
Verkkohaastattelun tavoite ja tulos 
Yhteinen pohdinta ja ratkaisuehdotusten luonnostelu rakennusalan 

laatuongelmiin. 

Rekrytointi 

Sähköpostitse  
 

954 osallistumis-
kertaa 

 
 

Osallistuneet Käytetty aika 

Mediaani 21 min 
/ osallistuja 

 

1 428 Tuki odotuksille, 
ratkaisuehdotukset 

 

Ideat Lopputulos 
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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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Aikataulut 
Teeman pääkohtia 
• Suunnittelun aikataulut venyvät ja ongelmat kertautuvat 
• Liian optimistisesti ja yliolkaisesti laaditut aikataulut: liian lyhyet kuivatusajat, ei säävarausta 

yms. 
• Työmaalla vastuunjaot pirstaloitununeita, aliurakoitsijoiden työmaajohtoa toivotaan mukaan 
• Ratkaisuja haetaan parempien sopimuksien, kunnon suunnittelutyön ja yhteistyön lisäämisen 

avulla 
 
 
 
 
 

Mistä rakentamisen laatuongelmat johtuvat? 

” aikataulu tehtävä kaikkia 
osapuolia kuunnellen, ei 

pääurakoitsijan määräämänä. 
Yhteinen hyvin tehty aikataulu 

edistää laatua ja on 
toteutuskelpoinen. Yhteinen 

asia koko ketjun osalta 
rakennuttajasta lähtien.” 

” Enemmän aikaa (eli rahaa) 
suunnittelijoille. Tilaajan 

tulisi ymmärtää 
suunnittelutyötä tilatessa 

suunnitelmien laatu, sisältö 
ja antaa riittävästi aikaa  

kunnollisten suunnitelmien 
toteuttamiseen. ENSIN 
SUUNNITTELU, SITTEN 
TOTEUTUS. EI SAMAAN 

AIKAAN.” 

”Työnjohto pitäisi olla 
työmaakohtaista eikä 

lainkaan pirstaloitunutta, 
jotta valkoisia alueita ei jää. 

Ulkopuolinen valvoja 
(sitoutumaton urakoitsijoihin 

nähden) voi olla hyvä 
ratkaisu.” 
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Suunnittelu 
Mistä rakentamisen laatuongelmat johtuvat? 

Teeman pääkohtia 
• Suunnitelmien laatu ja yksityiskohtien taso vaihtelee liikaa 
• Suunnittelulle ei varata tarpeeksi aikaa jolloin rakentamisaikeinen 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 

 
 
 
 
 
 
 

”Suunnittelusopimuksiin tulisi saada 
sanktiot ja kunnolliset suunnitelman 

tasomääritykset. Sellainen 
suunnittelutuote, kuin 

tuotantosuunnitelmat tuntuu olevan 
hukassa, koostuvat nykyisin irrallisista 
palikoista ja monesti heikosti tosiinsa 

liittyvinä, joita työmaat harsivat 
kiireidensä keskellä kasaan. 

Suunnitellun tuotteen käytettävyys 
kiinteistön pitäjän kannalta tulisi saada 

enemmän esille suunnitelman 
kelpoisuutta arvioitaessa.” 

”On vaan varattava tarpeeksi 
aikaa suunnitteluun ja ottaa 
mukaan esim. urakoitsijan 
edustajia(ei kauluspaita 

porukkaa). Nykypäivänä, kun 
löytyy sähköpostit, luulisi kuvien 

siirtelyjen olevan helppoa. 
Yleensä kuitenkin läpivientejä 

puuttuu, etc. Itse ainakin osaan 
ihan työmaa olosuhteissa siirtää 

esim. LV-kuvat arkkikuvan päälle. 
Löytyy aika helposti paikat, mihin 

läpivientejä pitäis 
tehdä(elementtisuunnittelu).” 

”Prosessin muuttaminen niin että 
asioita tehdään yhteistyössä ja 

lähtötiedot hankitaan / päätetään 
suunnittelun kannalta ajoissa. 

Lisäksi suunnittelijoille maksetaan 
teetetystä työstä kohtuullinen 

työn määrään perustuva palkkio” 
” tämän päivän suunnittelijoilla ei 
ole tarpeeksi työmaakokemusta, 

vaan he osaavat käyttää Cad-
ohjelmia. ei ole oikein sälyttää 
työmaalle suunnitteluvastuuta.” 
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Työmaan toiminta 
Mistä rakentamisen laatuongelmat johtuvat? 

Teeman pääkohtia 
• 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 

 
 
  

”Työnjohtoa pitäisi lisätä 
tai järjestää 

työmaainsinööri tarvittaviin 
suunnittelutöihin, jotta 
työnjohdon kiirevaiheet 

saadaan purettua.” 
 

