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1 Johdanto 

Tämä insinöörityö tehdään Peab Oy:n pääkaupunkiseudun asuntorakentamisen yksi-

kölle, jonka toimialaan kuuluu asuinkerrostalojen rakentaminen. Peab Ab on perustettu 

Ruotsissa jo vuonna 1959, talonrakennustoiminta alkoi 1970-luvulla. Peab-konserni on 

yksi Pohjoismaiden suurimmista rakennusyhtiöistä.  Se työllistää Pohjoismaissa 13 000 

henkilöä, joista Suomessa noin 700. Peab Oy:n toimialoihin kuuluvat asuntorakentami-

nen, muu talonrakentaminen ja korjausrakentaminen. Peab Industri Oy vastaa valmis-

betoni- ja kiviainesliiketoiminnasta. 

Peab Oy on käyttänyt RS-hankkeissaan ulkopuolisia työmaavalvojia. Peabin sisäisissä 

toimintatavoissa ei ole määritelty, kuinka työmaavalvojan tehtäviä valvotaan hankkeen 

eri vaiheissa. Tämä on johtanut siihen, ettei työmaavalvojan toimintaa ole pystytty seu-

raamaan tarpeen vaatimalla tavalla, vaan osa työmaavalvojalle kuuluvista tehtävistä on 

jäänyt suorittamatta. Työmaavalvojan rooli laadunvarmistuksessa on erittäin tärkeä, 

mutta ostetusta palvelusta ei ole saatu kaikkea hyötyä irti. 

2 Opinnäytetyön tavoite 

2.1 Opinnäytetyön rajaus 

Ennen opinnäytetyön aloituskokousta järjestettiin epävirallinen, luonnosteleva palaveri. 

Palaverissa työn ohjausryhmä pohti tutkimuksen sisältöä ja opinnäytetyön rajausta.  

Tuolloin oli selvää, että tutkimustyötä tarkastellaan RS-kohteen näkökulmasta ja selvite-

tään valvojan tehtäviä, sekä lakien ja asetusten vaatimuksia valvojan työskentelylle. Tut-

kimustyöstä rajattiin pois kokonaan sijoittajille myytävät kohteet, joissa työmaavalvojana 

toimii sijoittajan oma valvoja 

Alun perin tarkoituksena oli sisällyttää tutkimustyöhön rakennus-, LVV-, IV-, sähkö- ja 

automaatiovalvojien tehtävät. Heräsi kuitenkin epäilys siitä, kasvaako aihe liian laajaksi. 

Työn ohjausryhmä päätti siirtää rajauksesta päättämisen varsinaiseen opinnäytetyön 

aloituspalaveriin.  
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Opinnäytetyön aloituspalaverissa opinnäytetyön ohjausryhmä totesi, että järkevintä olisi 

rajata opinnäytetyö työmaavalvojan tehtäviin, koska muuten alue kasvaisi hallitsematto-

man suureksi. Työmaavalvojan sopimuksesta riippuen hänelle kuuluu myös taloteknii-

kan töiden yleisvalvonta, sekä muiden valvojien koordinointi.  

Opinnäytetyö rajattiin työmaavalvojan tehtäviin omaperusteisissa, suoraan asukkaille 

myytävissä kohteissa. 

2.2 Opinnäytetyön tavoite 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selventää, miten työmaavalvojan työskentelystä 

saadaan mahdollisimman paljon hyötyä omaperusteisissa, suoraan asukkaille myytä-

vissä asuntokohteissa. Tärkeä osa tätä on valvontasopimuksen sisällön selvittäminen, 

jotta sitä laadittaessa osataan ostaa ja vaatia myös yleisvastuullisia ja erikseen tilattavia 

tehtäviä. 

Opinnäytetyössä tutkitaan lisäksi, mitä lait ja asetukset vaativat rakennushankkeeseen 

ryhtyvältä työmaavalvonnan osalta. Tutkimuksessa selvitetään, mitä tehtäviä työmaaval-

vojalle kuuluu, sekä miten nämä valvontatehtävät liittyvät yksittäiseen rakennustyövai-

heeseen.  

Tutkimustyön lisäksi yritykselle tuotettavana lopputuotteena laaditaan työmaavalvojan 

valvontatöiden tehtäväkuvaaja. Tehtäväkuvaajassa yhdistetään työmaavalvojan tehtä-

vät konkreettisesti yksittäisiin työvaiheisiin eri rakennusvaiheiden aikana. 

Lisäksi tavoitteena on selvittää FISE:n hyväksyntäkriteerit rakennusvalvojalle. 
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3 Tutkimusmenetelmät 

3.1 Kirjallisuus 

Tutkimustyön tiedonkeruumenetelmistä kirjalliset lähteet olivat olennaisessa osassa. 

Tärkeimpiä kirjallisia lähteitä olivat lakitekstit. Tutkimuksessa paneuduttiin erityisesti 

maankäyttö- ja rakennuslakiin, asuntokauppalakiin, maankäyttö- ja rakennusasetuk-

seen, sekä Suomen rakentamismääräyskokoelmaan. Tutkimuksessa selvitettiin näiden 

velvoittavuusjärjestystä suhteessa toisiinsa, sekä paneuduttiin työmaavalvontaa koske-

viin pykäliin. 

Lakitekstien lisäksi tutkittiin RS-järjestelmää ja sen säännöstöä. Pääasiallisesti kirjalliset 

lähteet löydettiin internetistä, mutta myös koulun kirjastosta löytyi asuntokauppalain vel-

voitteisiin liittyviä niteitä. 

Tärkeitä kirjallisuuslähteitä olivat myös eri RT- ja RATU-kortit, kuten talotekniikkatöiden- 

ja työmaavalvonnan tehtäväluettelot, joiden pohjalta valvojien sopimukset laaditaan.  

3.2 Haastattelut 

Aloituspalaverissa sovittiin haastatteluihin pyydettävistä henkilöistä. Haastateltaviksi va-

littiin sekoitus kokeneita ja juuri aloittaneita työmaavalvojia, yhteensä neljä valvojaa. Työ-

maavalvojien lisäksi työn ohjausryhmä päätti valita haastateltavaksi yrityksen toimihen-

kilöitä. Valitut toimihenkilöt toimivat työpäällikön, vastaavan mestarin, ja projektipäällikön 

tehtävissä. Opinnäytetyön ohjausryhmä valitsi haastateltavat työmaavalvojat pääkau-

punkiseudulta ja Jyväskylän alueelta, jotta tuloksiin saataisiin näkökulmaa myös Helsin-

gin ulkopuolelta. Haastateltaviksi henkilöiksi valittiin: Jorma Puttonen, Mika Salo, Ari Tall-

berg, Jukka Leinonen, Mika Kuukkanen, Teemu Linna ja Petri Salonen. Linnaa lukuun 

ottamatta kaikki haastattelut saatiin järjestettyä. 

Opinnäytetyön ohjausryhmä päätti, että haastattelujen kysymyslomakkeet laaditaan etu-

käteen, jotta haastateltaville jäi mahdollisuus pohtia kysymyksiä ennakkoon, sekä pa-

lauttaa täytetty lomake. Kysymyslomakkeet muokattiin erikseen valvojille ja työmaan toi-

mihenkilöille.  
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Haastattelut suoritettiin yrityksen konttorilla, työmailla, sekä puhelimitse. Haastattelut 

nauhoitettiin puhtaaksikirjoitusta varten, jotta opinnäytetyön tekijälle jäi mahdollisuus 

esittää tarkentavia kysymyksiä ja herättää avointa keskustelua. 

3.3 Työmaavierailut 

Haastattelutilanteet pyrittiin sovittamaan työmaille siten, että käyntien yhteydessä olisi 

ollut mahdollista seurata työmaavalvojan työskentelyä, oli kyseessä sitten mallikatsel-

mus tai työmaakokous.  

Työmaavalvojan työskentelyä seurattiin erityisen läheltä autohallin perustusvaiheessa. 

Työmaavalvoja suoritti autohallin anturoiden, pilarianturoiden ja maanpaineseinän malli-

katselmuksen ennen betonointitöitä, johon osallistuin tarkkaillakseni valvojan toimintaa. 

Mallikatselmukset ovat valvojan tärkeimpiä tehtäviä, ja näihin osallistumalla yritettiin sel-

vittää mallikatselmuksen etenemisen prosessia, eli kuinka siihen valmistaudutaan yh-

teistyössä perustajaurakoitsijan kanssa. 
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4 RS-järjestelmä 

Asunnon ostajan kannalta asuinrakennushankkeet voidaan jakaa kahteen luokkaan. En-

simmäisessä luokassa rakennukselle on pidetty vastaanottotarkastus onnistuneesti ja se 

on saanut kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta loppuleiman, ennen kuin rakennuk-

sen tai sen osan ostaja ostaa sen. Toisessa luokassa rakennus tai sen osa voidaan 

ostaa jo sen ollessa rakenteilla.[2.] 

Rakennuksen tai esimerkiksi huoneiston ostamiseen rakentamisvaiheen aikana sisältyy 

monia mahdollisuuksia ja riskejä. Ostajalla on mahdollisuus vaikuttaa tulevan tilansa lop-

putulokseen ja sisältöön, kuten pintamateriaaleihin, varusteisiin ja kalusteisiin. Lisäksi 

ostohinta on edullisempi rakennustöiden alkuvaiheissa, kuin kohteen valmistuttua. Huo-

mattavana riskinä voidaan pitää sitä, että rakentamisvaiheessa ostettujen asuntojen ra-

kentaminen jäisi kesken urakoitsijasta johtuvista syistä, kuten konkurssista. Tällaisten 

tilanteiden varalta Suomessa on kehitetty 1970-luvulla RS-järjestelmä, eli rakentamisen 

suojajärjestelmä. Kyseessä ei kuitenkaan ole mikään rakennusliikkeiden ”turvajärjes-

telmä”, vaan se on osa asuntokauppalain toista lukua. RS-lyhenne tulee alun perin sa-

noista ”rahoituslaitosten neuvottelukunnan suosittelema”[1; 2] 

RS-järjestelmän tarkoituksena on suojata asunnon ostajia asettamalla rakentajalle vel-

voitteita. Järjestelmä velvoittaa rakentajalle asetettavaksi vakuudet, joiden turvin koh-

teen rakentaminen olisi mahdollista myös silloin, kun rakentaja on estynyt saattamasta 

projektia päätökseensä. Käytännössä se varmistaa kohteen rakentamisen ja valmistu-

misen suunnitelmien mukaan.[1.] 

4.1 RS-järjestelmän säännöstö 

Asuntokauppalain toinen luku on jaettu 24 momenttiin, jotka voidaan ryhmitellä neljään 

pääluokkaan: turva-asiakirjat, vakuudet, RS-tili ja ostajien oikeudet [2]. 

4.1.1 Turva-asiakirjat 

Rakennuttajan tulee luovuttaa hankkeen turva-asiakirjat pankin tai muun vastaavan lai-

toksen säilytettäväksi ennen kuin asunto-osakkeiden sitova markkinointi alkaa. Mikäli 

asunto-osakeyhtiö on ottanut lainaa rakennushankettaan varten, on luottoa myöntävän 



6 

  

pankin tai muun luottolaitoksen säilytettävä turva-asiakirjat. Jos lainaa ei ole kuitenkaan 

tarvinnut ottaa, turva-asiakirjat säilyttää se aluehallintavirasto, jonka toimialueella tulevat 

rakennukset sijaitsevat. Turva-asiakirjat on syytä tutkia läpi huolellisesti ennen sitovan 

kaupan tekemistä. Etenkin taloussuunnitelma pitää tarkistaa, sillä siitä selviää asunto-

osakeyhtiön nimiin otettu velka, jota ei saa lisätä rakentamisvaiheen aikana.[2; 5; 16.] 

Vaaditut turva-asiakirjat ovat: 

 yhtiön perustamisasiakirja, kaupparekisteriote ja yhtiöjärjestys, yhtiöko-
kouksen pöytäkirja tai muu vastaava asiakirja, josta selviää yhtiöjärjestyk-
seen tehdyt muutokset 

 yhtiön taloussuunnitelma sekä luotonantajien ilmoitukset yhtiölle myönnet-
tyjen luottojen pääomista, laina-ajoista, koroista ja lyhennyssuunnitelmista 

 lainhuutotodistus, kiinteistön kauppakirja tai todistus erityisen oikeuden kir-
jaamisesta, sekä maa-alueen vuokrasopimus tai muu selvitys hallintaoi-
keuteen maa-alueesta, jolle rakennukset rakennetaan 

 rasitustodistus ja kiinteistörekisterin ote, sekä tarvittaessa muu täydentävä 
selvitys kiinteistöön tai maapohjan vuokraoikeuteen kohdistuvista rasit-
teista ja oikeuksista 

 rakennuslupa ja pääpiirustukset 

 rakennustapaselostus ja erikoistyöselostukset 

 rakentamista koskevat urakka- tai muut sopimukset 

 asuntokauppalain 2 luvun 17, 18 ja 19 §:ssä esitetyt vakuusasiakirjat.[16.] 

4.1.2 Vakuudet 

Urakoitsija on velvoitettu asettamaan kolme eri vakuutta rakennushankeen aikana. Va-

kuudet ovat hyvä keino painostaa rakentajaa korjaamaan virheensä, sillä vakuuksien 

pitäminen pankissa kiinni tuottaa alati lisää kuluja. Vakuudet eivät kata mahdollisia vir-

heiden korjauskustannuksia.[2.] 

Ensiksi sen tulee asettaa rakentamisvaiheen aikainen vakuus, joka on suuruudeltaan 

aluksi 5 % urakkahinnasta ja myöhemmin 10 % kauppahinnoista. Tämä vakuus ei va-

paudu automaattisesti rakennusten valmistuttua, vaan se voidaan vapauttaa ainoastaan 

ostajien ja yhtiön hallituksen kirjallisilla suostumuksilla. Vakuuden vapauttamisesta voi-

daan kieltäytyä esimerkiksi rakennusvirheisiin vedoten.[2.] 
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Kun rakentamisvaiheen ajaksi asetetun vakuuden vapauttamiseen on saatu suostumus, 

se vaihdetaan rakentamisen jälkeisen ajan vakuuteen, jonka suuruus on 2 % kauppa-

hinnoista. Tämän vakuuden voimassaolo alkaa siitä, kun rakennusviranomaiset ovat an-

taneet hyväksyntänsä rakennuksen käyttöönottoon, ja vapautetaan kun vuositarkastuk-

sen virheet on korjattu.[2.] 

