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Rakennusteollisuuden laatupolku – tietoa ja
työkaluja
Rakennusteollisuuden Laatupolku –hankkeessa tuotetaan työkaluja
rakentamisen laatuun liittyvien ongelmien poistamiseksi ja laadun
parantamiseksi.
‒ Selvitys laatukustannusten tasosta ja tyypillisistä laatuvirheistä asuntotuotannossa
‒ Verkkohaastattelu laatuongelmien syistä ja ratkaisuehdotuksista
‒ Laatumittari työmaan laatumittaukseen
‒ Betonielementtirunkorakentamisen laatu ja tuottavuus
‒ Kannustetaan yrityksiä laatutoimenpiteiden vahvistamiseen, suositukset Ralapätevyyksistä
‒ Edistetään Luotettava laatutyömaa –konseptin yleistymistä
‒ Tuotetaan opastusaineistoa yritysten käyttöön mm. Ratu-tuotannossa
‒ Edistetään Projektipalautejärjestelmän käyttöä ja jatkokehittämistä
‒ Järjestetty ”Rakennusteollisuuden laatupäivä” -seminaarisarja
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Selvitys takuukustannuksista
Takuuvirheselvitys 2011

Omaperustainen, vaihtelu eri
yritysten välillä
• Enimmillään samana vuonna
(2009) vaihtelu on ollut 0,3-3,5
% välillä
• Alhaisimmillaan samana
vuonna vaihtelu on ollut 0,1-1,0
% välillä (2006)
• Koko aineistosta laskettuna
yritysten keskiarvot vaihtelevat
0,5 -1,8 % välillä

Urakkatuotanto, vaihtelu eri
yritysten välillä
• Pienimmillään
takuukustannusten vaihtelu oli
2010 (0,3-0,9 %)
• Suurimmillaan vuonna 2008
(0,4-2,1 %)
• Koko aineistosta laskettuna
yritysten keskiarvot vaihtelevat
0,4 – 1,4 % välillä

Vuositarkastusten jälkeiset, vaihtelu
eri yritysten välillä suurempaa kuin
takuukustannukset
• Enimmillään saman vuonna (2009)
vaihtelu on ollut 0,1-4,6 % välillä
• Alhaisimmillaan samana vuonna
vaihtelu on ollut 0,9-1,4 % (2006)
• Koko aineistosta laskettuna yritysten
keskiarvot vaihtelevat 0,5-3,5 %
välillä
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Virhealttiit rakennusosat/työlajit
Kysely 2012

Eniten mainintoja saivat:

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Erityyppiset viimeistelytöihin liittyvät ongelmat
Vesivuodot pihakansissa/autohallit/-kannet
Lattioissa olevat ongelmat (muovimatot ja parketti)
Ovi- ja ikkuna-asennuksessa olevat ongelmat
Erityyppiset halkeamat seinissä ja katoissa
Parvekkeen pintarakenteet
Kostean tilan vedeneristeet ja laatoitus
Putkistojen syöpyminen ja sen aiheuttamat vuodot
Julkisivut (vesi- ja tiivistysongelmat detaljeissa)
Pihojen pintarakenteet
Rakennusvaipan tiiveys
Suunnitelmavirheet (esim. liian kapeat autokatokset)
IV-säädöt
Piha-alueiden viemärit ja putkistot
Ontelolaattojen vesivuodot
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Koetut ongelmat kiteytyivät aikatauluihin, myös suunnittelusta ja työmaan
toiminnasta paljon puhetta
Tärkeimpien syiden joukkoon nousivat pirstaleiset urakat sekä ongelmat
tilauksissa, hintakilpailussa ja projektin hallinnassa