” Yhteishenki paranee kun 
kaikki rakennuttajat ja 

rakentajat ovat yhteisellä 
asialla . Lopetetaan 

olosuhteista purnaaminen ja 
keskitytään työntekoon. 

Jonkun on otettava vastuu 
suunnittelusta ja toisen 

tahon otettava rakentamisen 
kokonaisuuden hallinta 

kontolleen. 
 
 

”Rakennusmestarikoulutuksen 
lopettaminen teki aukon 
ammattikuntaan. Onneksi 

koulutus on aloitettu 
uudestaan.Tarpeellinen 

työkokemus on kuitenkin vielä 
tärkeä osa koulutusta ja siinä 

voisi hyödyntää vanhojen 
mestareiden kokemusta.” 
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Projektin hallinta ja yhteistyön koordinointi 
Mistä rakentamisen laatuongelmat johtuvat? 

Teemojen/teeman pääkohtia 
• Liikaa osavastuita, ei selkeitä suunnitelmia ja koordinointi puuttuu 
• Aikataulut, suunnittelu ja työn toteutus sovittava alusta asti yhteistyössä, nykyistä suuremmat 

mahdollisuudet puuttua rikkeisiin jos sopimusta ei noudateta. Materiaali- ja rakenneratkaisuihin 
vain kokonaisuuden kannalta harkittuja muutoksia. 

• Projektin hallinnasta vastaavilla ei aikaa ja/tai kokemusta tehdä työtä kunnolla 
• Enemmän panostusta projektinhallintaan ja yhteistyöhön eri osapuolien kesken 

 
 
 
 
 
 
 
 

” Keskitetään vastuuta 
suurempia kokonaisuuksia 

suunnitteleville ja valvoville 
pienemmille ammattitiimeille 

joihin voisi kuulua 
rakentamisen eri osa-alueiden 

huippuosaajia. Nämä tiimit 
olisivat tiiviisti yhdessä 

päivittäin koko 
rakennusprojektin ajan.” 

” Lisättävä sanktiointia. 
Sopimusehtoja kehitettävä 

niin että asioihin on 
helpompi puuttua. 

Urakoitsijan lisäksi sanktiot 
pitää pystyä välillisesti 

kohdistamaan myös 
työntekijätasoon.” 

” ...suunnittelun kustannus on vain 
murto-osa kokonaiskustannuksista.  

Voitaisiinko koko rakentamisprosessi 
toteuttaa Allianssimallilla jossa 

myös suunnittelu kantaa osaltaan 
riskiä, mutta saa myös bonusta 
onnistuneista ja laadukkaista 

toteutuksista. malli kannustaisi 
yhteistyöhön suunnittelun ja 

rakentamisen välillä.” 
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Valvonta 
Teeman pääkohtia 
• Rakennusliikkeiden laadunvarmistuksen kultuurissa parannettavaa sekä kokonaisuuden että eri 

työvaiheiden osalta 
• Ulkopuolisille laadunvalvojille olisi tarvetta 
• Motivoitunut ja osaava työporukka tekee omaa laadunvalvontaa, jos motivaatioita ei ole niin 

sisäinen laadunvalvonta kärsii 
• Prosessin kaikilla osapuolilla ei tietoa vähimmäisvaatimustasoista ja vastuiden jakautumisesta 

 
 
 
 
 

Mistä rakentamisen laatuongelmat johtuvat? 

” Rakennusvalvojia tulee olla 
jokaisella vähänkin huomattavalla 
työmaalla. Korvaus ei voi olla este 

valvojan palkkaamiseksi. 
Rakennusliikkeillä ontuu oma 

laadunvalvonnan kulttuuri. Tämä 
pitäisi järjestää koulutuksellisesti 
henkilökunnalle. Kaikkein kalleinta 

on korjata laatuvirheitä 
takuuaikana.” 

Linjasaneeraukselle tulisi luoda 
"yleinen" vähimmäisvaatimustaso 

suunnitelmille ja 
rakennuttajakonsulteille jne. 

Vain tällä tavoin näitä asukkaiden 
mielestä peruskorjaus-

helvettejä, voitaisiin hallita 
yhtenäisesti ja paremmin. 

Nykyisellään kaikilla tahoilla on 
luotu omia "laatujärjestelmiä" 

jotka eivät toimi "yksiin" 
urakoitsijan, tilaajan tai 
osakkaan näkökulmasta.  

Osakkaat ei oikeasti tiedä mitä 
on tulossa, kuka vastaa, ja mitä 

maksaa.. 

” Rakentamisen valvonnalla ei 
ole laatukriteeriä. Valvoja voi 
olla kuka vaan...  Valvonta on 

tärkeä linkki asiakkaan ja 
palvelun tuotannon välillä. On 

kaikkien etu että asioita 
katsotaan myös kolmannen 

tahon puolesta.” 
”Suunnittelun ohjaus 
kurinalaisemmaksi. 