Viimeinen vakuus haetaan vakuutusyhtiöltä ja sitä kutsutaan suorituskyvyttömyysvakuu-

deksi. Se on suuruudeltaan 25 % urakkahinnasta ja on voimassa 10 vuotta. Tämä on 

turvana tilanteissa, joissa rakennuksessa havaitaan vikoja vuosien päästä, mutta vas-

tuutaho ei ole enää markkinoilla esimerkiksi konkurssin takia. Rakennusvalvontaviran-

omainen tarkastaa suorituskyvyttömyysvakuudet loppukatselmuksen yhteydessä.[2; 16; 

11: 153b§.] 

4.1.3  RS-tili 

Perustajaosakas avaa pankkiin RS-tilin, jonka kautta liikkuu yhtiön maksuliikenne hank-

keen aikana, ja pankilla on velvollisuus valvoa, että tiliä käytetään ainoastaan rakennus-

hankkeen näkökulmasta tärkeisiin asioihin. Ostajan tulee maksaa kauppahinta silloin, 

kun hänelle luovutetaan osakekirja ja asunnon hallinta. Vähintään kymmenen prosenttia 

kauppahinnasta saa erääntyä vasta silloin, kun ostajalla on ollut kohtuullinen tilaisuus 

tarkastaa asunto ja asunnon hallinta on luovutettu hänelle.  Myyjän ja ostajan keskenään 

sopima osuus, vähintään kaksi prosenttia kauppahinnasta talletetaan myyjän nimiin sul-

kutilille. Myyjä voi nostaa viimeisen erän aikaisintaan kuukauden kuluttua asunnon hal-

linnan luovutuksesta, ja se voidaan jättää vapauttamatta, jos muuton aikana ilmentyy 

keskeneräisyyksiä tai korjausta vaativia töitä.[2; 5] 

4.1.4 Tilintarkastaja & rakennustyön tarkkailija 

Asunto-osakkeen ostajilla on oikeus nimetä edustajikseen rakennustyön tarkkailija ja ti-

lintarkastaja. Kun asunto-osakeyhtiön osakkeista neljännes on myyty, pidetään osak-

keenostajien kokous, jossa he voivat valita edustajakseen rakennustyön tarkkailijan. 

Tarkkailijalla on oikeus käydä työmaalla ja valvoa rakentamisen laatua. Ostajat voivat 

myös nimetä yhtiön virallisesta tilintarkastajasta erillisen, oman tilintarkastajan, jonka oi-

keudet rajoittuvat vain yhtiön talouteen ja hallintoon liittyviin asioihin.[2.] 
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5 Lakien, asetusten ja määräysten edellytykset työmaavalvojan toimin-
nalle 

5.1 Lakien, asetusten ja määräysten velvoittavuus 

Suomessa rakentamista säätelee maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL). Lain sisältöä tar-

kennetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksella, sekä muilla määräyksillä ja ohjeilla, ku-

ten kuvassa 1 on selvennetty. RS-kohteissa noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslain 

rinnalla asuntokauppalakia. MRL ja asuntokauppalaki asettavat velvoitteita rakennus-

työn valvonnalle, joita tarkennetaan määräyksissä ja ohjeissa.[9.] 

 

Kuva 1. Lakien, asetusten, määräysten, normien ja ohjeiden velvoittavuusjärjestyksen kaa-
vio.[9.] 

Kuvassa 2 on havainnollistettu lakien ja asetusten, viranomaismääräysten, hyväksytty-

jen ratkaisujen ja epävirallisten normien velvoittavuus suhteessa toisiinsa. Kolmion hui-

pulle on asetettu kaikkein velvoittavimmat, eli lait ja asetukset. Alimpana epäviralliset 

normit, kuten esimerkiksi RT-kortit ja yritysten sisäiset laatujärjestelmät.[8.] 

Maankäyttö- ja rakennuslaki ohjaa rakentamista oikeudellisesta näkökulmasta. MRL si-

sältää säännöksiä esimerkiksi kaavoituksesta, rakentamiselle asetettavista yleisistä vaa-

timuksista, sekä rakentamisen luvista ja rakentamisen valvonnasta. Maankäyttö- ja ra-

kennusasetuksessa tarkennetaan tai täydennetään laissa asetettuja säädöksiä. Koska 
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lainsäädännön velvoitteita tarkastellaan omaperusteisen asuntotuotannon näkökul-

masta, asetetaan kolmion huipulle myös asuntokauppalaki.[8.] 

 

 

Kuva 2. Lakien, asetusten, määräysten ja ohjeistusten velvoittavuus ja lukumäärä suhteessa 
toisiinsa.[8.] 

Maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen antamia määräyksiä tarkennetaan ympä-

ristöministeriön ylläpitämässä Suomen rakentamismääräyskokoelmassa (RakMK). Ra-

kentamismääräyskokoelmaan on koottu MRL:n nojalla annetut rakentamista koskevat 

säännökset ja rakentamismääräykset sekä ministeriön ohjeet.[11.] 

Lisäksi Suomen rakentamismääräyskokoelmaan voidaan koota valtion muiden viran-

omaisten antamia rakentamista koskevia määräyksiä. Sen määräykset ovat rakentajaa 

velvoittavia, mutta ohjeiden osalta voidaan käyttää vaihtoehtoisia menetelmiä, mikäli ne 

täyttävät rakentamiselle asetetut vaatimukset. Viranomaismääräyksiin luetaan lisäksi 

kunnan rakennusvalvontaviranomaisen antamat määräykset.[8; 11.] 

Hyväksyttyjä ratkaisuja ovat esimerkiksi rakentamismääräyskokoelman ohjeistukset, 

sekä Suomen standardisoimisliiton (SFS) ja valtion teknillisen tutkimuslaitoksen (VTT) 

antamat ohjeet.[8.] 
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Epävirallisiksi normeiksi luetaan erilaiset mallidetaljit ja käsikirjat, kuten RT- ja RATU-

kortit. Lisäksi epävirallisiin normeihin lasketaan eri yhdistysten, kuten betoni- ja geotek-

nisen yhdistyksen normisto. Myös yrityksen sisäiset laadunvarmistusjärjestelmät, kuten 

tarkastusasiakirjat kuuluvat epävirallisiin normeihin.[8.] 

5.2 Lakien, asetusten ja määräysten asettamat velvoitteet rakennustyön valvonnalle 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa ensimmäinen rakentamisen valvontaa koskeva lakiteksti 

löytyy sen toisesta luvusta, jossa viitataan Suomen rakentamismääräyskokoelmassa an-

nettuun määräykseen: 

Maankäyttö- ja rakennuslaki 20 § - Kunnan tehtävät: 

”Kunnan on huolehdittava alueiden käytön suunnittelusta, rakentamisen ohjauk-
sesta ja valvonnasta alueellaan sekä maapolitiikan harjoittamisesta. Kunnalla tu-
lee olla käytettävissään tehtäviin riittävät voimavarat ja asiantuntemus.”[11, 20§.] 

Edellä olevassa kappaleessa puhutaan viranomaisvalvonnasta. Viranomaisilta vastuuta 

siirretään rakennuttajalle viittaamalla Suomen rakentamismääräyskokoelmaan. Suomen 

rakentamismääräyskokoelmassa on selvennetty määräysten tavoitteita ja tarkoitusta ra-

kentamisen laadun osalta seuraavasti: 

 A1 Suomen rakentamismääräyskokoelma, sivu 3: 

”Rakentamisen laatu varmistetaan korostamalla rakennushankkeessa mukana 
olevien vastuita, käyttämällä hyväksi rakennusalan kehittämiä laatu-, turvallisuus- 
ja ympäristöjärjestelmiä, edellyttämällä rakentamisen eri tehtävissä vaadittavaa 
kelpoisuuden osoittamista sekä rakentamiseen kohdistuvalla ja hyvää laatua tuke-
valla valvonnalla.”[12, s. 3.] 

Suomen rakentamismääräyskokoelman kolmannessa kappaleessa annetaan määräyk-

siä ja ohjeita rakennustyön valvonnalle. Kappaleen alussa viitataan maankäyttö- ja ra-

kennuslain lukuihin rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuudesta, ja ra-

kennustyön valvonnasta: 

 Maankäyttö- ja rakennuslaki 149 § 1 momentti - Rakennustyö ja sen valvonta: 

”Rakennustyö on suoritettava siten, että se täyttää tämän lain ja sen nojalla annet-
tujen säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset.”[12, s. 
5.] 
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Maankäyttö- ja rakennuslaki 119 § - Rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimis-
velvollisuus: 

”Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitel-
laan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä 
myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ot-
taen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henki-
löstö.”[12, s. 5.] 

Suomen rakentamismääräyskokoelma tarkentaa maankäyttö- ja rakennuslakia seuraa-

vasti: 

 Suomen rakentamismääräyskokoelma 3.1.1 Määräys: 

”Rakennustyössä rakennushankkeeseen ryhtyvän erityisenä tehtävänä on huoleh-
tia, että rakentamisen olennaiset tekniset vaatimukset täyttyvät. Huolehtimisvelvol-
lisuuteen kuuluvat muun ohessa rakennustyön valvonta sekä työn tarkastaminen 
ja todentaminen samoin kuin käytettävien rakennustuotteiden kelpoisuuden totea-
minen. 
 
Huolehtimisvelvollisuuteen kuuluu myös rakennusluvan yhteydessä hyväksytyn 
asemapiirroksen mukainen tontin tai rakennuspaikan käsittely ja järjestäminen 
sekä piha- ja istutussuunnitelman toteutus samoin kuin rakennuksen lähiympäris-
tön muu viimeistely.” [12, s. 5.] 

Edellistä Suomen rakentamismääräyskokoelman määräystä tarkennetaan vielä Maan-

käyttö- ja rakennuslaissa: 

Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 § - Rakentamiselle asetettavat vaatimukset: 

”Rakennus on suunniteltava ja rakennettava ja rakennuksen muutos- ja korjaus-
työt tehtävä sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutos toteutettava siten, että 
rakennus täyttää siihen yleisesti ennakoitavissa oleva kuormitus ja rakennuksen 
käyttötarkoitus huomioon ottaen 117 a–117 g §:ssä tarkoitetut olennaiset tekniset 
vaatimukset.”[11, 117§.] 

Rakennusmääräyskokoelman kolmannessa luvussa on kappale erityismenettelystä, jota 

noudatetaan mikäli rakennuksen suunnittelussa, sen rakentamisessa tai käytössä tapah-

tuvasta virheestä voi seurata suuronnettomuuden vaara. Suuronnettomuudeksi laske-

taan tapaukset, joissa onnettomuuden vaikutukset henkilövahinkoihin, omaisuuteen tai 

ympäristöön ovat erittäin vakavat. Erityismenettelyn käyttämistä edellytetään myös vaa-

tivissa rakennushankkeissa. Rakennushanke voidaan luokitella vaativaksi esimerkiksi 

sen vaikeiden rakentamisolosuhteiden, työn toteutuksessa käytettyjen erikoismenetel-

mien tai rakennusvirheille riskialttiiden työvaiheiden perusteella. 
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Kunnan rakennusvalvontaviranomainen arvioi erikoismenettelyn tarvetta kohteen perus-

tietojen, rakennustapaselostuksen ja rakennushankkeeseen ryhtyvän laatiman riskiar-

vion perusteella. Erikoismenettelyn tarve arvioidaan alustavasti jo lupahakemusta val-

mistelevissa yhteydenotoissa rakennusvalvontaviranomaiseen.[12, s. 6.]  

Käytännössä asuntotuotannossa noudatetaan erityismenettelyä harvoin, koska suuret 

rakennusliikkeet toimivat alan yhteisesti laatiman toimintamallin mukaisesti ja rakennus-

valvontaviranomainen voi varmistua rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvol-

lisuuden täyttymisestä:[12, s. 6.] 

Suomen rakentamismääräyskokoelma 3.2.2 Ohje: 

 
”Tähän asetukseen perustuvan erityismenettelyn määrääminen ei ole tarpeen, jos 
rakennushankkeeseen ryhtyvä toimii rakennusalan yhteisesti laatiman dokumen-
toidun ja nämä määräykset täyttävän toimintamallin mukaisesti ja rakennusvalvon-
taviranomainen on voinut varmistua rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimis-
velvollisuuden riittävästä täyttymisestä.”[12, s. 6.] 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 17. luvussa eritellään rakentamisen yleisiä edellytyksiä. 

Siinä säädetään rakennuksen vaatimuksista ja rakennushankkeen organisaation osa-

puolten pätevyyksistä.  

Maankäyttö- ja rakennuslaki 119 § - Rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimis-
velvollisuus: 

 
 

”Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava myös siitä, että rakennushank-
keessa on kelpoisuusvaatimukset täyttävät suunnittelijat ja työnjohtajat ja että 
muillakin rakennushankkeessa toimivilla on heidän tehtäviensä vaativuus huomi-
oon otettuna riittävä asiantuntemus ja ammattitaito.”[11, 119§.] 

 

MRL:N luvussa 17 eritellään tämän jälkeen eri suunnittelijoiden ja työnjohtajien päte-

vyysvaatimuksia, mutta työmaavalvojalta vaadittavaa työkokemusta tai ammattitutkintoa 

ei ole säädetty.  

Jäljempänä MRL:n luvussa 17 määrätään rakennustyön aloituskokouksen pitämisestä. 

Lakitekstissä ei vaadita työmaavalvojan läsnäoloa, mutta työmaavalvoja toimii yleensä 

aloituskokouksessa sihteerinä. 
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 Maankäyttö- ja rakennuslaki 121 § - Aloituskokous: 
  

”Rakennusvalvontaviranomainen voi tarvittaessa määrätä rakennusluvassa ra-
kennustyön aloituskokouksen pitämisestä. Aloituskokouksen tarvetta harkittaessa 
otetaan huomioon rakennushankkeen vaativuus ja sen toteuttajien asiantuntemus 
ja ammattitaito sekä muut rakentamisen hyvään lopputulokseen vaikuttavat tekijät. 
Aloituskokous voidaan järjestää myös maisematyölupaa edellyttävissä hank-
keissa. 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että aloituskokous pidetään 
ennen rakennustyön aloittamista. Aloituskokouksessa on oltava läsnä ainakin ra-
kennusvalvontaviranomaisen edustaja, rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän 
edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja. 

