
TYÖMAAN 
LAADUNHALLINTA

RATU:n hyödyntäminen työmaan 
laadunhallinnan suunnittelussa ja 
työvaiheiden laadunhallinnassa

Anssi Koskenvesa

21.4.2021



RAKENTAMISEN LAATUA KÄYTÄNNÖSSÄ 
. . . YHDELTÄ SUOMEN SUURIMMISTA

Ja vasta 
takuutyönä näin

Miksi 
ensin näin?
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KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHTA ON TUNNISTAMINEN

HANSEI

• Ajattelutapa ja asenne, jonka mukaan ensin 
on tunnettava olonsa huonoksi ja sen jälkeen 
on luotava tulevaisuutta koskeva suunnitelma 
ongelman ratkaisemiseksi.

• Lisäksi on vilpittömästi uskottava, että ei tee 
samanlaista virhettä uudestaan. 

• Tällaista ajattelutapaa ei voi saavuttaa 
huutamalla tai ongelmien sivuuttamisella vaan 
kutsumalla ihmiset syvälliseen pohdiskeluun.
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LÄPINÄKYVYYS, LUOTTAMUS, SITOUTUMINEN, KUNNIOITUS
Kauppaleh8 9.5.2006

Rakentamisen laatuongelmien 
pääsyylliseksi on nimetty kireät aikataulut.
-Ei se ole aikataulu, vaan heikko tiedon 
hallinta. Aikataulua voidaan lyhentää, sillä 
nyt kaikki rakentamisen osapuolet 
haluavat viikkojen aikapuskureita.

Tuomas Särkilahti, Skanska

Jos luotettavuus puuttuu,
niin luottamus puuttuu 

Jos ei luottamusta, ei kunnioitusta 
eikä sitoutumista tavoitteisiin 

Kun läpinäkyvyys puuttuu 
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Talonrakentamisen ajallinen suunnittelu
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KUKA ON SE, JONKA PITÄÄ TIETÄÄ MITÄ TYÖLTÄ ODOTETAAN?



MITEN SAAN TEHTÄVÄN TOTEUTUMAAN SUUNNITELLUSTI

T  E  H  T  Ä V  Ä

LIIKKEELLE
SUUNNITELLUSTI

VALVONTA

It is a foreman´s function to remove the obstacles
confronting the workmen, and to teach them how to 

do their work. 

An average of the performance of the workmen is a 
very fair measure of the efficiency of the foreman.

Organizing for Work
Henry L. Gantt 1919

PUUTTUMINEN

OHJAUS

m2/tv



LAADUKKAAN JA TUOTTAVAN TOIMINNAN EDELLYTYKSET

Toteutuskelpoiset 
suunnitelmat

Realistinen 
aikataulu

Oikeat 
resurssit

Edellytysten
varmistaminen

Kumppanuus –
eri toimijoiden kunnioittaminen

Sitoutuminen –
organisaatio, 
luotettava porukka

Ilmapiiri, lupaus –
yhteishenki ja yhteinen tavoite

Luotettavuus –
ei katteettomia lupauksia, 

taso jolla suunnitellaan

Selkeys –
kunkin ymmärrettävissä

Tinkimättömyys –
varmistetaan ja ohjataan

Johtaminen –
aikataulu johtamisen työkaluna

Ennakoiminen –
suunnittelu ja eteenpäin katsominen

Ohjaus –
todellinen projektiosaaminen

Systemaattisuus –
jatkuvana ja kehittäen

Taito –
tekninen toteutus 

Yhteistyö –
jatkuva vuorovaikutus



RAKENNUSTÖIDEN 
LAATU



TYÖMAATA JOHDETAAN TEHTÄVIEN KAUTTA

TEHTÄVIEN SUUNNITTELU
JA OHJAUS

Tehtäväsuunnittelu

Aloituspalaveri

Mestan vastaanotto

Malli ja 1 mesta

T + M + T

Osavastaanotto

Tehtävien lopetus

Aikataulusuunnittelu

Laadun suunnittelu

Kustannusohjaus ja
-suunnittelu

Turvallisuus-, ympäristö- ja 
aluesuunnittelu

Suunnitteluohjaus

Hankintojen suunnittelu

Asiakastoiminnat ja
informaatio

Aluejako

Organisointi

Ajoitus

Tarkastukset

Korjaukset

Jälkitarkastus

Muut tekniset
kokeet

Koekäytöt ja 
toimintakokeet

Johdon viimeis-
telykatselmus

VIRHEETÖN LUOVUTUS
ASIKKAALLE

TYÖMAAN TUOTANNON-
SUUNNITTELUVAIHE

TYÖMAAN
VIIMEISTELY JA LUOVUTUS

VIIMEISTELYOHJELMARiskien tunnistus

Projektisuunnitelma

”. . . en voi käsi,ää, kuinka joku voi kuvitella johtavansa pelkällä yleisaikataululla . . . ”



ON LÖYDETTÄVÄ . . .

tapamme toimia ?

tieto
- mitä, miksi 

halu
- tahdon 

taidot
- miten 

TAVAT

oma persoonallinen  tapa yrityksen 
toimintajärjestelmän puitteissa

”. . . ei suunnitelmat, 
niiden laatu tai niiden 
aikataulu ole ongelma
– homma hoidetaan näin . . .”

