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Lisää läpinäkyvyyttä rakennusalalle 

RALA ryhtyy julkaisemaan yritysten saamaa palautetta 

Rakentamisen Laatu RALA ry ryhtyy julkaisemaan rakennusyritysten saamaa palautetta 

rakennushankkeista. 

Rakentamisen Laatu RALA ry ryhtyy julkaisemaan keräämäänsä palautetta asiakasyritystensä 

rakennushankkeista. RALA kerää jatkuvasti palautetta kaikkien RALA-pätevien yritysten uusista 

referenssikohteista RALA-projektipalautteen avulla. Tätä yritysten saamaa palautetta ryhdytään 

julkaisemaan yrityksen pätevyystietojen yhteydessä RALAn internetsivuilla. Nyt on myös 

mahdollista antaa palautetta RALA-päteville yrityksille suoraan RALAn nettisivujen kautta. 

Tiedot julkaistaan yhteenvetoraporttina, jossa on koosteraportti kaikista yrityksen saamista 

palautteista sekä raportti 12 viime kuukauden osalta. Kaikkien kysymysten keskiarvon lisäksi 

yhteenvedossa on palautteiden keskiarvot kuudelta eri osa-alueelta: projektinhallinta, yhteistyö, 

henkilöstö, ympäristö ja turvallisuus, viimeistely ja luovutus sekä tavoitteiden toteutuminen. 

RALA kysyy parhaillaan asiakasyrityksiltään lupaa yrityksen palautteen julkaisemiseen. Palaute on 

julkinen ja nähtävissä RALAn internetsivuilla heti, kun yritys on antanut luvan sen julkaisemiseen. 

RALA on kerännyt projektipalautetta vuodesta 2008 alkaen rakennushankkeen eri osapuolilta. 

Kaikkiaan järjestelmässä on yhteensä yli 2 000 rakennushanketta, joista on annettu yli 8 000 

palautetta. RALA-päteviä yrityksiä on lähes 1 300.  

”Keräämme palautetta mittavia määriä, ja nyt haluamme saada myös tämän tiedon kaikkien 

nähtäväksi ja hyödynnettäväksi. Uskon, että tällä tavoin lisäämme koko rakennusalan 

läpinäkyvyyttä”, sanoo RALAn toiminnanjohtaja Tuula Råman. 

”Palautteen saaminen on mielestämme erittäin tärkeää ja myös silloin, kun se on kriittistä. 

Saamamme palautteen avulla meillä on mahdollisuus kiinnittää huomiota niihin asioihin, joissa 

meillä on kehitettävää. Käsittelemme saamaamme palautetta myös omassa organisaatiossamme. 

Mielestämme olisi tärkeää huomioida palaute jollakin tavalla, kun arvioidaan urakoitsijan 

soveltuvuutta uusiin samantyyppisiin hankkeisiin”, sanoo johtaja Tapio Leinonen Terramare Oy:stä. 

Terramare Oy on kerännyt palautetta projekteistaan RALA-projektipalautteen avulla vuodesta 2008 

alkaen. 

 

Lisätietoja:  

toiminnanjohtaja Tuula Råman, Rakentamisen Laatu RALA ry, p. 0400 607 429, tuula.raman@rala.fi  

johtaja Tapio Leinonen, Terramare Oy, p. 040 503 6719, tapio.leinonen@boskalis.com 

  



 

Väittämät, joilla yritystä on arvioitu 

Projektinhallinta 

Projektin hallinta ja osapuolten valintaprosessi on ollut suunnitelmallista ja systemaattista. Laadunvarmistus 

on ollut systemaattista ja dokumentointi on toteutettu hyvin. Lisä- ja muutostyöt on hoidettu tehokkaasti. 

Ratkaisuvaihtoehtoja on esitetty. Riskienhallinta on kattavaa. Viranomaisvelvoitteet on hoidettu huolellisesti. 

Suunnittelua on ohjattu hyvin. Suunnitelmat ovat virheettömiä ja kattavia. 

Yhteistyö 

Yhteistyö on toimivaa, joustavaa ja palveluhenkistä. Avainhenkilöt ovat sitoutuneet projektiin. Tavoitteet ja 

tarpeet on ymmärretty hyvin ja ongelmat on ratkaistu tehokkaasti. Päätöksenteon valmistelu on hyvää. 

Virheet ja puutteet on korjattu sovitusti. Suunnittelua on ohjattu hyvin. Tiedonkulusta on huolehdittu. 

Henkilöstö 

Henkilöstö on osaavaa ja ammattitaitoista. Työvoima on mitoitettu oikein ja vaihtuvuus on pientä. 

Organisaatio ja vastuujako on selkeää. Suunnittelijoilla on hyvä kustannustietämys. 

Ympäristö ja työturvallisuus 

Ympäristö- ja työturvallisuusasiat on hoidettu hyvin. Työmaa on siisti. 

Viimeistely ja luovutus 

Luovutusvaiheen tarkastukset ja katselmukset on hoidettu hyvin. Luovutusaineiston ja dokumentaation taso 

on hyvä. Laatuvaatimukset on saavutettu. 

Tavoitteiden toteutuminen 

Taloudelliset ja ajalliset tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Työn laatu on sopimuksen mukaista. Yhteistyö on 

toiminut hyvin. 

 



Rakentamisen Laatu RALA ry on kiinteistö- ja rakennusalan järjestöjen perustama toimija, jonka 

tavoitteena on parantaa rakentamisen laadun ja terveen kilpailun edellytyksiä. RALA kerää ja 

ylläpitää tietoa alan yrityksistä, arvioi niitä ja antaa niille pätevyyksiä ja luokituksia. RALAn palveluita 

ovat RALA-pätevyys, RALA-sertifiointi, RALA-projektipalaute ja Luotettava Laatutyömaa. Lisätietoja 

www.rala.fi. 

RALA-pätevyys on osoitus rakennusalan yrityksen pätevyydestä, osaamisesta ja tilaajavastuulain 

velvoitteiden hoitamisesta. RALA kerää yrityksestä tiedot sen referenssikohteista, henkilökunnasta 

ja kalustosta sekä tilaajalle tärkeät taloudelliset luvut. Tilaajavastuulain tiedot noudetaan yrityksen 

puolesta ja se pääsee mukaan myös Luotettava Kumppani -palveluun. 

RALA-projektipalaute on rakennusalan osapuolten yhteinen palautejärjestelmä, jossa 

rakennushankkeen eri osapuolet (tilaajat, rakennuttajat, suunnittelijat ja urakoitsijat) voivat antaa 

ja saada palautetta sekä projektin aikana että sen päätyttyä. 