Aloituskokouksessa todetaan ja merkitään pöytäkirjaan rakennushankkeeseen 
ryhtyvää koskevat velvoitteet, suunnittelun ja rakennustyön keskeiset toimijat ja 
heidän tarkastustehtävänsä, viranomaiskatselmukset ja -tarkastukset sekä muut 
selvitykset ja toimenpiteet rakentamisen laadusta huolehtimiseksi. Aloituskokouk-
sessa sovittuja menettelyitä on noudatettava rakennustyössä.”[11, 121§.] 

Maankäyttö- ja rakennuslain luvussa 20 säädetään rakennustyön suorittamisesta, sekä 

annetaan määräyksiä hankkeen valvontasuunnitelmaa koskien. Pykälässä 150 § sääde-

tään viranomaiskatselmuksista: 

 Maankäyttö- ja rakennuslaki 150 § - Viranomaiskatselmukset: 

”Rakennusvalvontaviranomainen voi rakentamista koskevassa luvassa määrätä 
pohjakatselmuksen, sijaintikatselmuksen, rakennekatselmuksen sekä lämpö-, 
vesi- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmuksen toimittamisesta, jos se on tarpeen ra-
kennustyön valvomiseksi. 

Katselmuksen toimittava viranhaltija selvittää, ovatko tiettyyn rakennustyövaihee-
seen kuuluvat toimenpiteet, tarkastukset ja selvitykset sekä havaittujen epäkohtien 
tai puutteiden johdosta edellytetyt toimenpiteet tehdyt. Rakennushankkeeseen 
ryhtyvän tai tämän edustajan sekä vastaavan työnjohtajan on oltava läsnä katsel-
muksessa. Suunnittelijoiden ja erityisalan työnjohtajien on oltava läsnä katselmuk-
sessa, jos heidän asiantuntemustaan tarvitaan jonkin katselmukseen liittyvän 
asian selvittämisessä. 

 
Jos katselmus antaa aihetta huomautukseen, katselmuksen toimittaneen viranhal-
tijan on kirjallisesti määrättävä tarvittavista toimenpiteistä ja määräajasta epäkoh-
dan tai virheen poistamiseksi tai korjaamiseksi. Asianosaisen oikeudesta vaatia 
määräykseen oikaisua rakennusvalvontaviranomaiselta säädetään 187 
§:ssä.”[11, 150§.] 

 

Edellä olevassa pykälässä ei suoranaisesti puhuta urakoitsijan työmaavalvojasta, mutta 

rakennustyövaiheeseen kuuluvat tarkastukset ja selvitykset kuuluvat työmaavalvojan 

tehtäväluettelon ja valvontasopimuksen mukaisesti työmaavalvojalle.[6.] 
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Työmaavalvojan tehtävänä on seurata, että urakoitsija noudattaa hänelle kuuluvaa laa-

dunvalvontaa, ja että omavalvonta toteutuu. Tärkeä osa laadunvarmistusta on rakennus-

työn tarkastusasiakirja, jonka täyttämistä työmaavalvoja seuraa. Seuraavana mainitut 

tarkastusasiakirjan merkinnät ja sen yhteenvedon toimittaminen rakennusvalvontaviran-

omaiselle ovat Maankäyttö- ja rakennuslain 153 § mukaisia edellytyksiä loppukatselmuk-

sen pitämiselle: 

 Maankäyttö- ja rakennuslaki 150 f § - Rakennustyön tarkastusasiakirja: 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennustyömaalla pide-
tään rakennustyön tarkastusasiakirjaa. 

Rakennusluvassa tai aloituskokouksessa sovittujen rakennusvaiheiden vastuu-
henkilöiden sekä työvaiheita tarkastaneiden on varmennettava tekemänsä tarkas-
tukset rakennustyön tarkastusasiakirjaan. 
Tarkastusasiakirjaan on merkittävä myös perusteltu huomautus, jos rakennustyö 
poikkeaa rakentamista koskevista säännöksistä. Ympäristöministeriön asetuksella 
voidaan antaa tarkempia säännöksiä tarkastusasiakirjan sisällöstä ja siihen tehtä-
vistä merkinnöistä.[11, 150f§, 153§.] 

Valvontasuunnitelman laatiminen on työmaavalvonnan tehtäväluettelon mukainen teh-

tävä, mutta sen laatimista ei suoranaisesti edellytetä maankäyttö- ja rakennuslaissa. Val-

vontasuunnitelmaa edellytetään, mikäli rakennushankkeeseen ryhtyvä hakee lupaa val-

voa rakennustyötä kokonaan tai osittain itse. Tällaista lupaa rakennuttajavalvontaan ei 

myönnetä asuinrakennusten rakentamiseen, jonka näkökulmasta tätä tutkimustyötä tar-

kastellaan: 

 Maankäyttö- ja rakennuslaki 151 § - Rakennuttajavalvonta: 
 
  

”Rakennusvalvontaviranomainen voi hakemuksesta antaa rakennushankkeeseen 
ryhtyvälle luvan valvoa rakennustyötä kokonaan tai osittain itse rakennushankkee-
seen ryhtyvän esittämän valvontasuunnitelman mukaisesti. Valvontasuunnitel-
massa on esitettävä tiedot rakennushankkeesta ja rakennuttajavalvonnan toteut-
tamisesta.  
Lupa voidaan antaa, jos esitetyn valvontasuunnitelman ja rakennushankkeeseen 
ryhtyvän ja muiden rakennushankkeessa mukana olevien koulutuksen ja koke-
muksen perusteella voidaan olettaa, että rakentaminen toteutetaan rakennusluvan 
sekä rakentamista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti ilman viran-
omaisvalvontaa. Lupaa ei kuitenkaan saa antaa, jos kyseessä on asuinrakennuk-
sen rakentaminen. 
Rakennusvalvontaviranomainen voi peruuttaa rakennuttajavalvontaa koskevan lu-
van, jos hyväksymisen jälkeen ilmenee, että rakennuttajavalvonnalle ei ole edelly-
tyksiä. 
Rakennuttajavalvonta ei supista tämän lain mukaista rakennusvalvontaviranomai-
sen toimivaltaa. Loppukatselmus on rakennuttajavalvonnasta huolimatta toimitet-
tava 153 §:n mukaisesti. 
Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä valvonta-
suunnitelman sisällöstä ja toteuttamisesta.”[11, 151§.] 
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Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön en-

nen rakennusvalvontaviranomaisen antamaa hyväksyntää. Pykälässä 153 eritellään lain 

vaatimat edellytykset loppukatselmuksen pitämiselle: 

 

 Maankäyttö- ja rakennuslaki 153 § - Loppukatselmus: 
 

”Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin rakennusvalvontavi-
ranomainen on hyväksynyt sen loppukatselmuksessa käyttöön otettavaksi. 

Loppukatselmus voidaan toimittaa, kun rakennushankkeeseen ryhtyvä on ilmoit-
tanut rakennusvalvontaviranomaiselle, että: 
 
1) rakennustyö on saatettu loppuun rakennusluvan sekä rakentamista koskevien 
säännösten ja määräysten mukaisesti; 
 
2) rakennusvalvontaviranomaisen määräämät katselmukset ja tarkastukset sekä 
niissä vaaditut toimenpiteet on tehty; 
 
3) muuhun lakiin perustuvat ja rakennuksen käyttöturvallisuuteen olennaisesti vai-
kuttavat tarkastukset ja niissä vaaditut toimenpiteet on tehty; 
 
4) rakennustyön tarkastusasiakirjaan on tehty 150 f §:ssä edellytetyt merkinnät ja 
tarkastusasiakirjan yhteenveto on toimitettu rakennusvalvontaviranomaiselle; 
 
5) rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje, jos sellainen on laadittava, on riittävässä 
laajuudessa valmis ja toimitettavissa rakennuksen omistajalle; ja 

 
6) ympäristönsuojelulain mukainen lupa, jos sellaista tarvitaan rakennuksen käyt-
tötarkoituksen mukaiseen toimintaan, on saanut lainvoiman. 
 
Rakennusvalvontaviranomaisen on laadittava loppukatselmuksesta pöytäkirja. 
Loppukatselmukseen sovelletaan lisäksi, mitä 150 §:n 2 momentissa säädetään 
siitä, keiden on oltava läsnä katselmuksessa sekä mitä 150 §:n 3 momentissa sää-
detään. 
 
Katselmus voidaan toimittaa pysyväisluonteiseen asumiseen käytetyissä tiloissa 
vain, jos se on välttämätöntä katselmuksen kohteena olevan asian selvittämiseksi. 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on haettava loppukatselmuksen toimittamista 
myönnetyn luvan voimassaoloaikana.”[11, 153§.] 

 
 

Edellä mainituista kohdista kaikki liittyvät työmaavalvojan tehtäväluettelon mukaisiin teh-

täviin - joko suoraan tai välillisesti.[liite 4.] 

 

 

RS-kohteissa loppukatselmukseen liittyy myös rakennusvalvontaviranomaisen tekemä 

suorituskyvyttömyysvakuuden tarkastaminen. Suorituskyvyttömyysvakuuden toteami-

sesta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa, ja suorituskyvyttömyysvakuusmenette-

lyä tarkennetaan asuntokauppalaissa: 
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 Maankäyttö- ja rakennuslaki 153 b § - Suorituskyvyttömyysvakuuden toteaminen: 
  

”Rakennusvalvontaviranomaisen on todettava asuinrakennuksen käyttöön hyväk-
symiseksi tarvittavan loppukatselmuksen yhteydessä, onko sille toimitettu todistus 
asuntokauppalain (843/1994) 2 luvun 19 §:ssä tai 4 luvun 3 a §:ssä tarkoitetusta 
suorituskyvyttömyysvakuudesta. 
 
Jos todistusta ei ole toimitettu, rakennusvalvontaviranomaisen on ilmoitettava siitä 
Kilpailu- ja kuluttajavirastolle viipymättä loppukatselmuksen toimittamisen jälkeen. 
Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, sovelletaan myös silloin, kun asuinrakennus 
tai sen osa hyväksytään käyttöön osittaisessa loppukatselmuksessa.”[11, 153§.] 
 
 
Asuntokauppalaki 19 § - Vakuusjärjestely perustajaosakkaan suorituskyvyttömyy-
den varalta: 
 
”Perustajaosakas on velvollinen huolehtimaan siitä, että ennen asunto-osakkeiden 
ostettavaksi tarjoamisen alkamista osakeyhtiön ja asunto-osakkeen ostajien hy-
väksi otetaan hänen suorituskyvyttömyytensä varalta tarkoitukseen soveltuva va-
kuutus tai annetaan pankkitakaus tai Kilpailu- ja kuluttajaviraston vahvistamat eh-
dot täyttävä muu takaus tämän pykälän mukaisesti. Vakuutuksen tai takauksen on 
oltava voimassa, kunnes kymmenen vuotta on kulunut siitä, kun rakennusvalvon-
taviranomainen hyväksyi kyseisen rakennuksen käyttöönotettavaksi. Jos valtion 
tai kunnan viranomainen on perustajaosakkaana, se ei kuitenkaan ole velvollinen 
järjestämään vakuutta suorituskyvyttömyytensä varalta. (30.11.2012/682) 
 
Edellä 1 momentissa tarkoitetun vakuuden antaja vastaa osakeyhtiölle ja osak-
keenostajille kustannuksista, joista perustajaosakas tämän lain tai sopimuksen pe-
rusteella on vastuussa ja jotka ovat tarpeellisia osakeyhtiön asuin-, säilytys- tai 
huoltorakennuksessa ilmenevän 4 luvun 14 §:n 2–5 kohdassa tarkoitetun raken-
nusvirheen selvittämiseksi sekä virheen ja siitä rakennukselle aiheutuneiden va-
hinkojen korjaamiseksi. Lisäksi vakuuden antaja vastaa osakkeenostajan ja hänen 
perheenjäsentensä tarpeellisista ylimääräisistä asumiskuluista siltä ajalta, jona 
asuntoa ei voida virheen tai vahingon taikka niiden korjaamisen takia käyttää. Va-
kuuden antajan vastuun rajoittamisesta säädetään 19 a ja 19 b §:ssä. 
(17.10.1997/941) 
 
Jos virheen tai vahingon korjaamisesta aiheutuisi kohtuuttomia kustannuksia ver-
rattuna virheen tai vahingon merkitykseen osakeyhtiölle ja osakkeenostajille, va-
kuuden antaja saa korjauskustannusten sijasta suorittaa virheen tai vahingon mer-
kitystä vastaavan korvauksen. (17.10.1997/941) 
 
Jos vakuus ei riitä kaikkien osakeyhtiölle ja osakkeenostajille kuuluvien korvausten 
kattamiseen, vakuuden määrä jaetaan yhtiön ja osakkeenostajien kesken korvaus-
saatavien mukaisessa suhteessa. Vakuudesta suoritettuja korvauksia ei voida 
vaatia takaisin. (17.10.1997/941)”[5, 19§.] 

  

Asuntokauppalaki 3 a § - Suorituskyvyttömyysvakuus: 
 
”Jos asuntoa myydään tai muuten markkinoidaan kuluttajalle sellaisesta asunto-
yhteisöstä, joka ei ole ollut 2 luvun sääntelyn alainen, myyjä on velvollinen huoleh-
timaan siitä, että yhteisön ja ostajien hyväksi otetaan hänen suorituskyvyttömyy-
tensä varalta 2 luvun 19 §:n mukainen vakuus. Vakuus on asetettava ennen kuin 
asuntoyhteisön rakennukselle tai lisää rakennetuille asunnoille haetaan rakennus-
valvontaviranomaiselta loppukatselmusta. Vakuutta ei tarvita, jos kysymys on lisä-
rakentamisesta ja asuntoja myy tai muuten markkinoi se asuntoyhteisö, jolle uudet 
asunnot on rakennettu.”[5, 3a§.] 
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Rakennusmateriaalien tarkastaminen on myös työmaavalvojan tehtäväluettelon mukai-

nen tehtävä. A1 Suomen rakentamismääräyskokoelmassa tarkennetaan maankäyttö- ja 

rakennuslaissa annettua määräystä: 

Maankäyttö- ja rakennuslaki 152 § - Rakennustuotteiden ominaisuudet 

”Rakennustuotteen, joka on tarkoitettu käytettäväksi pysyvänä osana rakennus-
kohteessa, tulee olla turvallinen ja terveellinen sekä ominaisuuksiltaan sellainen, 
että rakennuskohde asianmukaisesti suunniteltuna ja rakennettuna täyttää tässä 
laissa säädetyt olennaiset tekniset vaatimukset tavanomaisella kunnossapidolla 
taloudellisesti perustellun käyttöiän ajan.”[11, 152§.] 