”. . . kohdekohtainen suunnitelma 
miten tätä työmaata johdetaan. . 
. ”

työmaan toimintasuunnitelma



TYÖMAAN PROJEKTISUUNNITELMA



LAATU SYNTYY TEKEMÄLLÄ
- TEKEMÄLLÄ TYÖMAALLA

Laatuvaatimusten

selvittäminen ja

ongelmiin

varautuminen

Työntekijöiden

perehdyttäminen

Mallityön

tarkistus

Mittaukset

ja kokeet

Oman työn

tarkistus

Laatuvaatimuksiin

perehtyminen

Mallityön

tekeminen
Ongelmien

tunnistaminen

Ongelmien

ratkaisu

Luovutus

Vastaanotto

Korjaavat

toimenpiteet

ennen

joka 

kohteessa

piiloon jäävät

erilliset

toimet

lopputuote



TYÖMAAN LAADUNVARMISTUSTOIMET



Ohjausryhmän 
kokoonpano 
vuonna 2021



TUOTTEET 
https://kortistot.rakennustieto.fi/kortistot/ratu-kortisto



TYÖMENETELMÄ JA -MENEKKIKORTISTO

• Kortisto esittelee sekä uudis- että 

korjausrakentamisen menetelmä- ja 

menekkitiedot. 

• Kortiston tiedot ovat tietokannassa, 

jonka sisältöä päivitetään vuosittain.

• Julkaisumuoto päivittyy sähköiseen 

muotoon, jolloin päivitykset tapahtuvat 

reaaliaikaisesti. 

• Tietokanta mahdollistaa jatkossa datan 

integroimisen yritysten järjestelmiin. 



20.4.2021

KÄSIKIRJAT

Ratu-käsikirjasto kattaa

- ajallisen suunnittelun

- työmenekkitiedot

- työturvallisuusmääräykset

- turvallisuusohjeet

- tuotantotekniikan

- uudisrakentamisen laadun

- korjaustöiden laadun.

Saatavilla pdf-tiedostoina ja 
painettuina kirjoina. 



SUUNNITTELUOHJEET

Ratu-suunniGeluohjeet

- tehtäväsuunniGelua

- tuoGavuusHetoa

- sopimusehtoja

- tehtävälueGeloita

- olosuhteiden hallintaa

- turvallisuussuunniGelua

- työmaatekniikkaa...

Ja paljon muuta ohjeistusta ja 
mallidokumenGeja työmaan 
suunniGeluun ja hallintaan. 



RATUPAKKI - TYÖKALU TUOTANNON SUUNNITTELUUN
• RatuPakki tarjoaa rakennustyövaiheiden keskeisimmät 

tuotantoHedot yhdellä silmäyksellä
• Ratu-menekkilaskin, voi laskea joko työhön 

käyteGävää aikaa tai työryhmän kokoa
• Tiivis menetelmäkuvaus 
• Keskeisimmät työturvallisuusriskit ja 

laatuvaaHmukset. 
Tietoja voidaan hyödyntää mm. työryhmän mitoituksessa, 

aikataulusuunnittelussa, työturvallisuuden varmistamisessa tai 
laadunhallinnassa. 

RatuPakista löytyy myös tehtäväsuunnittelupohja, jonka avulla 
työnjohto voi varmistaa tehtävän sujuvan toteutuksen.



236 neliken*ää
- työmenekit
- menetelmäkuvaus
- työturvallisuus
- laadunvarmistus

Tiedon etsiminen on nopeaa, kun 
työlajit on jaoteltu Talo 80 ja Talo 
2000 nimikkeistöjen mukaises> 

Tieto pilko*u selkeisiin osiin, jolloin 
sen hyödyntäminen erilaisissa 
työmaatehtävissä on selkeämpää

Menekki>edon nopea 
hyödyntäminen laskurin avulla

Linkit alkuperäisiin Ratu-julkaisuihin 
löytyvät neliken>stä.

Tehtäväsuunni*elupohja, käytössä 
mm. RET-kurssilla.