Suunnittelun ohjaaja usein 
rakennusalan insinööri, milloin 

jää erikoissuunnittelijat 
"valvomatta" 
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Urakoitsijan toiminta 
Teeman pääkohtia 
• Urakoitsijoilla ei näkemystä ja tietoa lopputuloksesta 
• Urakkarajat ja työn johtaminen epäselvää, aliurakoitsijoilta ei edellytetä omaa työnjohtoa 

työmaalla 
• Ammattiylpeys on laskussa, hommia painetaan suoritekeskeisesti urakalla 
• Välitarkastuksista ei pidetä kiinni tai niitä ei osata tehdä 

 
 
 
 
 

Mistä rakentamisen laatuongelmat johtuvat? 

” Eihän urakoitsija oikeastaan 
edes tiedä mitä ja minkä 

tasoisia suunnitelmia 
rakennuttaja on tilannut. Mitä 

merkitystä on suunnitelma-
aikatauluilla jos urakoitsijalla ei 

ole mahdollisuutta puuttua 
asiaan käytännössä, tulee 

leimattua 
yhteistyökyvyttömäksi. Asioiden 
oikea-aikainen kirjaaminen ja 
riittävät sanktiot pistäisivät 
vähän liikettä kinttuihin. ” 

” Työmailla ei pidetä katselmuksia 
eri työsuoritusten välissä. Yhteisesti 
sovittuja sääntöjä, urakkarajoja ja 

normeja ei noudateta. Omasta 
työpanoksesta ei osata tai haluta olla 
ylpeitä ja sillä mitä taakseen jättää 

ei ole väliä, koska perässä tulee 
kuitenkin se pinnan tekijä, joka vasta 

jättää sen lopullisen tilaajalle 
näkyvän lopputuloksen. Ei osata 

ajatella, että pohjatyöt ovat 
tärkeimmässä asemassa onnistuneen 

työtuloksen saavuttmaisessa oli 
kyseessä sitten perustus tai seinien 

tasoitus” 

”Tilaajan vaadittava 
kaikilta osapuolilta 

työmaaorganisaatio ja 
niiden keskinäiset vastuut. 

Tarkempi asioihin 
puuttuminen mm 

urakoitsijapalavereissa 
jossa valvoja läsnä” 
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Asenne, kulttuuri 
Teeman pääkohtia 
• Ammattiylpeyden nähdään kärsineen samalla kun yksittäisen projektin osan suhde 

kokonaisuuteen on muuttunut vaikeammaksi hahmottaa.  
• Yhteisen kielen puute luo väärinymmärryksiä, ulkomaalaisten työntekijöiden kohdalla 

perehdytys ja ymmärryksen varmistaminen kuntoon 
 
 
 
 
 

Mistä rakentamisen laatuongelmat johtuvat? 

”Motivoitunut ammattiylpeä 
työporukka takaa laadun.  
Työnantajilla tulee olla 

"munaa" vaihtaa jeppeä, jos 
motivaatio tai taidot 
puuttuvat.  "Siperia 

opettaa"” 

” ennen timpurit, muurarit yms 
ammattimiehet olivat ylpeitä 

työstään ja nokkamiehet pitivät 
porukkansa "nuhteessa" ja 

kehtasivat sanoa vielä 
vuosienkin päästä "se on meidän 

tekemä" tämä puuttuu 
nykyajasta ja osa syy on kaiken 

pilkkominen pieniin osiin ja 
kokonaisvastuun puute” 

” Valvojan/työnjohdon olisi 
varmistettava, että asiat on 

ymmärretty, vaikka työntekijä 
kuulostaisi suomenkielen 

hallitsevalta. Väärinymmärryksiä 
on sattunut, vaikka asia on 

luultu ymmärrettävän. Tulisi 
tehdä selväksi, että meillä 

toimitaan näin, eikä oikaista, 
vaikka siten päästäisiin 

nopeammin lopputulokseen 
(joku vaihe jää vajaaksi).” 
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Rakennuttajan toiminta 
Teeman pääkohtia 
• Rakennuttajan toiminnassa keskeiset laatuongelmia aiheuttavat kokonaisuudet liittyvät urakan 

hallussa pitämiseen, suunnittelun ja toteutuksen tasapainoon ja yhteydenpitoon muiden 
osapuolten kanssa.  

• Muut tahot arvostelevat tilaajan ratkaisuja liiasta hintakeskeisyydestä. 
 
 
 
 
 

Mistä rakentamisen laatuongelmat johtuvat? 