Suomen rakentamismääräyskokoelma 3.3.1 Määräys 

”Rakennustuotteen kelpoisuus selvitetään rakennustuotedirektiivin mukaisessa 
menettelyssä (CE-merkintä), tyyppihyväksynnässä, varmennetun käyttöselosteen 
perusteella tai rakentamisen viranomaisvalvonnassa”[12, s. 7.] 

Suomen rakentamismääräyskokoelma 3.3.2 Määräys 

”Rakentamisen viranomaisvalvonnassa rakennustuotteen kelpoisuus selvitetään 
keskitetysti tai rakennuspaikkakohtaisesti. Keskitetysti järjestettyjä kelpoisuuden 
toteamismenettelyjä ovat standardisointielimien myöntämä standardisointimerkin 
käyttöoikeus tai ainestodistus standardin mukaisuudesta samoin kuin hyväksytyn 
tarkastuselimen jatkuva valvonta. Rakennuspaikkakohtaisena etukäteisselvityk-
senä voidaan pitää hyväksytyssä testauslaitoksessa suoritettua koetta ja sen pe-
rusteella annettua asiantuntijalausuntoa. Tarvittaessa voidaan tällöin edellyttää 
myös rakennustyön aikaisia kokeita”[12, s. 7.] 

Suomen rakentamismääräyskokoelman luvussa 3.4 säädetään viranomaisvalvonnan 

tarpeesta, johon myös rakennuttajan ostama työmaavalvonta vaikuttaa omalta osaltaan: 

Suomen rakentamismääräyskokoelma 3.4.1 Määräys 

Viranomaisvalvonta kohdistetaan rakentamisen virheriskit ja rakentamiselle ase-
tettu vaatimustaso huomioon ottaen siihen, että hankkeen toteuttamisesta vastuul-
liset täyttävät lupapäätöksessä tai aloituskokouksessa heille määrätyt tai muutoin 
kuuluvat velvollisuutensa.[12, s. 8.] 

Suomen rakentamismääräyskokoelma 3.4.1 Selostus 

Viranomaisvalvonnan lähtökohtana on sen tarpeeseen suhteutettu valvonta. Val-
vonta sovitetaan hankkeen laadun, laajuuden ja rakennushankkeeseen ryhtyvän 
ammatillisen osaamisen pohjalta. Näin menetellen oletetaan rakentamisessa saa-
vutettavan säännöksissä ja määräyksissä edellytetty vaatimustaso.[12, s. 8.] 
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Rakennustöiden aloituskokouksen järjestämisestä on säädetty maankäyttö- ja rakennus-

laissa, jota on tarkennettu maankäyttö- ja rakennusasetuksessa, sekä Suomen rakenta-

mismääräyskokoelmassa. 

Maankäyttö- ja rakennuslaki 121 § 1 momentti 

”Rakennusluvassa tai ennen rakennustyön aloittamista tarvittaessa järjestettä-
vässä rakennustyön aloituskokouksessa voidaan täsmentää, mitä rakennushank-
keeseen ryhtyvältä edellytetään huolehtimisvelvollisuutensa täyttämiseksi. Sen 
yhteydessä voidaan rakennushankkeeseen ryhtyvältä myös edellyttää selvitys toi-
menpiteistä rakentamisen laadun varmistamiseksi.”[12, s. 19.] 
 
 

Maankäyttö- ja rakennusasetus 74 § 1 momentti 

”Rakentamisessa säädetyn huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi tarvittavasta 
aloituskokouksesta määrätään rakennusluvassa. Rakennushankkeeseen ryhty-
vän tulee sopia kunnan rakennusvalvontaviranomaisen kanssa aloituskokouksen 
ajankohdasta ja kutsua kokous koolle ennen rakennustyön aloittamista. Aloitusko-
kouksessa tulee olla läsnä ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edus-
taja, rakennuksen pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja.”[12, s. 19.] 
 
Maankäyttö- ja rakennusasetus 74 § 2 momentti 
 
”Aloituskokouksessa todetaan ja merkitään pöytäkirjaan lupa-asiakirjoissa raken-
nushankkeeseen ryhtyvälle määrätyt velvoitteet, hankkeen suunnittelun ja raken-
nustyön keskeiset osapuolet, rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt ja työvaiheiden 
tarkastuksia suorittavat henkilöt sekä muut selvitykset ja toimenpiteet rakentami-
sen laadusta huolehtimiseksi.”[12, s. 20.] 

 

Työmaavalvoja on rakennushankkeeseen ryhtyvän edustaja ja lasketaan edellä olevan 

asetuksen mukaisesti rakennustyön keskeiseksi osapuoleksi. Yleensä työmaavalvoja 

toimii aloituskokouksessa sihteerinä. 

A1 Suomen rakentamismääräyskokoelma 6.2.2 

”Aloituskokouksessa todetaan ja merkitään pöytäkirjaan rakennushankkeen kes-
keisten osapuolten tarkastustehtävät, rakennushankkeeseen ryhtyvän oman val-
vonnan järjestämistapa, viranomaisvalvonnan tehtävät työn suorituksen valvon-
nassa sekä järjestelyt rakennustuotteiden kelpoisuuden toteamiseksi. Aloitusko-
kouksessa kiinnitetään toimijoiden huomiota rakennustyötä koskevien työturvalli-
suussäädösten noudattamiseen.”[12, s. 20.] 
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A1 Suomen rakentamismääräyskokoelma 6.2.2 selostus 

”Rakennushankkeen suunnittelun ja rakennustyön keskeisiä osapuolia ovat pää-
suunnittelija, rakennussuunnittelija, erityissuunnitelmien kokonaisuudesta vastaa-
vat suunnittelijat, muut erityissuunnittelijat, vastaava työnjohtaja ja erityisalojen 
työnjohtajat sekä rakennuttajan järjestämään valvontaan ja toteutusorganisaatioi-
hin kuuluvat henkilöt.”[12, s. 20.] 

Rakennustyön tarkastusasiakirjan pitämiselle on Suomen rakentamismääräyskokoel-

massa omistettu oma lukunsa: 

Maankäyttö- ja rakennuslaki 150 § 3 momentti 

”Rakentamisen asianmukaisen toteuttamisen varmistamiseksi ja tarkastusten to-
dentamiseksi rakennustyömaalla pidetään rakennustyön tarkastusasiakirjaa. Sii-
hen tehdään merkinnät katselmuksista, viranomaisen toimittamista tarkastuksista 
sekä yksityisen vastattaviksi määrätyistä työn suorituksen tarkastuksista.”[12, s. 
22.] 

Maankäyttö- ja rakennusasetus 77 § 1 momentti 

”Rakennusluvassa määrätyt tai aloituskokouksessa sovitut rakennusvaiheiden 
vastuuhenkilöt sekä työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt varmentavat 
suorittamansa tarkastuksen rakennustyön tarkastusasiakirjaan.”[12, s. 22.] 

Samassa luvussa määrätään, että tarkastusasiakirjan varmennusmerkintään tulee sisäl-

tyä allekirjoituksen lisäksi nimen selvennös ja päivämäärä. Laki siis edellyttää asianmu-

kaiset kuittaukset tarkastusasiakirjaan. 

A1 Suomen rakentamismääräyskokoelma 7.2.1 määräys 

”Työvaihetarkastukset varmennetaan rakennustyön tarkastusasiakirjaan, kun 
kaikki työvaiheeseen liittyvät tarkastukset on todettu suoritetuiksi. Rakennusvai-
heen tarkastusten vastuuhenkilö varmentaa suorittamansa tarkastuksen raken-
nustyön tarkastusasiakirjaan tai tarkastusasiakirjasta laadittavaan yhteenvetoon, 
kun rakennusvaiheeseen kuuluvat työvaihetarkastukset on asianmukaisesti tehty, 
rakentaminen tältä osin vastaa suunnitelmia ja se on muutoinkin toteutettu hyvän 
rakennustavan mukaisesti.”[12, s. 23.] 

 

A1 Suomen rakentamismääräyskokoelma 7.2.2 määräys 

”Varmennusmerkintään tulee sisältyä tarkastajan nimikirjoitus nimen selvennyksi-
neen sekä varmennuksen päivämäärä. Sähköisessä muodossa olevaan tarkas-
tusasiakirjaan tehdään varmennusmerkinnät siten kuin asiasta erikseen määrä-
tään.” [12, s. 23.] 
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Rakennustöitä koskevien huomautusten kirjaaminen työmaapäiväkirjaan tai tarkastus-

asiakirjaan on myös työmaavalvojan tehtäväluettelon mukainen tehtävä. Loppukatsel-

muspöytäkirjaan merkitään käytetty tarkastusasiakirjamenettely. Arkistoitavissa oleva ja 

asianmukaisesti täytetty tarkastusasiakirja on edellytys loppukatselmuksen pitämi-

selle.[13;12.] 

A1 Suomen rakentamismääräyskokoelma 7.3.1 määräys 

”Loppukatselmuspöytäkirjaan merkitään käytetty tarkastusasiakirjamenettely sekä 
arvioidaan tarkastusasiakirjan merkintöjen vastaavuus luvassa edellytettyihin tai 
aloituskokouksessa osoitettuihin tarkastuksiin. Tarkastusasiakirjan pitämisestä 
vastuullinen henkilö varmentaa rakennusvalvontaviranomaisen arkistoon toimitet-
tavan yhteenvedon tarkastusasiakirjasta allekirjoituksellaan ja nimen selvennyk-
sin.”[12: sivu 24.] 
 

A1 Suomen rakentamismääräyskokoelma 7.3.1 ohje 

”Jos tarkastusasiakirjan pitämisestä vastuullinen henkilö on joku muu kuin raken-
nushankkeeseen ryhtyvän edustaja, kuten vastaava työnjohtaja, varmentaa raken-
nushankkeeseen ryhtyvän edustaja, esimerkiksi hänen palkkaamansa valvoja, tar-
kastusasiakirjan yhteenvedossa allekirjoituksellaan työvaihetarkastukset tehdyiksi 
ja kirjatuiksi.”[12: sivu 24.] 

 

A1 Suomen rakentamismääräyskokoelma 10.3. määräys 

”Loppukatselmuksen edellytyksenä on, että rakennustyö on valmis, rakennus on 
kaikilta osin otettavissa käyttöön ja viranomaisvalvonnan kannalta säädetyt ja 
määrätyt tarkastukset ja niiden vaatimat toimet on suoritettu. Rakennushankkee-
seen ryhtyvän tulee pyytää loppukatselmuksen toimittamista riittävän ajoissa en-
nen rakennuksen aiottua käyttöönottoa. Loppukatselmusta on aina haettava luvan 
voimassaoloaikana.”[12, s. 30.] 

Loppukatselmuksen pitämisen edellytyksenä ovat myös käyttö- ja huolto-ohjekirjat. Työ-

maavalvojalta erikseen ostettavana tehtävänä on varmistaa, että suunnittelijat, urakoit-

sijat ja tavarantoimittajat toimittavat käyttö- ja huolto-ohjeet omilta osiltaan.[13.] 

Maankäyttö- ja rakennuslaki 153 § 2 momentti 

”Loppukatselmusta haettaessa tulee rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen, jos sel-
lainen on määrätty laadittavaksi, olla riittävässä laajuudessa valmis ja luovutetta-
vissa rakennuksen omistajalle.”[12, s. 30.] 
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Työturvallisuuslaissa on viittaus Valtioneuvoston asetukseen rakennustyön turvallisuu-

desta, sen toiseen lukuun, jossa puhutaan turvallisuuskoordinaattorin tehtävistä. Turval-

lisuuskoordinaattori on rakennuttajan edustaja, joka voi olla myös työmaavalvoja. Tur-

vallisuusasetuksen toisen luvun viidennen pykälän mukaan:  

5§ Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori ja rakennuttamistehtävät 

”Rakennuttajan on nimettävä jokaiseen rakennushankkeeseen hankkeen vaati-
vuutta vastaava pätevä turvallisuuskoordinaattori. 

Turvallisuuskoordinaattorin on huolehdittava 5-9 §:ssä tarkoitetuista turvallisuutta 
ja terveellisyyttä koskevista toimenpiteistä. Rakennuttajan on huolehdittava siitä, 
että turvallisuuskoordinaattorilla on riittävä pätevyys, asianmukaiset toimivaltuudet 
ja muut edellytykset huolehtia kyseessä olevasta rakennushankkeesta. Rakennut-
tajan on varmistettava, että turvallisuuskoordinaattori huolehtii tälle kuuluvista teh-
tävistä. 

Turvallisuuskoordinaattorin on tehtävä yhteistyötä päätoteuttajan kanssa rakenta-
misen turvallisuutta koskevassa suunnittelussa ja rakennustyön toteuttamisessa. 

Yhteisellä rakennustyömaalla samanaikaisesti tai peräkkäin eri rakennuttamisteh-
täviä toteuttavien rakennuttajien on yhteistoiminnassa sovitettava rakennuttamis-
tehtävänsä siten, että työturvallisuusvelvoitteet tulevat toteutetuiksi koko raken-
nustyömaata koskien.”[14.] 

Edellä mainittu turvallisuuskoordinaattorin huolehtimisvelvollisuus työturvallisuusasetuk-

sen toisen luvun 5-9§ täyttymiseksi pitää edellä olevan pykälän 5 lisäksi sisällään pykälät 

6-9: 

6§ Rakennuttajan nimeämä päätoteuttaja 

”Rakennuttajan on nimettävä yhteiselle rakennustyömaalle päätoteuttaja. Kun ra-
kennustyömaalle ei ole nimetty päätoteuttajaa, vastaa rakennuttaja myös pääto-
teuttajalle kuuluvista velvollisuuksista. 

Päätoteuttajan tehtävistä huolehtivalla on oltava riittävä pätevyys ja asiantuntemus 
huolehtia päätoteuttajalle säädetyistä työturvallisuustehtävistä ottaen huomioon 
rakennushankkeen olosuhteet, ominaisuudet ja muut rakennustyön turvallisuuteen 
vaikuttavat tekijät sekä tosiasialliset toimivaltuudet huolehtia päätoteuttajalle sää-
detyistä velvoitteista.”[14.] 

7§ Rakennushankkeen suunnittelu ja valmistelu 

”Rakennuttajan on huolehdittava, että rakennushanketta suunniteltaessa ja val-
misteltaessa arkkitehtonisessa, rakennusteknisessä ja teknisten järjestelmien 
suunnittelussa sekä rakennushankkeen toteuttamisen järjestelyihin liittyvässä 
suunnittelussa otetaan huomioon rakennustyön toteuttaminen siten, että työ voi-
daan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta haittaa työntekijöiden terveydelle. 
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Rakennuttajan on huolehdittava, että vaarojen ja haittojen ennaltaehkäisy otetaan 
huomioon suunniteltaessa töiden ja työvaiheiden ajoitusta, kestoa ja niiden yh-
teensovittamista. 

