetaan työmaiden
laadunvarmistuksen suunnittelua ja toteuttamista.

Työ on meneillään ja valmistuttuaan listat ovat
saatavilla www.mittaviiva.fi/tarkistuslista/



Suositus pätevyyksien edellyttämisestä

Kattavalla pätevyyksien edellyttämisellä edistetään laadukkaan
rakentamisen edellytyksiä alalla.

Talonrakennusteollisuus ry suosittelee jäsenilleen RALA-
pätevyyttä sekä sen edellyttämistä myös vähintäänkin
keskeisiltä alihankintayrityksiltään.

Laatu on rakennushankkeen kaikkien osapuolten yhteinen asia ja RALA-pätevyys on alan itse
luoma perustapa osoittaa yrityksen halukkuus läpinäkyvään toimintaan ja laadukkuuteen.
RALA-pätevyyden avulla yrityksen työmäärä pienentyy ja papereiden lähettäminen vähenee,
markkinointi helpottuu sekä palveluiden ostajien mielikuva yrityksen laadukkaasta
toiminnasta vahvistuu.



Opas rakennushankkeen kuivanapitoprosessille



KoLa –

Kokonaisvaltaiseen

laaturakentamiseen



- Mukana kuusi rakennusliikettä, RT, TTY ja MV, avauskokous 1/14
- Peab, Aro Systems, SRV, Hartela, YIT, Consti

- Kysely yritysten laatuajattelusta eri organisaatiotasoilla 3-4/14
- Työpaja sisäänrakennetun laatuajattelun kehittämiseksi 4/14
- Työmaa- ja yrityskokeilut 6x2 kpl, käynnistys 6-8/14
- Kaikki käynnissä ja teemat vaihtelevat yksittäisen tehtävän

käytännön laadun tekemisen ohjauksesta johtamiskäyttäytymisen
ja järjestelmän muokkaamiseen

- Erittäin käytännönläheistä toimintaa, missä työmailla vahva rooli
- Yrityksillä selkeästi kiinnostus kehittämiseen -> ei jää yksin

työmaan asiaksi vaan muutosta halutaan aidosti
- Esiin on noussut pieniä ja isompia asioita, joita on jo jaettu

avoimesti ja jaetaan edelleen – pienin kehitysaskelin kohti
kokonaisvaltaista sisäänrakennettua laaturakentamista















Kiitoksia!