Kuvion sininen
palkki kertoo,
kuinka monta
kertaa ko. teemaan
liittyvät asiat on
mainittu
aineistossa, vihreä
palkki teeman
asioiden arvioidun
tärkeyden /
kriittisyyden
kehityskohteena.
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Keskeisiä havaintoja
Aikataulut
‒ Suunnittelun aikataulut venyvät ja ongelmat kertautuvat
‒ Liian optimistisesti ja yliolkaisesti laaditut aikataulut: liian lyhyet kuivatusajat, ei säävarausta yms.
‒ Työmaalla vastuunjaot pirstaloituneita, aliurakoitsijoiden työmaajohtoa toivotaan mukaan
‒ Ratkaisuja haetaan parempien sopimuksien, kunnon suunnittelutyön ja yhteistyön lisäämisen avulla
Suunnittelu
‒ Suunnitelmien laatu ja yksityiskohtien taso vaihtelee liikaa
‒ Suunnittelulle ei varata tarpeeksi aikaa jolloin rakentamisaikainen suunnittelu haittaa kokonaiskuvan
hahmottamista
‒ Osa kokee suunnittelijoilta puuttuvan työmaakokemusta, toteuttamiskelpoisuus kärsii
‒ Yhteistyötä suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden välillä toivotaan enemmän
‒ Materiaali- ja rakenneratkaisuista vastuun pallottelua urakoitsijan suuntaan
Työmaan toiminta
‒ Suunnittelun ja projektin johdon väliset ongelmat kertautuvat työmaan toiminnassa
‒ Kokonaisvastuut epäselviä, miten toimitaan muutostilanteissa
‒ Kaivataan aikaa ihmisten johtamiselle ja laadunvalvonnalle, johdolla liikaa paperitöitä
‒ Työntekijöiden työmoraali heikkoa; johtamista, palkkauksen kehitystä ja koulutusta
‒ Ulkomaisten työntekijöiden kohdalla kieliongelmia, yhteinen kieli puuttuu
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Laatumittari
• Mittarin avulla voidaan rakentamisvaiheessa kiinnittää entistä tehokkaammin huomiota mahdollisiin,
syntymässä oleviin laatuvirheisiin
• Mittauksilla on suora vaikutus laaduntuottoon ja -kykyyn
- Ne eivät poista jokapäiväisiä työlajikohtaisia laadunvarmistustoimenpiteitä
• Mittausten avulla muistutetaan vastuuhenkilöitä laadun merkityksestä
- Mahdollistetaan samalla eri työmaiden vertailu
1. Työmaan aikana tehtävä säännöllinen havainnointi
•

Varmistetaan laaduntuottoon vaikuttavat välilliset edellytykset
•
•
•
•

2.

Ulkoinen siisteys
Materiaalin hallinta
Valmiin työn laatu
Laadunhallinnan toteutus

Luovutukseen valmistautumisen yhteydessä tehtävä mittaus
•

Varmistetaan asuntojen oikea-aikainen ja laadukas valmistuminen
•
•
•
•

Luovutuksen suunnittelu
Aikataulutilanne portaittain
Laatuvaikutelma
Valmiin työn laatu asunnoittain
– Keskitytään ”ongelmatyölajeihin”

Tuotannonsuunnittelun parhaita käytäntöjä –
uusi julkaisu edistämään tuotannonsuunnittelua
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Tuotannonsuunnittelun parhaita käytäntöjä
‒
‒

Opas erilaisista tuotannonsuunnittelun hyviksi todetuista työkaluista / menettelyistä
Tekeillä / Mittaviiva Oy