Rakennuttajan on sovitettava yhteen 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen suunnitel-
mien täytäntöönpano. 

Rakennuttajan on suunnittelutoimeksiannossa edellytettävä suunnittelijoilta työtur-
vallisuuden huomioonottamista rakentamisessa ja siinä on annettava sellaiset tie-
dot, joita suunnittelija tarvitsee työturvallisuuslain 57 §:n mukaisen vastuunsa to-
teuttamisessa. Elementtirakentamisessa vastaavan rakennesuunnittelijan on huo-
lehdittava, että rakennesuunnitelmat ja erityissuunnitelmat ovat asennustyön tur-
vallisuuden kannalta ristiriidattomat ja muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää 
elementtirakentamisen toteutuksen sille asettamat työturvallisuusvaatimukset. 

Rakennuttajan on laadittava ennen rakennushankkeen päättymistä rakennuskoh-
teen ylläpitoa, huoltoa, kunnossapitoa ja korjaamista koskevat kirjalliset käyttö- ja 
huolto-ohjeet, jotka sisältävät riittävät työturvallisuus- ja terveystiedot.”[14.] 

8§ Rakennuttajan laatimat asiakirjat ja täytäntöönpanon seuranta rakennustyössä 

”Rakennuttajan on laadittava rakentamisen suunnittelua ja valmistelua varten tur-
vallisuusasiakirja, jossa on: 

1) selvitettävä ja esitettävä toteutettavan rakennushankkeen ominaisuuksista, olo-
suhteista ja luonteesta aiheutuvat vaara- ja haittatekijät sekä rakennushankkeen 
toteuttamiseen liittyvät työturvallisuutta ja työterveyttä koskevat tiedot; tällöin on 
selvitettävä ja tunnistettava myös vaara- ja haittatekijät, jotka koskevat liitteessä 2 
tarkoitettuja töitä; sekä 

2) otettava huomioon työmaahan liittyvä teollinen tai muu siihen rinnastettava toi-
minta. 

Rakennuttajan on laadittava rakennustyön toteutusta varten kirjalliset turvallisuus-
säännöt. Turvallisuussäännöissä on esitettävä turvallisuushallinnan tavoitteet ja 
toimenpiteet sekä ohjeet turvallisuusseurantaan ja tarkastuksiin, yhteistoimintaan 
ja työmaakokouksiin, henkilöntunnisteen käyttöön ja kulkulupaan sekä osapuolten 
hyväksyntää edellyttävien turvallisuussuunnitelmien käsittelyyn. 

Rakennuttajan on laadittava työmaata koskevat kirjalliset menettelyohjeet, jotka 
sisältävät töiden ajoituksen, erityisiä työmenetelmiä koskevat vaatimukset, aliura-
koinnin järjestämisen menettelyt ja työhygieenisiä mittauksia työnantajien osalta 
koskevat menettelyt. 

Rakennuttajan on huolehdittava tässä pykälässä tarkoitettujen asiakirjojen täytän-
töönpanon seurannasta.”[14.] 

9§ Rakennuttajan asiakirjojen ajan tasalla pito, tietojen anto sekä toimenpiteiden 
täytäntöönpanon seuranta 
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”Rakennuttajan on pidettävä 7 ja 8 §:ssä tarkoitettujen asiakirjojen tiedot ajan ta-
salla. 

Rakennuttajan on huolehdittava, että 7 ja 8 §:ssä tarkoitettujen kirjallisten asiakir-
jojen tiedot ja niiden muutokset välitetään suunnittelijoille ja päätoteuttajalle sekä 
että tiedot, suunnitelmat ja niistä johtuvat turvallisuustoimenpiteet käsitellään yh-
teistyössä näiden kanssa ennen rakennustyön alkua ja tarvittaessa rakennustyön 
aikana. 

Jos rakennuttajalla ei ole 7 ja 8 §:ssä tarkoitettuun kirjallisten asiakirjojen laadin-
taan tai niiden täytäntöönpanon seurantaan riittävää asiantuntemusta, hänen on 
käytettävä ulkopuolista asiantuntijaa. Tällöin rakennuttajan on varmistuttava, että 
asiantuntijalla on riittävä pätevyys ja muut edellytykset rakennuttamiseen liittyvien 
tehtävien asianmukaiseen suorittamiseen. 

Rakennuttajan on varmistettava, että päätoteuttaja on tehnyt 10 ja 11 §:ssä tarkoi-
tetut suunnitelmat.”[14.] 

Valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta määrätään myös element-

tien asennussuunnitelmassa annettavista tiedoista. Asennussuunnitelman kohdassa 1.2 

listataan asennukseen liittyvät henkilöt, joista yksi on työmaavalvoja.[14.] 

Yksi työmaavalvojan tehtäväluettelon mukaisista erikseen ostettavista tehtävistä on 

asunnonhankkijoiden kokouksiin osallistuminen. Asuntokauppalain 20. pykälän mukaan 

Ensimmäinen kokous järjestetään viivytyksettä sen jälkeen, kun vähintään neljännes 

asunnoista on myyty. Ensimmäisessä kokouksessa päätetään esimerkiksi osakkeen-

omistajien tilintarkastajan ja rakennustyön tarkkailijan mahdollisesta valinnasta.  

22§ Rakennustyön tarkkailija 

”Osakkeenostajilla on 20 §:ssä tarkoitetussa kokouksessa oikeus valita rakennus-
työn tarkkailija, jonka tehtävänä on seurata, että yhtiön rakennus valmistuu raken-
tamista koskevan sopimuksen mukaisesti. Tarkkailijan toimikausi kestää rakenta-
misvaiheen loppuun, ja hänen palkkiostaan sekä muista hänen työstään aiheutu-
vista kuluista vastaa osakeyhtiö, jonka menoihin nämä kulut saadaan lisätä talous-
suunnitelmasta riippumatta.  

Tarkkailijalla on oltava tehtävän edellyttämä ammattipätevyys eikä hän saa olla 
riippuvuussuhteessa rakennustyön suorittajaan tai perustajaosakkaaseen. Tark-
kailijalla on oikeus saada osakeyhtiöltä ja perustajaosakkaalta sellaiset tiedot, 
jotka tarvitaan työn edistymisen seuraamiseksi, sekä päästä rakennuskohtee-
seen.”[5.] 
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Asuntokauppalain mukaan myyjän on järjestettävä vuositarkastus vähintään 12 kuu-

kautta ja viimeistään 15 kuukautta sen jälkeen, kun rakennusvalvontaviranomainen on 

hyväksynyt rakennuksen. Työmaavalvojan tulee tehtäväluettelonsa mukaisesti vähin-

tään osallistua vuositarkastukseen sekä muihin jälkitarkastuksiin, mutta työmaavalvoja 

voidaan myös ostaa pitämään vuositarkastus. 

18§ Vuositarkastus 

Myyjän on järjestettävä vuositarkastus, jossa todetaan asunnoissa ja kiinteistön 
muissa osissa ilmenneet virheet. Vuositarkastus on toimitettava aikaisintaan 12 
kuukautta ja viimeistään 15 kuukautta sen jälkeen, kun rakennusvalvontaviran-
omainen on hyväksynyt rakennuksen tai lisää rakennetut asunnot käyttöönotetta-
vaksi. Myyjän on ilmoitettava vuositarkastuksen ajankohdasta ostajalle, asuntoyh-
teisölle ja 2 luvun 19 §:ssä tai 4 luvun 3 a §:ssä tarkoitetun vakuuden antajalle 
vähintään kuukautta ennen sen toimittamista. Vakuuden antajan edustajalla on oi-
keus olla läsnä vuositarkastuksessa.  

Myyjän on laadittava vuositarkastuksesta pöytäkirja, johon merkitään ostajan ja 
asuntoyhteisön ilmoittamat virheet sekä tarkastuksessa mahdollisesti havaittavat 
virheet. Ostajalle, asuntoyhteisölle ja 2 luvun 19 §:ssä tai 4 luvun 3 a §:ssä tarkoi-
tetun vakuuden antajalle on varattava tilaisuus tarkastaa pöytäkirja ja esittää sitä 
koskevat huomautukset kohtuullisessa vähintään kolmen viikon pituisessa ajassa 
pöytäkirjan tiedoksisaannista.  

Jos vuositarkastusta ei toimiteta 1 momentissa säädetyssä ajassa, vakuuden an-
tajalla on oikeus järjestää vuositarkastus myyjän kustannuksella. Mitä 1 ja 2 mo-
mentissa säädetään vuositarkastukseen liittyvistä myyjän velvollisuuksista, kos-
kee tällöin soveltuvin osin vakuuden antajaa.’’[5.]  
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6 Työmaavalvojan keskeisimmät työkokonaisuudet 

6.1 Yleisvastuulliset valvontatehtävät 

Valvontasopimuksen perustana käytetään RT-korttia ”Talonrakennustyön työmaaval-

vonnan tehtäväluettelo”. RT-kortissa osa valvontatehtävistä on merkitty yleisvastuul-

liseksi- tai erikseen ostettavaksi valvontatehtäväksi. Yleisvastuulliset valvontatehtävät 

vastuutetaan yleensä talonrakennustöiden työmaavalvojalle, mutta ne voidaan tapaus-

kohtaisesti teettää myös erikoisvalvojilla. Työmaavalvojan sopimusta tehtäessä tulee so-

pia myös yleisvastuullisten tehtävien suorittamisesta. Yleisvastuulliset valvontatehtävät 

sisältyvät työmaavalvontaan, eikä niitä voi jättää pois. Yleisvastuullisia valvontatehtäviä 

ovat: 

 yhteyshenkilönä toimiminen projektin eri osapuolten välillä 

 talotekniikan- ja muiden valvojien valvontatoimenpiteiden koordinointi ja 
seuranta 

 työmaapäiväkirjan seuranta, kommentointi ja kuittaaminen 

 työmaan turvallisuusasiakirjojen tarkastaminen 

 rakennuttajan turvallisuus- ja aluesuunnitelmien tarkastaminen 

 työmaakokousten sihteerinä toimiminen.[13.] 

6.2 Erikseen ostettavat valvontatehtävät 

Erikseen ostettavat valvontatehtävät eivät sisälly työmaavalvonnan tehtäviin, vaan ne on 

sovittava aina tapauskohtaisesti työmaavalvojan sopimusta laadittaessa. Valvontatehtä-

vien määrän lisääminen luonnollisesti nostaa työmaavalvojan palkkiota, joten rakennut-

tajan tulee aina suunnitella erikseen ostettavien valvontatehtävien tarve tarkasti. Osa 

näistä tehtävistä kannattaa kuitenkin ostaa työmaavalvojalta, koska muuten ne vievät 

työnjohdon ja toimihenkilöiden aikaa. Erikseen ostettavia valvontatehtäviä ovat: 

 rakennuttajalle kuuluvien lupien hankintaan osallistuminen 

 turvallisuuskoordinaattorina toimiminen 

 käytettävien rakennusosien valmistuksen tarkastaminen tehtaalla 
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 konkurssia ja sopimuksen purkamisasioita koskeviin selvityksiin osallistu-
minen 

 käyttäjien opastaminen 

 maa-ainesmateriaalin laadun varmistaminen materiaalin ottopaikalla 

 laitteiden ja komponenttien hyväksyminen 

 erikseen määritettyjen asennusten erityisseuranta 

 ohjelmanmukaisten toimintakokeiden seuranta 

 koekäyttöjen, säätö- ja mittaustöiden seuranta 

 mittaus- ja luovutusasiakirjojen tarkastaminen 

 osakkeenostajien ja muiden asunnonhankkijoiden yhteisen edun valvonta 

 asunnonhankkijoiden kokouksiin osallistuminen 

 asuntorahaston edellyttämien tarkistusten huolehtiminen 

 asukaskansioiden tarkastus 

 asukkaiden puutelistojen asiallisuuden tarkastus ja listojen liittäminen tar-
kastuspöytäkirjoihin 

 takuuaikana asumista haittaavien vikojen selvittelyyn osallistuminen 

 rahoitussuunnitelmien ja kauppakirjojen edellyttämien valmiusasteilmoitus-
ten hoitaminen 

 asukkaiden ja urakoitsijan välisten muutostöiden teknisen valvonnan hoi-
taminen 

 käytönopastuksen kokouksen järjestämisen varmistaminen 

 huoltokirjaan tulevien suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja tavarantoimitta-
jien käyttö- ja huolto-ohjeiden toimittamisen varmistaminen 

 tarvittavien jälkitarkastusten pitäminen 

 käyttö- ja huolto-ohjeen mukaisten tehtävien toteutumisen varmistaminen 
takuuaikana ja kirjaukset käyttö- ja huolto-ohjeeseen.[13.] 
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6.3 Valvontasuunnitelma 

Valvontasuunnitelma on työmaavalvojan tärkein työkalu. Valvontasuunnitelmaan on lis-

tattu jokainen hankkeen työvaihe, joka vaatii työn tai rakennusmateriaalin tarkastamista, 

sekä työsuorituksen tai materiaalin tarkastavat henkilöt. Työmaavalvoja laatii valvonta-

suunnitelman urakka-asiakirjojen perusteella ja antaa sen projektipäällikölle kommentoi-

tavaksi. Valvontasuunnitelma jaetaan kaikille projektiorganisaation jäsenille, josta raken-

nushankkeen eri osapuolet voivat katsoa, mitkä työvaiheet on sovittu kenenkin tarkas-

tettavaksi.[6.] 

Valvontasuunnitelmaa noudattamalla työmaavalvoja varmistuu kohteen valvontatehtä-

vien oikea-aikaisesta suorittamisesta. Hyvin laadittu valvontasuunnitelma kykenee vas-

taamaan kysymyksiin: kuka, mitä, milloin, miten ja minkä verran. Toisena liitteenä löytyy 

esimerkki rakennusvalvoja Kalevi Pietilän laatimasta valvontasuunnitelmasta.[6.] 

