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Taustaa ja kertaus

• Väylävirasto aloitti tilaajan pistokoelaadunvalvonnan 2015 yhteistyössä
NorGeoSpec-järjestelmän kanssa.

• NGS-järjestelmään kuuluu myös maahantuojien varastoista tai työmailta
otettavia näytteitä.

• NorGeoSpec-järjestelmän piirissä toistaiseksi pääosin suodatinkankaita,
joten aluksi tutkimuksen pääpaino oli myös suodatinkankaissa.

• Näytteitä on otettu ja tutkittu vuosina 2015-2018, 13 suodatinkangasta
(18 näyte-erää), 6 geolujitetta ja 4 bentoniittimattoa.
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Suodatinkankaat

• Tutkituissa suodatinkangasnäytteissä havaittiin
laadunalituksia yli puolessa tutkituista tuotteista.
Osassa laatualitukset olivat vähäisiä, jolloin voitiin
testata samaan aikaan otettu B-näyte. Testattujen B-
näytteiden perusteella tuotteet olivat vaatimusten
mukaisia.

• Suodatinkankaista 1/3 tuotteesta oli alempaa
käyttöluokkaa verrattuna dokumenteissa ilmoitettuun.

• Vaikka poikkeamia havaittiin kolmasosassa tuotteita,
ei tilanne poikkea oleellisesti esim. Norjan tilanteesta.
Siellä havaittiin aluksi laadunalituksia suunnilleen
saman verran kuin nyt Suomessa, mutta tilaajan
säännöllisen testaustoiminnan ansiosta
laadunalitusten määrä on saatu laskemaan noin 10–
15 % tasolle.
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Geolujitteet ja
pohjavedensuojausmateriaalit
• 2016 tutkittiin 2 geolujitetta, molemmat ok.
• 2017 tutkittiin 4 geolujitetta, testaus epäonnistui osin, joten tulokset jäivät

pelkästään tutkimuskäyttöön
• 2017 tutkittiin 2 bentoniittimattoa, toisessa laatualitus
• 2018 tutkittiin 1 bentoniittimatto (2 eri tuote-erää), molemmissa

laatualitus ja tuotteen rakenne normaalista poikkeava, ohutmuovi (liian
ohut verrattuna InfraRYL-vaatimukseen) kiinnitetty bentoniittimattoon

• 2017 tutkittiin 1 ohutmuovi, ei täyttänyt vaatimuksia
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Miksi näin?

• Ei oikeasti tietoa työmaille tulleiden tuotteiden laadusta, dokumenttien
mukaan likipitäen aina laatu täyttyy.

• Samalla on pääsääntöisesti sivuutettu InfraRYLissä olleet
työmaatestausvaatimukset.

• Kilpailu on tässäkin markkinassa kovaa, tuotteet pyritään valmistamaan
laadukkaasti, mutta mahdollisimman tarkkaan toleransseihin à
laatualituksia
à 2019 ongelmaa lähdettiin taklaamaan tarkastelemalla hankkeiden
dokumentaatiota tuotteista.
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Tutkimukset 2019 • On tarkasteltu kaikkiaan 5 eri
investointihankkeen, 7 eri urakan
geosynteettien laatudokumentteja.
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Geosynteettien laatudokumenttien
tarkastus
• Kaikissa urakoissa alkutilanne varsin samankaltainen
• Laatuaineistossa oli jokin laatudokumentti

• Suoritustasoilmoitus
• NorGeoSpec-todistus
• Technical Data Sheet eli tuotetiedot

• Usein vain yksi dokumentti per tuote
• Jos useampia dokumentteja, eivät liittyneet samaan tuote-erään
• Asianmukaisesti dokumentoituja vastanottotarkastuksia harvoin
à Tiedetäänkö mitä tuote-eriä ylipäätään on tullut työmaalle?
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Alkutilanne
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Urakka Tuote Suoritustasoilmoitus NorGeoSpec- sertifikaatti Vastaanottotarkastus

1

Lujiteverkko 2016 2018-2020 Tuote-erä 2018

Suodatinkangas N3 2017 2018-2020 Tuote-erä 2017

Suodatinkangas N4 2017 2018-2020 Ei dokumentoitu

Suodatinkangas N5 2017 2018-2020 Ei dokumentoitu

2
Suodatinkangas N2 Ei dokumenttia Ei dokumenttia Kuormakirja

Suodatinkangas N3 Ei dokumenttia Ei dokumenttia Kuormakirja

3
Suodatinkangas N3 Ei dokumenttia 2018-2020 Ei dokumentoitu

Suodatinkangas N5 Ei dokumenttia 2018-2020 Ei dokumentoitu

4 Suodatinkangas N3 2014 2016-2018 Ei dokumentoitu



Analyysi alkutilanteesta

• Työmaalle tilataan tuotetta, joka täyttää ominaisuudet X
• Urakoitsija (tai valvoja) ei osaa ottaa kantaa laatudokumentteihin kaikilta

osin
• Toimitetaan laatuaineistoon ne dokumentit, jotka maahantuojat toimittavat
• Tuotteita ei tarkasteta työmaalla riittävän yksityiskohtaisesti, jos ollenkaan
• Jos pystyttiin jäljittämään työmaalle tullut tuote-erä, tuote-erään liittyvät

suoritustasoilmoitukset yleensä saatiin, kun pyydettiin.

• Lisäksi työmaanäytteiden ottaminen on valtaosin sivuutettu
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Miten saadaan
laatudokumentit
kuntoon ja
kehitettyä myös
tuotteiden laatua?
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Toimenpiteet: maahantuojat

Laatudokumentit ajantasaisiksi.
Toimittamalla väärän tuote-erän dokumentit toimii Rakennustuoteasetuksen
vastaisesti.
Suomennoksetkin kannattaa tarkistaa…
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Toimenpiteet: Urakoitsijat

• Materiaalien vastaanottotarkastus on käytännössä ainoa mahdollisuus:
• Tarkistaa, onko tuote CE-merkitty
• Todentaa työmaalle tullut tuote-erä ja tarkistaa, pitävätkö

laatudokumentit paikkansa
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Vastaanottotarkastus

• Vastaanottotarkastus on käytännössä ainoa mahdollisuus tarkistaa:
• Työmaalle on toimitettu ylipäätään oikea tuote
• Tuote-erästä toimitetun suoritustasoilmoituksen ja työmaalle toimitetun

tuote-erän vastaavuus
• Tuotteeseen on kiinnitetty CE-merkintä
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Rullan päässä on useita merkintöjä

• Tuotteen nimi, rullan ja tuotteen
mitat, rullan paino

• Rullanumero, joka yksilöi tuotteen
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• Kun vastaanottotarkastus on tehty ja
dokumentoitu, voidaan työmaalle tulleen
tuotteen katsoa vastaavan tilattua

• Tämän jälkeen tuotteen ominaisuuksia
voidaan tarkastella pelkän
suoritustasoilmoituksen avulla

• Voidaan tarkistaa NGS-sertifikaatin validius
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Yhteenveto • Geosynteettien laadussa riittää
kehitettävää

• Laatudokumentit kuntoon
• Vastaanottotarkastukset ja niiden

dokumentointi
• Työmaanäytteiden rooli on tärkeä,

tuotteen laatu voi erinäisistä syistä
muuttua. Vaikka ilmenisi
laatupoikkeamia yksittäisillä työmailla,
voidaan työmaavalvonnalla parantaa
maahan tulevien tuotteiden laatua
keskimäärin.
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