PAKKI

https://ratupakki.rakennustieto.fi



• Aloituspalaverin valmistelu, tehtäväsuunnittelu
• RatuPakin avulla on helppoa koota tehtäväkokonaisuus aloituspalaveria varten tai koota tiedoista 

tehtäväsuunnitelma.
• Aikataulusuunnittelu ja tehtävien resurssisuunnittelu

• Aikataulu- ja resurssisuunnitteluun on tarjolla nopeasti tarvittavat menekkitiedot ja menekkilaskin, joilla 
voi tarkistaa tarvittavan ryhmän tai laskea tehtävän kokonaistuntimäärän. 

• Mahdollisiin ongelmiin ja riskeihin varautuminen sekä perehdytys
• RatuPakissa esitettyjen työvaiheen yleisimpien turvallisuusriskien sekä tärkeimpien laatuvaatimuksen 

avulla on helppo varautua riskeihin, perehdyttää työntekijät ja laatia turvallisuussuunnitelma.
• Laadunvarmistus (ensimmäinen mesta, mallityö, työn luovutus) 

• Tehtävän laatuvaatimukset ovat helposti näkyvillä, jolloin RatuPakin käyttö päivittäisessä työssä on 
houkuttelevaa. 

• Laatuvaatimusten selvittäminen helpottaa tehtävien ohjaamista ja tarkastusten dokumentoinnissa

RATUPAKKI - KÄYTTÖTAPAUKSET



TEHTÄVÄSUUNNITTELUPOHJA
• Tehtäväsuunnittelun tarkoitus on:

• tehtävän laatuvaatimusten ja

• aikataulu- ja kustannustavoitteiden tarkistaminen

• työssä tarvittavien resurssien suunnittelu
• riskien tunnistaminen 
• turvallisuuden varmistaminen.

• Tehtäväsuunnittelulla ennaltaehkäistään työssä 
mahdollisesti esiintyviä ongelmia sekä varmistetaan, että 
kaikki työn edellytykset ovat kunnossa, kun tehtävä 
aloitetaan. 

• Tehtäväsuunnitelma tarjoaa välineet työnaikaiseen 
johtamiseen ja ohjaukseen, jolloin poikkeamat tunnistetaan 
ja niihin voidaan puuttua ajoissa.











LIITTYMINEN MUIHIN JÄRJESTELMIIN
• Tällä hetkellä Ratu-menekit toimii RT-

kustannuslaskennan laskenta8etona

• Keväällä 2021 Congridin laadunhallintamatriisissa 
tulee olemaan linkit RatuPakkiin

• Käynnissä projek8, jonka jälkeen on mahdollisuus 
jakaa Ratu-8etoja erilaisiin käyRötarkoitukseen ja  
ohjelmistoihin rajapinnan kauRa.



HINNAT JA YHTEYSTIEDOT
• 1 käyttäjän lisenssi 550 €/vuosi (alv 0 %)

• 3 käyttäjän yrityslisenssi 990 €/vuosi (alv 0 %)

• Myös muita lisenssivaihtoehtoja tarjolla

Myynti Tomi Uschanov tomi.uschanov@rakennustieto.fi

p. 040 922 4343

Käyttäjätuki Suvi Utriainen suvi.utriainen@rakennustieto.fi

p. 0400 477 003

mailto:tomi.uschanov@rakennustieto.fi
mailto:suvi.utriainen@rakennustieto.fi


tieto
- mitä, miksi 

tahto
- halu

taito
- miten 

TAVAT

PELKKÄ ASIOIDEN JOHTAMINEN EI TOIMI
– ON JOHDETTAVA IHMISIÄ

Tapa toimia syntyy
käytännöistä ja käytännössä
– ei teoriassa



TARKASTUKSET JA
DOKUMENTAATIO

AIDOSTI



TYÖMAAN TOIMINTAAN SISÄÄN RAKENNETTU LAATU

Työmaa luovutetaan virhee0ömänä

VAI

Jokainen tehtävä toteutetaan ja luovutetaan virhee0ömänä



Valmistelu
- edellytysten luominen läpinäkyvästi

Työmaajohdon tavoitteet
- laatutavoitteet kustannusten rinnalle

Jokaisen oma laadunhallinta
- oman tarkastuksen rooli ja tavat

Palaute ja jatkuva parantaminen
- oppiminen on jatkuvaa

Kustannustehokkuus on laatua
- ei ainoastaan taloudellisiin tavoitteisiin

Hankinta
- kenen kanssa ja millä sisällöllä



MIKÄ ON TYÖMAAN TYÖNJOHDON PRIMÄÄRI TEHTÄVÄ?

Minun mielestä . . . 

Tuo/aa turvallinen ja terveellinen
suunnitelmien ja sopimusten mukainen

tuote aikataulussa, hyvän rakennustavan
mukaan turvallises9 sekä taloudelliset

tavoi/eet saavu/aen.