6.4 Kokouskäytäntö 

6.4.1 Aloituskokoukset 

Viranomaismääräyksiin perustuva rakennusvalvonnan aloituskokous pidetään ennen ra-

kennustöiden aloitusta, ja paikalla ovat kunnan rakennusvalvontaviranomainen ja ura-

koitsijan edustajat. Rakennusvalvonnan aloituskokouksessa läpikäytäviä asioita ovat lu-

paehtoihin kirjatut asiat, nimetään eri vastuualueille päähenkilöt, sekä kirjataan ne pöy-

täkirjaan. Kunnan rakennustarkastaja toimii aloituskokouksessa puheenjohtajana ja ura-

koitsijan valitsema työmaavalvoja sihteerinä.[6.] 

 

 

 

 



28 

  

Rakennusvalvonnan aloituskokouksen lisäksi urakoitsija järjestää oman aloituskokouk-

sen, joka on ensimmäinen työmaakokous. Urakoitsijan aloituskokouksessa käsiteltäviä 

asioita ovat esimerkiksi: 

 kokouskäytäntö 

 suunnittelutilanne ja piirustusten jakelu 

 vastuuhenkilöt 

 lisä- ja muutostöiden menettely 

 työmaajärjestelyt 

 työturvallisuus 

 laadunvarmistustoimenpiteet. [6.] 

6.4.2 Työmaakokoukset 

Työmaakokouksia pidetään perustajaurakoitsijan johdolla koko rakentamisvaiheen ajan, 

yleensä kerran kuukaudessa. Työmaakokouksissa pyritään seuraamaan ja ohjaamaan 

rakennushankkeen etenemistä. Työmaakokoukset järjestetään yhteydenpitoa varten. 

Omaperusteisissa kohteissa niihin osallistuvat tavallisesti perustajaurakoitsija, suunnit-

telijat, aliurakoitsijat ja työmaavalvoja. Työmaavalvoja toimii työmaakokouksessa sihtee-

rinä. Työmaakokouksissa pyritään herättämään avointa keskustelua ja ratkaisemaan 

työsuorituksen aikana mahdollisesti esiintyvät ongelmat.[6.] 

Sihteerinä toimiessaan työmaavalvoja laatii työmaakokouksista pöytäkirjan, jonka muut 

läsnäolijat vahvistavat allekirjoituksellaan. Työmaakokouspöytäkirjat ovat laillisesti päte-

viä dokumentteja, jotka tulee laatia huolellisesti kokouksen kulun mukaisiksi mahdollis-

ten riitatilanteiden varalta. Vaikka pöytäkirjoilla pyritään turvaamaan oma selusta, laadi-

taan ne ennen kaikkea ongelmien ja riitatilanteiden välttämiseksi. Pöytäkirja tulee olla 

laadittuna viikon kuluessa kokouksen pitämisestä.[6.] 
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6.4.3 Urakoitsijapalaverit 

Urakoitsijapalavereja järjestetään viikoittain urakoitsijoiden välistä yhteydenpitoa ja 

suunnittelua varten. Urakoitsijat valmistelevat kahden viikon toteutusaikataulut ja sovit-

televat keskenään työvaiheidensa toteutuksen siten, ettei päällekkäisiä ja toisiaan hait-

taavia työsuoritteita pääse syntymään. Työmaavalvojankin tulisi osallistua urakoitsijapa-

lavereihin, koska näissä hän pääsee keskustelemaan urakoitsijoiden kanssa avoimesti 

työsuoritteiden toteutuksesta ja laadunvarmistuksesta. [6.] 

Urakoitsijapalavereissa aliurakoitsijoiden työnjohtajat ja työntekijät keskustelevat raken-

nustöiden toteuttamisesta ja siihen liittyvistä ratkaisuista. Osallistumalla urakoitsijapala-

vereihin työmaavalvoja saa käsityksen aliurakoitsijoiden tilanteesta ja esiin tulleista on-

gelmista, ja työmaavalvoja voi tuoda nämä asiat esille esimerkiksi seuraavassa työmaa-

kokouksessa.[6.] 

6.4.4 Vastaanotto 

Rakentamisvaihe päättyy kohteen vastaanottoon. Työmaavalvojan tehtävänä on järjes-

tää vastaanottotarkastus, sekä laatia siitä pöytäkirja virhe- ja puuteluetteloineen. Vas-

taanottotarkastuksessa arvioidaan kuinka hyvin työsuoritteet vastaavat edellytettyä laa-

tutasoa. Vastaanottotarkastuksessa sovitaan myös takuuaikojen alkamis- ja päättymis-

ajankohdat. 

Rakentamisvaiheen jälkeisistä tehtävistä työmaavalvojalle kuuluu myös vuosi-, takuu- ja 

jälkitarkastuksiin osallistuminen [13]. 

6.5 Laadullinen valvonta 

6.5.1 Valokuvat 

Työsuoritteiden valokuvaus on työmaavalvojan tärkeimpiä työkaluja laadunvarmistuksen 

dokumentoinnissa. Valokuvat ovat tärkeä osa rakennushankkeen dokumentointia ja 

niillä voidaan tarpeen tullessa todistaa työvaiheiden ja -suoritteiden oikeellisuus. Valo-

kuvilla voidaan myös kätevästi tuoda havaitut ongelmat esimerkiksi suunnittelijoiden tie-

toon, ja todentaa työmaan edistyminen.[6.] 
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6.5.2 Dokumentointi 

Työmaavalvojan tulee dokumentoida kirjaamansa aineisto myöhempää käyttöä ja tarkis-

tusta varten. Dokumentit tulee tallentaa sähköiseen muotoon fyysisten papereiden li-

säksi. Työmaavalvojan dokumentoitavia aineistoja ovat esimerkiksi: 

 työmaapäiväkirjat 

 virhe- ja puuteluettelot 

 katselmusten, kokeiden ja näytteiden pöytäkirjat 

 luovutusasiakirjat. 

Työmaavalvojan pitää myös varmistaa kohteen käyttö- ja huolto-ohjeiden toimittaminen, 

sekä merkitä muistiin oman valvontatyön kannalta oleelliset tiedot ja tapahtumat [6]. 

6.5.3 Alihankintojen valvonta 

Työmaavalvoja tarkastaa rakennuttajan suunnittelemat alihankkijat sekä laite- ja tuote-

valinnat. Mikäli työmaavalvojalta on ostettu talotekniikan valvojien koordinointi, tulee hä-

nen huolehtia myös siitä, että LVI-, sähkö- ja automaatiovalvojat tarkistavat omalta osal-

taan rakennuttajan esittämät aliurakoitsijat, sekä laite- ja tuotevalinnat.[6.] 

6.5.4 Laatutavoitteiden varmistaminen 

Rakentamista valvotaan, jotta varmistutaan siitä, että rakentaminen toteutetaan suunni-

telmien mukaisesti ja teknisesti oikein. Työmaavalvojan tulee kiinnittää huomiota kaik-

keen työhön ja tarkkailla oikeiden työmenetelmien, työolosuhteiden, ja hyvän rakenta-

mistavan toteutumista, sekä varmistua suunnitelmien mukaisten rakennusmateriaalien 

käytöstä.[6.] 

Tarpeen vaatiessa työmaavalvoja käy tekemässä tarkastuksia myös alihankkijoiden 

luona, esimerkiksi materiaalien varastointiin liittyen. Työmaavalvojalta voidaan valvonta-

sopimusta laatiessa ostaa myös rakennusosien valmistuksen tarkastamisen tehtaalla. 

Työmaavalvojan tärkeimpiä tehtäviä laatutavoitteiden varmistamiseksi ovat: 
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 työvaiheiden aloituskatselmukset 

 urakoitsijan laatimien asennus- ja työpiirustusten tarkastaminen 

 tuote-, työ- ja asennusmallien tarkastaminen 

 työmaan yksityiskohtainen seuranta ja valvonta 

 laadun varmistamiseen tarvittavat mittaukset, kokeet ja katselmukset.[6.] 

6.5.5 Katselmukset 

Maankäyttö- ja rakennusasetus 76 § 3 momentti 
 
”Katselmuksessa on tarkoitus todeta, onko tiettyyn rakennusvaiheeseen kuuluvat toimen-
piteet ja tarkastukset sekä tarvittavat selvitykset tehty ja onko havaittujen epäkohtien tai 
puutteiden johdosta edellytetyt toimenpiteet suoritettu.”[12, s. 28.] 
 

Katselmus pidetään, kun jokin asia tai olosuhde pitää todeta. Katselmuksissa tarkaste-

taan työn laatua, mittatarkkuutta ja yleisten hyvien rakennustapojen noudattamista. Kat-

selmuksia pidetään työmaalla sekä tuotantolaitoksissa, esimerkiksi elementtikatselmus 

pidetään elementit valmistavalla tehtaalla. Työmaavalvoja osallistuu kaikkiin katselmuk-

siin ja hyväksyy tai hylkää mallityöt, ellei mallityön tarkastusvastuuta ole siirretty jollekin 

muulle henkilölle, esimerkiksi arkkitehdille.[6.]  

6.6 Ajallinen valvonta 

6.6.1 Aikataulut 

Ajallisella valvonnalla pyritään varmistamaan rakentamisen edistyminen ja valmistumi-

nen tavoitellussa ajassa. Ajallinen valvonta vaatii jatkuvaa aikataulun seurantaa ja ha-

vaittujen häiriöiden käsittelyä. Työmaavalvoja tarkistaa rakennuttajan ja aliurakoitsijoi-

den laatimat työvaiheaikataulut. Yleisimmät työmaavalvojan antamat aikatauluihin liitty-

vät huomautukset liittyvät riittämättömiin häiriövaroihin. Aikataulussa pysymistä yleisai-

katauluun nähden seurataan työmaakokouksissa ja urakoitsijapalavereissa.[6.] 

Työmaavalvojan tulee seurata toimintakokeiden, välitavoitteiden ja koekäyttöjen ajallista 

toteutumista, sekä varmistaa vastaan- ja käyttöönoton sekä käytönopastuksen toteutu-

minen oikeaan aikaan. Tärkeää on myös seurata omien valvontatehtävien oikea-aikaista 

suoritusta.[6.] 
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6.7 Tekninen valvonta 

6.7.1 Talotekniikan valvonta 

Mikäli työmaavalvojalle on sopimuksessa määritelty muiden valvojien koordinointi ja seu-

ranta, tulee hänen huolehtia siitä, että talotekniikan ja muiden erityisalojen valvojat suo-

rittavat omat valvontatoimenpiteensä valvontasuunnitelman ja talotekniikantöiden val-

vonnan tehtäväluettelon (liite 4) mukaisesti. Talotekniikan valvojien valvontatoimenpi-

teitä ovat esimerkiksi laite- ja asennustapatarkastukset, toimintakokeiden suunnittelu ja 

koordinointi, sekä vastaanottotarkastukset.[6.] 

Talotekniikan valvojat laativat omien vastuualueidensa osalta virhe- ja puuteluettelot 

vastaanottotarkastuksista ja huolehtivat näiden korjaamisesta. Talotekniikan valvojien 

tulee myös huolehtia omien valvontatoimenpiteidensä dokumentoinnista. Dokumentoin-

tia vaativat esimerkiksi tarkastusasiakirjat, tarkastuskortit ja katselmuspöytäkirjat.[6.] 

6.7.2 Koekäytöt 

Koekäytöillä ja toimintakokeilla varmistutaan teknisten koneiden ja laitteiden toiminnasta 

ja yhteensopivuudesta. Valvojat huolehtivat omien vastuualueidensa toimintakokeiden 

ja koekäyttöjen suorittamisesta, sekä kuittaavat tarkastuspöytäkirjat.[6.] 

6.8 Taloudellinen valvonta 

6.8.1 Maksuliikenne 

RS-kohteissa maksuerät on sidottu valmiusastetodistuksiin. Työmaavalvojalta voidaan 

sopimusta laatiessa ostaa erikseen rahoitussuunnitelmien ja kauppakirjojen edellyttä-

mien valmiusasteilmoitusten hoitaminen.[13.] 
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6.8.2 Lisä- ja muutostyöt 

Lisä- ja muutostöissä urakoitsijat esittävät kirjallisen tarjouksen hyväksyttäväksi raken-

nuttajalle. Rakennuttajan edustajana työmaavalvoja tarkistaa urakoitsijan esittämän lisä- 

ja muutostyötarjouksen sisällön, määrät ja hinnat, sekä huolehtii työsuoritusta halventa-

vien muutosten hyvittämisestä.[6.] 

Työmaavalvoja varmistaa myös, että LVI-, sähkö- ja automaatiovalvojat tarkistavat omia 

vastuualueitaan koskevat lisä- ja muutostyötarjoukset [6]. 

6.9 Työturvallisuus 

Työmaavalvojan vastuulle kuuluu myös valvoa, että rakennustyössä noudatetaan työtur-

vallisuusmääräyksiä. Työmaavalvojan tulee antaa rakennuttajalle kirjallinen huomautus 

havaitsemistaan työturvallisuusrikkeistä, sekä kehottaa korjaamaan puutteet välittö-

mästi. Työmaavalvoja voi keskeyttää rakennustyöt havaitessaan vakavia puutteita työ-

turvallisuudessa.[6.] 

6.10 Raportointi 

Työmaavalvoja laatii rakennuttajalle kuukausittain virallisen raportin töiden edistymi-

sestä. Raporttiin kirjataan valmiit ja valmistunet työvaiheet, sekä toteutuneet ja toteutu-

mattomat lisä- ja muutostyöt. Lisäksi siihen kirjataan pidetyt katselmukset ja tarkastuk-

set, sekä tarvittaessa kustannusseurantaraportit.[6.] 

 



34 

  

7 Valvojan pätevyys, valtuudet, oikeudet ja vastuu 

7.1 Valvojan pätevyys 

FISE Oy on rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyyksiä myöntävä yritys, joka 

myös järjestää alan pätevyyskoulutuksia, sekä ylläpitää sertifioitujen henkilöiden rekis-

teriä. FISE:n myöntämä pätevyys tarkoittaa sitä, että päteväksi sertifioidulla henkilöllä on 

tehtävänimikkeen vaatimat perus- ja lisäkoulutukset, sekä riittävä työkokemus.[3.] 

FISE:n toteamat työmaavalvojien pätevyydet jaetaan kolmeen luokkaan perustuen ra-

kennushankkeen tai valvontatyön vaativuuteen. Nämä ovat ylivalvoja, rakennusvalvoja 

ja paikallisvalvoja.[3.] 

Lakien puitteissa valvojan pätevyydelle ei ole asetettu yksityiskohtaisia vaatimuksia. Val-

vojalla pitää olla tehtävään vaadittava ammatillinen koulutus ja työkokemus, sekä yleis-

ten sopimusehtojen ja viranomaismääräysten tuntemus.[3.] 