” Useat rakennuttajat eivät kykene 
ohjaamaan suunnittelua siten, että 

päästäisiin sellaisiin hyväksi koettuihin 
ratkaisuihin jota ovat tuotannon ja 

olosuhteiden kannalta parhaat 
mahdolliset.   Myös suunnittelun laatu 

siten, että asiakirjat ovat pääosin 
virheettömiä ja niissä on mm. kaikki 

tarvittavat tiedot materiaalien 
hankitaa varten olemassa jo 

urakkalaskentavaiheessa. 
Pääsuunnittelijan tulee ottaa myös se 
rooli, joka hänelle on tarkoitettu.” 

”Rakennuttajan rooli projektin 
johdossa heikko - Rakennuttajat 

usein ulkoistavat projektin johdon 
konsulteille, jotka eivät myöskään 

pysty ohjaamaan projektia 
oikeaan suuntaan.” 

” rakennuttajatoiminta, jossa 
tilaaja palkkaa jonkun johtamaan 
suunnittelua tai rakentamista, on 

johtanut tilanteeseen, jossa 
asiaosaamista ei kunnoitetta enää 

ollenkaan. rakennuttajat 
syynäävät vain sopimuksia 

välittämättä asioiden tilasta.” 

” Rakennuttajan puolella 
kukaan ei paneudu 

suunnitelmien 
yhteensopivuuteen, vaan 

ongelmat siirtyvät työmaalle, ja 
siitä alkavat laatuongelmat.” 
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Hallinto, määräykset 
Teeman pääkohtia 
• Hallinnon ja viranomaistoiminnan osalta keskustelua käydään verraten vähän; keskeisin 

ongelma muuttuvien yksityiskohtaisten määräysten tunnistamattomat yhteisvaikutukset (esim. 
Ratkaisut, materiaalivalinnat...). Kovin tärkeänä teemaa ei pidetä laatuongelmien ratkaisemiseksi. 

• Vakautta normiympäristöön odotetaan. Epäselviin vastuunjakoihin osa toivoo myös selkeää 
ohjeistusta viranomaismääräyksistä. 
 
 
 
 
 

Mistä rakentamisen laatuongelmat johtuvat? 

” Viranomaisen rooli laadun 
valvojana puuttuu. 

Viranomaiset eivät tarkasta 
muuta kuin lupamääräysten 

mukaisen rakentamisen - Ei se 
ole ainakaan pahasta, jos 

viranomaisten valvontaa olisi 
enemmän” 

”Määräykset minimiin. 
Yksinkertaiset, rakenteelliset 

sekä turvallisuus asiat 
ykkösiksi ja muut ns. 

markkinoiden ohjaamat 
vaatimukset (eristämiset, 

ilmanvaihdot) ihan 
minimiin.” 

” Muuttuvat määräykset ja 
säännöt, joiden sisältö ja 

tarkoitus jäävät usein 
epäselviksi - Järjetöntä 

touhua muuttaa ja muuttaa... 
Näiden lakien säätäjät ovat 

liikaa paperi-ihmisiä.. 
Käytäntö puuttuu (liikaa 
lukeneita), käytännön 
rakentaminen karkaa 

käsistä...” 



Laatuongelmista havaitaan jäävuoren huippu 

• Vahvistettu alkuoletus: Kiirettä pidetään syynä 
laatuongelmiin, todelliset syyt jäävät piiloon pinnan alle. 
Tämä melko yleinen näkemys kaikilla taustaryhmillä 

• Hinnan ja laadun tasapainosta hyvin vaihtelevia käsityksiä 
• Omat vaikutusmahdollisuudet onnistuneen kokonaisuuden 

toteuttamisesta koetaan usein liian huonoiksi. Pääsyy liian 
heikko käytännön yhteistyö suunnitelmista työmaan 
toimintaan  

• Tilaajan rooli on ongelmallinen; muut tahot odottavat 
tarkkaa ymmärrystä kokonaisuuden kannalta hyvin yhteen 
toimivista ratkaisuista, toisaalta vastuun ”ulkoistamista” 
rakennuttajakonsultille karsastetaan 

• Suunnittelun ja tuotannonohjauksen/tuotannon suunnittelun 
yhteys koetaan liian heikoksi ja vastuu hajanaiseksi 

• Rakennuksen loppukäyttäjäasiakkaan näkökulma varsin 
vähän esillä keskustelussa, vain melko pieni osa kokee 
tärkeäksi koko prosessia ohjaavana toimintatapana 
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Mistä rakentamisen laatuongelmat johtuvat 
verkkohaastattelu 6/2012 

10% 
10% 

11% 

42% 

4% 

23% 

Rooli, jota ensisijaisesti edustan rakennusalalla 

Suunnittelija

Rakennuttajakonsultti

Rakennuttaja

Urakoitsija

Viranomainen

Muu

Osallistujia 954, vastaamiseen käytetty mediaaniaika 21 min.  
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