Aluesuunnittelu
• värien käyttö
• magneettitaulu
• ratu-symbolien käyttö
• varastointipaikat kerrosplaaniin
• työmaan infotaulut
Työmaajärjestys ja varastointi
• kulkureittien merkintä
• johdot, putket ja levyt siististi
• purettavien rakenteiden merkintä
• symbolivärit jätehuollossa
• työmaavarastojen järjestys ja siisteys
Yleisaikataulut ja aikataulutyypit
• mitoitus tuo realismia
• jana-aikataulu, missä paikat, määrät ja resurssit
• paikka-aikakaavio toteutuskelpoisuuden
varmistamiseen
• paikka-aikakaavio valvonnan ja ohjauksen
työkaluna
• vinjettivalvonta työmaan johtamisen työkaluna
• pohjakuvavinjetti tiedon välittäjänä
• naamakuva tiedon välittäjänä
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Edellytysten luominen
•
suunnitelma- ja suunnitteluaikataulu
•
hankinta- ja suunnitelma-aikataulu
•
työ- ja hankinta-aikataulu
•
valmisteluvinjetti fläppipaperilla
•
valmistelu- ja valvontavinjetti yhdistettynä
Vaihesuunnittelukäytännöt
•
magneetti- ja liitutaulu väestönsuojassa
•
käännetty vaiheaikataulu töiden
yhteensovittamisessa
•
urakoitsijakokous ennen tiettyä vaihetta
Työturvallisuus
•
pienin askelin . . . lyhyen tähtäimen tavoitteet
”tällä viikolla seuraamme suojainten käyttöä”
•
työn tai tehtävän turvallisuussuunnittelu
yhdessä (TTS, Raturva)
•
värilliset kaidepuut
Tehtäväsuunnittelukäytännöt
•
A3-tesu kokoaa ajatukset
•
tehtäväkohtainen ohjaus pa-kaaviolla
•
tehtäväkohtainen ohjaus vinjetillä
•
urakoitsijan tesu

Viikkosuunnittelu
•
tee töistäsi lukujärjestys
•
kirjaa tehdyt ja tekemättömät työt

Projektien johtamisvajeen kimppuun – yhteistyössä, niin suunnittelussa kuin
toteutuksessakin
• Aikataulun kunnioitus ja hallinta
”. . . ei aikataulua lähdetään muuttamaan noin vaan . . . ”
• Ennakkosuunnittelun merkityksen korostaminen
”. . . en voi käsittää, kuinka joku voi kuvitella johtavansa pelkällä yleisaikataululla . . . ”
• Edellytyksistä huolehtiminen
”. . . moikka, täällä HP, me olemme aikataulussa, olettehan tekin . . . ”
• Aliurakoitsijayhteistyö ≈> ihmisten kunnioitus
”. . . reklamaatio on tuhon tie . . . ” ”. . . meidän on pidettävä lupauksemme, jotta . . .”
• Oma persoonallinen tapa yrityksen toimintajärjestelmän puitteissa
”. . . ei suunnitelmat, niiden laatu tai niiden aikataulu ole ongelma – homma hoidetaan näin . . .”
⇒ Laatuvaatimusten mukainen tuote aikataulussa, taloudellisesti ja turvallisesti

Ohjeita, oppaita, muistilistoja
Ratussa
> 40 mm

> 500 mm

1:50

> 15 mm

Elementtirunkorakentamisen laadun ja
tuottavuuden kehittäminen

Ongelmakartoitus 5 työmaalla,
niiden perusteella laadittiin
toimintaohjeet ja apuvälineet,
nyt testaus 2 työmaalla

Hankeaikatauluehdotus
Muistilista ja
linkit ohjeisiin

Valkoiset solut täytetään,
vihreät solut ovat
muokattavia ehdotuksia

Aikatauluseuranta

PHC-pisteet

RALA ry – konkreettisia työkaluja
• taustalla kiinteistö- ja rakennusalan järjestöt, asiakkaina alan yritykset
• kerää ja ylläpitää tietoa alan yrityksistä, arvioi niitä ja antaa niille
pätevyyksiä ja luokituksia
• auttaa löytämään oikeat tekijät oikeisiin tehtäviin

• palvelut:
• RALA-pätevyys
• RALA-sertifiointi
• RALA-projektipalaute
• Luotettava Laatutyömaa
• Tilaajavastuu.fi -palvelu

Yhdessä yhteiskuntaa rakentaen