Pätevyyden saamiseksi pitää suorittaa FISE:n järjestämä tentti, ja pätevyys todetaan 

seitsemän vuoden jaksoksi kerrallaan [3]. 

7.1.1 Paikallisvalvoja 

Talonrakennustyön paikallisvalvoja voi toimia rakennusvalvojana pienehköissä raken-

nushankkeissa. Tällaisia ovat esimerkiksi 2-kerroksiset pientalot. Paikallisvalvojaksi ha-

kevalta edellytetään rakennustekniikan insinöörin (AMK)-, rakennusmestarin- tai sitä kor-

keamman rakennusalan tutkintoa. Tutkinnon pitää sisältää talonrakennusta sekä kanta-

via rakenteita ja niiden lujuutta käsittelevät kurssit.[3.] 

Paikallisvalvojaksi hakevalla tulisi olla rakennustyömaan työnjohtokokemusta 4-6 vuo-

den ajalta, josta vähintään 2 vuotta viranomaisen hyväksymänä vastuunalaisena työn-

johtajana. Vastuunalaisen työnjohtokokemuksen voi korvata julkisella sektorilla hanki-

tulla työkokemuksella, mikäli se on samankaltaista täyspäiväisenä ja vastuunalaisena 

tapahtuvaa työskentelyä.[3.] 
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Pätevyyden myöntäminen edellyttää myös valvontaohjeiston tuntemista sekä valvojan 

tehtävien, YSE:n, ja taloudelliseen valvontaan liittyvien asioiden hallitsemista. Hakijan 

tulee tutkintotodistuksin osoittaa suorittaneensa edellä mainittuja opintoja. Lisäksi haki-

jan on todistettavasti osattava tietoteknisten apuvälineiden käyttö.[3.] 

Viimeisenä vaatimuksena on FISE Oy:n pätevyyslautakunnan hyväksymän talonraken-

nustyön paikallisvalvojan pätevyystentti, joka tulee suorittaa hyväksytysti.[3.] 

7.1.2 Rakennusvalvoja 

Talonrakennustyön rakennusvalvoja voi toimia rakennusvalvojana tavanomaisissa ra-

kennushankkeissa. Tavallisiksi rakennushankkeiksi katsotaan kohteet, jotka ovat kool-

taan, rakenteiltaan ja työmenetelmiltään normaaleja. Paikallisvalvojalta edellytettävien 

asioiden lisäksi rakennusvalvojan pätevyys edellyttää aikataulu-, sopimus- ja viran-

omaisvalvontaan, valvontasuunnitelman laatimiseen, työnsuunnitteluun sekä vastaanot-

tomenettelyyn liittyvien asioiden ja toimenpiteiden hallintaa. Edellä mainittu osaaminen 

tulee osoittaa tutkintotodistuksin.[3.] 

Rakennusvalvojan tulee olla työskennellyt lautakunnan hyväksymänä paikallisvalvojana 

vähintään viiden vuoden ajan, sekä osoittaa soveltuvansa käytännön valvontatehtä-

viin.[3.] 

Rakennusvalvojan pätevyyden voi saada myös, vaikka ei omaisi kokemusta paikallisval-

vojana toimimisesta. Tällöin henkilön tulee olla toiminut vaativissa työtehtävissä 12–15 

vuotta. Tästä työkokemuksesta vähintään 2-3 vuotta tulisi olla viranomaisen hyväksy-

mänä vastuunalaisena työnjohtajana. Tämän lisäksi edellytetään muuta vastuullista työ-

kokemusta.[3.] 

Rakennusvalvojien on suoritettava hyväksytysti FISE Oy:n pätevyyslaitakunnan hyväk-

symä talonrakennustyön rakennusvalvojan pätevyystentti.[3.] 



36 

  

7.1.3 Ylivalvoja 

Talonrakennustyön ylivalvojalla on oikeus toimia rakennusvalvojana erittäin vaativissa 

rakennushankkeissa, joissa rakentamisvaiheessa tai käytössä tehdystä virheestä saat-

taa seurata suuronnettomuuden vaara.[3.] 

Rakennusvalvojalta edellytettävien vaatimusten lisäksi ylivalvojalla täytyy olla täyden-

nyskoulutusta aikataulu-, sopimus- ja viranomaisvalvontaan, työnsuunnitteluun, valvon-

tasuunnitelman laatimiseen sekä vastaanottomenettelyyn liittyvistä asioista. Näiden hal-

litseminen pitää osoittaa tutkintotodistuksin.[3.] 

Ylivalvojalta edellytetään viiden vuoden työkokemusta hyväksyttynä rakennusvalvojana 

työkohteissa, joilla on lautakunnan hyväksyntä. Ylivalvojaksi hakevalta vaaditaan myös 

työtodistukset ja kirjalliset suositukset, joilla voidaan osoittaa hakijan omaavan edellytyk-

set toimimiseen suurten työmaiden valvojien esimiehenä.[3.] 

Ylivalvojan pätevyyttä hakevan on vielä läpäistävä FISE Oy:n pätevyyslautakunnan laa-

tima talonrakennustöiden ylivalvojan pätevyystentti. Tämä voidaan kuitenkin korvata 

FISE Oy:n pätevyyslautakunnan hyväksymän rakennuttajan tutkinnon (RAP) hyväksy-

tyllä suorittamisella.[3.] 

7.2 Valvojan valtuudet 

Valvojan valtuudet pohjautuvat kohde kohtaisesti urakoitsijan kanssa tehtyihin sopimuk-

siin ja lain asettamiin yleisiin sopimusehtoihin. Nämä sopimukset ovat: 

 KSE 

 YSE 98 

 rakennuttamissopimus 

 valvontasopimus 

 valvontasuunnitelma 

 urakkasopimus urakoitsijan kanssa.[6.] 
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7.3 Valvojan oikeudet 

Valvojalle kuuluvat oikeudet on luetteloitu Rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa 

1998, pykälässä 61 - rakennustyön valvojat: 

 Valvojalla on oikeus käydä milloin tahansa rakennustyömaalla ja sellai-
sissa kohteissa, joissa suoritetaan urakkaan kuuluvia töitä. Oikeus ylettyy 
myös rakennustarvikkeiden ja rakennusosien valmistuskohteisiin. 

 Valvojalla on oikeus suorittaa korvauksetta valvontaa varten tarpeellisia ko-
keita, mittauksia ja muita tämän laatuisia tehtäviä urakoitsijalle kuuluvilla 
laitteilla, sekä saada muutakin tämän kaltaista apua urakoitsijalta. 

 Valvojalla on oikeus saada käyttöönsä urakoitsijan laadunvarmistuksen 
edellyttämät mittaustulokset ja muut laadunvarmistustiedot. 

 Mikäli valvoja havaitsee urakkasuorituksessa virheen, tulee hänen huo-
mauttaa tästä urakoitsijalle, jonka täytyy korjata kyseinen virhe viipymättä. 

 Mikäli valvoja huomaa urakkasuorituksessa virheen, jota ei voida välittö-
mästi korjata ja jonka korjaamatta jättäminen aiheuttaisi merkittäviä ylimää-
räisiä kustannuksia, vaaraa tai vahinkoa, tulee valvojan tehdä tästä mer-
kintä työmaapäiväkirjaan tai työmaakokouksen pöytäkirjaan, tai muulla ta-
valla huomauttaa rakennuttajaa.[6.] 

7.4 Konsulttivalvojan vastuu 

Yrityksessä työmaavalvojat ostetaan ulkopuolisina konsultteina. Konsultti vastaa siitä, 

että hänen suorittamansa tehtävä on sopimuksenmukainen ja täyttää voimassa olevat 

lait ja vaatimukset. Jos konsultin laatimissa asiakirjoissa havaitaan virheitä tai puutteita, 

konsultilla on oikeus ja velvollisuus korjata nämä virheet ja puutteet. Mikäli konsultti ei 

näitä tilaajan kirjallisesta huomautuksesta huolimatta korjaa kohtuullisessa ajassa, tilaa-

jalla on oikeus korjauttaa ne konsultin kustannuksella. Lisäksi konsultti vastaa luovutta-

mansa sähköisen aineiston tietoteknisestä virheettömyydestä.[Liite 2.] 

Konsultti on sopimuksessa ja konsulttitoiminnan yleisissä sopimusehdoissa määritellyllä 

tavalla vastuussa tilaajalle aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat konsultin tekemistä 

virheistä tai laiminlyönneistä. Konsultin vahingonkorvauksen yläraja on kuitenkin toimek-

siannon palkkion suuruinen, tai jos ylärajaa halutaan nostaa, tulee se määritellä sopi-

muksessa. Konsultti ei kuitenkaan ole vastuussa vahingosta, joka johtuu esimerkiksi tuo-
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tannon vähentymisestä, sivullisen kanssa rauenneesta sopimuksesta, tai muusta sa-

mankaltaisesta vaikeasti ennakoitavasta vahingosta. Konsultti vastaa kuitenkin kolman-

nelle osapuolelle aiheuttamistaan vahingoista voimassa olevan lainsäädännön mu-

kaan.[Liite 2.] 

Mikäli konsultti havaitsee syntymässä olevan tai jo syntyneen vahingon, on konsultin il-

man aiheetonta viivästystä todistettavasti ilmoitettava vahingosta tilaajalle. Lisäksi kon-

sultilla on velvollisuus ryhtyä tarpeellisiin toimiin vahingon vähentämiseksi tai poista-

miseksi.[Liite 2.] 

Konsulttivalvojan vastuu päättyy kahden vuoden kuluttua tilaajan ja konsultin välisen toi-

meksiannon mukaisen aineiston luovuttamisesta. Kahden vuoden jälkeenkin konsultti 

vastaa vioista ja puutteista, jotka tilaaja näyttää aiheutuneen konsultin tahallisesta tai 

törkeästä laiminlyönnistä tai täyttämättä jääneestä suorituksesta ja joita tilaaja ei ole koh-

tuuden rajoissa voinut havaita ennen edellä mainitun vastuuajan päättymistä. Konsultin 

vastuu raukeaa kokonaan, kun kymmenen vuotta on kulunut kohteen vastaanottami-

sesta tai toimeksiannon mukaisen aineiston luovuttamisesta.[Liite 2.] 

Konsultin tilaajalta saama hyväksyminen toimenpiteilleen ei kuitenkaan vapauta häntä 

vastuusta. Mikäli tilaaja on vaatinut käytettäväksi uusia rakenteita tai työmenetelmiä ja 

konsultti on ottanut etukäteen kirjallisesti kantaa näiden aiheuttamiin lisäriskeihin, joista 

hän ei ota vastuuta, konsultti ei ole vastuussa tämän takia syntyneestä vahingosta.[Liite 

2.] 

Mikäli jokin toteutus on sovittu tapahtuvan konsultin asiantuntijavalvonnassa, mutta näin 

ei ole toimittu konsultista riippumattomista syistä, poistuu konsultin vastuu kokonaan tai 

vähenee siltä osin, kuin olisi voitu pitää todennäköisenä, että konsultti olisi asiantuntija-

valvontaa suorittaessaan havainnut vahingon aiheuttamat virheet.[Liite 2.] 

Tilaajan tulee ilmoittaa korvausvaateensa perusteiltaan yksilöitynä viipymättä, viimeis-

tään yhden vuoden kuluessa siitä, kun virhe on ilmennyt konsultin aiheuttamaksi. Lopul-

linen korvausvaatimus tulee esittää kirjallisena viimeistään yhden vuoden kuluessa 

aiemmin mainitun konsultin vastuuajan päättymisestä, tai tilaaja menettää oikeutensa 

korvaukseen.[Liite 2.] 
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8 Tutkimustulokset 

8.1 Työmaavalvojan tehtävien liittyminen eri työvaiheisiin 

Tarkastusasiakirjassa työmaavalvojalle on määritelty omat vastuut, jotka koostuvat lä-

hinnä dokumenttien vastaanottamisesta, katselmuksiin osallistumisista ja mallien hyväk-

symisestä kaikkine pöytäkirjojen kuittauksineen ja materiaalitodistusten tarkastamisi-

neen. Näiden lisäksi työmaavalvoja suorittaa tehtäväluettelon mukaiset tehtävänsä, ja 

mitä sopimuksessa on erikseen määritelty. RS-kohteissa työmaavalvoja tukee par-

haansa mukaan työmaaorganisaatiota ja toimii työnjohtajien ”mentorina”. 

8.1.1 Rakentamisen valmistelu 

RS-kohteissa työmaavalvojan sopimus laaditaan pääsääntöisesti vasta lähempänä ra-

kentamisen aloitusta. Työmaavalvojan ensimmäisiä tehtäviä on toimia rakennusvalvon-

nan aloituskokouksessa sihteerinä. Tekemällä valvontasopimuksen riittävän aikaisin, 

voidaan työmaavalvojalta ostaa apua esimerkiksi erilaisiin rakennuttajalle kuuluvien lu-

pien hankintaan. Lupien hankintaan suuret rakennusliikkeet eivät juurikaan tarvitse 

apua, mutta valvontasopimus olisi hyvä laatia mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, 

jotta työmaavalvojalle jää enemmän aikaa kohteeseen tutustumiseen ja asiakirjojen tar-

kastamiseen. 

Kun työmaavalvojan sopimus tehdään aikaisessa vaiheessa, jää työmaavalvojalla 

enemmän aikaa kohteen valvontasuunnitelman laatimiseen. Vaikka valvontasuunnitel-

man laatimiseen ei kuluisi tuntimäärällisesti paljoa aikaa, on sen laatiminen aloitettava 

riittävän aikaisin, jotta se saadaan projektipäällikölle, työpäällikölle ja vastaavalle kom-

mentoitavaksi. Työmaan tulee olla perillä valvontasuunnitelman sisällöstä voidakseen 

toimia työmaavalvojan kanssa tehokkaasti. Valvontasuunnitelman sisältöön ja tarkasta-

miseen tullaan jatkossa kiinnittämään yrityksessä enemmän huomiota. 

Ennen rakennustöiden aloitusta työmaavalvoja tarkistaa alustavat työvaiheaikataulut, 

laatusuunnitelmat ja erilaiset turvallisuussuunnitelmat, sekä aluesuunnitelmat. Työmaa-

valvoja osallistuu myös kohdekohtaisesti tarvittaviin katselmuksiin, kuten rakennuspai-

kan korkeusaseman arviointiin maastossa ja puusto/tonttikatselmukseen. 
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Rakennusvalvonnan aloituskokous pidetään ennen perustustöiden aloitusta, ja työmaa-

valvoja toimii kokouksen sihteerinä. Lisäksi työmaavalvoja toimii LVISA-töiden aloitus-

kokousten sihteerinä. 

