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Rakentamisen Laatuteko 2017
• Mukana noin 40 hakijaa, joiden joukosta valittiin kahdeksan finalistia
• Finalistien esittelyvideot ja Eero Heinäluoman voittajan valintaperustelut
löytyvät Youtubesta ja osoitteesta www.rakennusteollisuus.fi/laatuteko
• Työnjohtosarjan voitto meni Peabille (Tytti Nurminen, Juho Tamminen, Kim
Mäkiruoho)
• Työntekijäsarjan (ja yleisöäänestyksen) voitti Jean Lindström, Consti
• Kilpailun toteuttivat Rakennusteollisuus RT, Rakennusliitto, Rakennuslehti ja
RALA

Rakentamisen ajankohtaiskiertue päättyi
• Ilmainen, kaikille rakentamisen
• Käsiteltäviä aiheita
ammattilaisille tarkoitettu koko päivän - Kuivaketju10
tilaisuus
- Betonin kanssa toimiminen
- Rakentamismääräyskokoelma poistuu,
• www.rakennusteollisuus.fi/kiertue,
tilalle YM:n asetukset
esitysmateriaalit saatavilla
- Sisäilmaongelmien vastuukysymykset
• 11 paikkakuntaa loka-tammikuussa,
- Asbestin ja muiden haitta-aineiden
kuulijoita oli yhteensä noin 900
poisto, oikeat toimenpiteet
henkeä
- Hankintalaki uusiutui, mikä muuttui?
• Järjestäjinä Rakennusteollisuus RT,
- Rakennustuotteiden kelpoisuus ja
RALA ja RTY
TEHO-tuotetietopankki

Oppaita työmaille käytännön tekemiseen

www.rakennusteollisuus.fi/laatuoppaat
ratuhaku.rakennustieto.fi
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Asiantuntijaselvitys sisäilman laatuun vaikuttavista tekijöistä
- Pääpaino on uudisrakentamisessa, mutta asioita voidaan
soveltaa myös korjausrakentamisessa
- Lähtökohtana on ongelmiin johtavien ratkaisujen, valintojen,
tapahtumien ja toimenpiteiden esille tuominen
- usein ongelmien taustalla on useita samanaikaisesti
esiintyviä tai tapahtuvia asioita
- ongelmat esiintyvät usein eri suunnittelijoiden ja urakoiden
rajapinnoilla
- Tavoitteena on ongelmien välttäminen tulevaisuudessa
- Asiat on jaettu kolmeen osaan:
- kosteus rakenteissa
- kemialliset epäpuhtaudet
- ilmanvaihdon toimimattomuus
- Vaurioista tai virhetoiminnoista aiheutuvia terveysvaikutuksia ei
käsitellä

Muovimattojen aiheuttamat sisäilmaongelmat tutkittavana
• Tutkitaan paljon erilaisia tuoteyhdistelmiä
- Betoni-tasoite-liima-muovimatto

• Ensimmäisten tulosten pohjalta suositus
tasoitteen käyttöön
• Tutkimuksen tekijänä TTY, rahoittajina
toimialajärjestöt, tuotevalmistajat,
rakennusliikkeet
• Hanke valmistuu vuoden 2018 lopussa

Kiitoksia!
jani.kemppainen@rakennusteollisuus.fi