8.1.2 Maa- ja pohjarakennus 

Jos kohteessa on kaivuu- ja louhintatöitä, vastaanottaa työmaavalvoja kyseisten töiden 

työsuunnitelmat, sekä osallistuu mittauksiin ja kokeisiin, kuten louhinnan tärinämittauk-

seen.  

Työmaavalvoja hyväksyy täyttöjen rakennekerrosten rakeisuuskäyrien dokumentit, sekä 

vastaanottaa pintavesisuunnitelmat. Työmaavalvoja osallistuu perustusten alustäyttöjen 

levykuormituskokeeseen ja alustäyttöjen malliin, sekä tarkistaa täyttöjen suunnitelman-

mukaisuuden. 

Työmaavalvoja suorittaa salaojien malliasennuksen tarkastukset ja hyväksyy mallin, tar-

kastuspöytäkirjat kuitaten. Työmaavalvoja vastaanottaa salaojasoran rakeisuuskäyrät ja 

salaojien sijaintipiirrokset. 

Työmaavalvoja osallistuu pohjakatselmukseen. Haastatteluissa valvojat olivat melko yk-

simielisiä siitä, että pohjarakentaminen on tärkeimpiä työvaiheita valvojan näkökulmasta. 

Erityisesti, jos pohjat toteutetaan säiden kannalta riskialttiina ajankohtana. 

8.1.3 Perustukset 

Työmaavalvojan työskentelyä perustusvaiheessa tarkastellaan tarkemmin kappaleessa 

8.2 työmaavalvojan työskentely yksittäisen työvaiheen läpiviennissä. 

8.1.4 Runko ja vesikatto 

Työmaavalvoja toimii runkovaiheen aloituskokouksessa sihteerinä ja osallistuu malliele-

menttikatselmukseen, joka pidetään yleensä elementtitehtaalla. Työmaavalvoja on vas-

taanottanut ja tarkistanut elementtien asennussuunnitelmat ja kosteudenhallintasuunni-

telmat, sekä antanut omat kommenttinsa näihin.  
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Runko- ja sisätyövaiheen aikana työmaavalvoja osallistuu työmaa- ja urakoitsijakokouk-

siin, tarkistaa työvaiheaikatauluja, sekä tarkistaa urakoihin liittyvien laskujen maksukel-

poisuuden ja seuraa niiden maksukertymää. Työmaavalvoja myös kuittaa mallitarkas-

tusten pöytäkirjat, joko mallin hyväksyjänä tai mallikatselmukseen osallistujana. Kuit-

taukset tehdään välittömästi katselmuksen jälkeen. 

Työmaavalvojan tehtävänä on myös koordinoida lvi-, sähkö- ja automaatiovalvojia, var-

mistaa heidän suorittavan omat talotekniikan tarkastuksensa oikeaan aikaan. 

Työmaalla ensimmäisten kivien asennuksen jälkeen työmaavalvoja tarkastaa seinäele-

menttien asennuksen, sekä tarkastaa ja hyväksyy holvin raudoitustarkastuksen mallin. 

Työmaavalvoja tarkastaa ja hyväksyy julkisivuelementtien mallit, sekä tarkastaa ele-

menttien varastoinnin ja suojauksen asianmukaisuuden. Työmaavalvoja tarkastaa ele-

menttien elastiset saumaukset työkohteittain ja hyväksyy niiden mallin. Lisäksi työmaa-

valvoja hyväksyy elementtien saumauspohjien saumauspäiväkirjan ja osallistuu julkisi-

vujen suunnitelmakatselmukseen. 

Työmaavalvoja hyväksyy julkisivujen eri pintamateriaalien mallit, ellei näiden vastuita ole 

siirretty arkkitehdille. Tällöinkin työmaavalvoja osallistuu julkisivun mallien katselmuksiin. 

Lisäksi työmaavalvoja tarkistaa ja hyväksyy mallit ulko-ovista, ikkunoista, pellityksistä, 

parveke-ovista, -kaiteista ja -lasituksista. Takuutyöt liittyvät yleensä julkisivutöihin, joiden 

korjaaminen jälkikäteen on kallista, joten mallien suhteen on oltava tiukkana. 

Vesikatto on sisätöiden aloittamisen edellytys ja rakennuksen tärkeimpiä kokonaisuuk-

sia. Vesikaton tarkastukset on tehtävä huolellisesti, sillä mahdollisten vuotojen paikan-

nukset ja korjaukset käyvät erittäin kalliiksi, varsinkin jos asukkaat ovat jo ehtineet muut-

tamaan. Työmaavalvoja osallistuu vesikaton suunnitelmakatselmukseen. Työmaaval-

voja tarkastaa ja hyväksyy yläpohjan lämmöneristykset ja niiden tuuletuksen, paputilan 

tuuletuksen ja vesikattovarusteet. Työmaavalvoja tarkastaa vesikattorakenteet ja niiden 

asennuksen, sekä hyväksyy vesikatteen asennusmallin. 

8.1.5 Sisätyöt 

Sisätöissä työmaavalvojalla on tarkastettavana ja hyväksyttävänä useita malleja, joista 

kriittisimmät liittyvät kylpyhuoneisiin: niiden vedeneristykseen ja lattiakaatoihin. Vede-

neristyksestä otetaan koepalat, joilla todennetaan vesieristyksen paksuuden riittävyys. 
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Lisäksi työmaavalvoja suorittaa kosteusmittauksia seinistä ja katoista sekä lattiasta, jotta 

pintamateriaaleja ei asenneta liian aikaisin.  

Tarkastusasiakirjakohtaisesti osa sisätöiden mallitöistä saattaa kuulua arkkitehdin tai 

muun suunnittelijan tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi. Tällaisia mallitöitä saattavat olla 

esimerkiksi ovien asennusmallit ja maalaustöiden mallit. Työmaavalvoja kuitenkin osal-

listuu katselmukseen, vaikka tarkastusvastuu olisi asetettu jollekin toiselle henkilölle. 

Työmaavalvojan tarkastettavia ja hyväksyttäviä malleja sisätöiden osalta ovat: 

 kiviväliseinän ja kipsilevyväliseinän malli 

 lattiakaatojen malli 

 alakattomallit 

 palokatkojen malli 

 märkätilojen vedeneristyksen asennuksen malli 

 ruiskutasoitekattojen malli 

 maalaustöiden malli 

 lattia- ja seinälaatoitusten mallit 

 lattiapäällysteiden mallit 

 huoneistosaunan malli 

 listoitusmalli 

 mallihuoneisto 

 kalusteiden malliasennus 

 varusteiden malliasennus. 

8.2 Työmaavalvojan työskentely yksittäisen työvaiheen läpiviemisessä 

Tässä kappaleessa tarkastellaan yksityiskohtaisemmin työmaavalvojan tehtäviä ja toi-

mintaa yksittäisessä työvaiheessa: perustuksissa. Perustustapoja on monia erilaisia, 

tässä käsitellään ryömintätilallista ratkaisua, jossa nauha-anturoiden päälle tulevat sok-

kelielementit, joihin kantavista ontelolaatoista tehtävä alapohja tukeutuu. 
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Täytöt, salaojat ja pohjarakenteet on tehty hyväksytysti, kun pidetään perustusten aloi-

tuskokous. Mittamies on saanut merkittyä perustusten paikan ja aloituskokouksen jäl-

keen voidaan pitää anturoiden sijaintikatselmus. 

Kun anturoiden sijainti on hyväksytty, voi muotti- ja raudoitustyö alkaa. Työmaavalvojan 

käydessä työmaalla hän tarkastaa, että muottitavara, raudoitteet, välikkeet, korotuspalat, 

sekä muut työssä käytetyt materiaalit ja välineet ovat suunnitelmien mukaisia ja käyttö-

kelpoisia, sekä oikein suojattu. 

Anturoiden raudoitustarkastuksessa työmaavalvoja kiertää muotit tarkastaen raudoittei-

den laadun, määrät, sijainnin, suojabetonin paksuuden, jatkokset, ja tartunnat sokkeliele-

menteille. Lisäksi hän tarkistaa muottien tiiveyden ja sen, että raudoitteet ovat riittävän 

tukevasti kiinnitetty, etteivät ne pääse liikkumaan betonia valaessa. Työmaavalvoja ottaa 

tarkastettavista asioista valokuvia, joita dokumentoidessaan hän huolehtii, että kuvista 

selviää sijainti, ajankohta, olosuhteet ja kuvan ottamisen syy.  

Raudoitustarkastuksesta on etukäteen laadittu tarkastuspöytäkirja. Tarkastuspöytäkir-

jaan kirjataan tarkastuksessa todetut asiat, ja se kuitataan allekirjoituksin välittömästi 

tarkastuksen jälkeen. Lisäksi työmaavalvoja tai joku muu katselmuksesta tai mallista 

vastuullinen henkilö kuittaa tapahtuman työmaan tarkastusasiakirjaan. Kuitattu tarkas-

tuspöytäkirja skannataan sähköiseen muotoon ja liitteeksi laitetaan tarkastuksessa ote-

tut valokuvat. 

Ennen betonivalua työmaavalvoja on tarkistanut käytettävän betonitehtaan CE-todistuk-

set ja suoritustasoilmoitukset käytettävien betonilaatujen osalta ja todennut ne suunni-

telmien mukaisiksi. Raudoitustarkastuksen jälkeen anturat valetaan betonilla. Betonoin-

tipöytäkirjat välitetään työmaavalvojalle tarkastettaviksi, joka tarkistaa myös, että pöytä-

kirjat on dokumentoitu työmaalla asianmukaisesti. 

Kun ensimmäiset sokkelielementit on asennettu, pidetään sokkelielementtimalli, jossa 

tarkistetaan elementin asennustapa ja elementtien saumaus.  Perustusvaiheen mallikat-

selmuksissa on mukana myös rakennesuunnittelija, ja mallin hyväksyjä riippuu siitä, 

kuka on tarkastusasiakirjassa siihen vastuutettu. Työmaavalvoja on etukäteen tuonut 

työnjohtajan tietoon ne asiat, jotka haluaa mallista tarkastaa. Hyvä keino tähän on esi-

merkiksi omistaa tehtäväsuunnitelmaan oma kappale mallikatselmukselle, johon työ-

maavalvoja kirjaa ne asiat, jotka haluaa mallista nähdä. Mallikatselmuksista on laadittu 
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esitäytetyt tarkastuspöytäkirjat, joihin kirjataan mallista todetut asiat, ja kuitataan pöytä-

kirjat heti katselmusten jälkeen. Malli selkeästi hyväksytään, hylätään, tai hyväksytään 

tekemällä jatkossa jotakin toisin. Lisäksi vastuuhenkilöt tekevät kuittaukset tarkastus-

asiakirjaan ja laadunvarmistusmatriisiin.  

Sokkeleiden maanvastaisien osuuksien vedeneristyksestä ja rakennuksen routasuo-

jauksesta tehdään myös mallit jotka työmaavalvoja tarkastaa, sekä kuittaa mallien tar-

kastuspöytäkirjat ja tarkastusasiakirjan.  
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9 Työmaavalvojan työssä havaitut ongelmat ja kehityskohdat 

Työmaavalvojan työskentelyn ongelmia ja kehityskohtia etsittiin haastattelemalla työ-

maavalvojia ja työmaan toimihenkilöitä. Tulokset perustuvat liitteenä 1 oleviin haastatte-

lujen vastauslomakkeisiin, sekä luvussa 5.2 selvitettyihin lakipykäliin. 

9.1 Valvontasuunnitelma 

Valvontasuunnitelma on työmaavalvojan tärkein työkalu, jota seuraamalla hän varmistaa 

kohteen vaatiman ja sille suunnitellun valvonnan toteutumisen. Kuten luvussa 5.2 todet-

tiin, maankäyttö- ja rakennuslaki ei vaadi valvontasuunnitelmaa, mutta sen laatiminen on 

työmaavalvonnan tehtäväluettelon mukainen tehtävä, joten sitä voidaan edellyttää. 

Aiemmissa kohteissa valvontasuunnitelmaa ei joko ole laadittu lainkaan, tai se ei ole 

koskaan päätynyt työmaaorganisaation nähtäväksi. Työmaavalvojan sopimusta tehtä-

essä tulee jatkossa edellyttää valvontasuunnitelman laatimista. Valvontasuunnitelma tu-

lee esittää projektipäällikölle kommentoitavaksi. Projektipäällikkö välittää valvontasuun-

nitelman työmaan nähtäville, vähintään työpäällikölle ja vastaavalle työnjohtajalle. Kun 

työmaa on tietoinen valvontasuunnitelman sisällöstä, on työmaan helpompi panostaa 

valvontatoimenpiteen toteutumiseen. 

Valvontasuunnitelman sisältö muokataan kohdekohtaiseksi, ja se mukailee työmaaval-

vojan tehtäväluetteloa, sekä tarkastusasiakirjaa. Valvontasuunnitelmaa ei laadita vain 

pakon vuoksi, vaan sen tulee hyödyttää kaikkia rakentamisen osapuolia. Valvontasuun-

nitelmassa paneudutaan normaalista poikkeaviin rakenteisiin, uusiin työmenetelmiin ja 

riskialttiisiin työvaiheisiin. 

9.2 Työmaavalvojan tärkeimmät tehtävät 

Työmaavalvojan tärkein tehtävä on valvoa rakentamisen laatua. Työmaavalvoja huoleh-

tii, että rakentaminen tapahtuu määräysten, suunnitelmien, ja hyvän rakentamistavan 

mukaisesti. Työmaavalvoja varmistaa, että työssä käytetään oikeita materiaaleja, sekä 

saavutetaan kohteelle asetetut ajalliset ja taloudelliset tavoitteet.  
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RS-kohteissa työmaavalvoja on työmaan yhteistyökumppani, joka kokemuksellaan osaa 

ennakoida tulevia ongelmia ja antaa työnjohdolle rakentamista helpottavia neuvoja. Työ-

maavalvoja valvoo rakennuttajan etuja. Kun rakentaminen tapahtuu suunnitelmien mu-

kaisesti, tulee samalla pidettyä asukkaidenkin puolia. 

Työmaavalvoja toimii tehtäväluettelonsa mukaisesti kohteen yhteyshenkilönä. Kilpailu-

kohteissa suunnittelijoiden ohjaaminen vie suuren osan valvojan ajasta, etenkin runko-

vaiheessa. RS-kohteissa suunnittelijat tarvitsevat vähemmän ohjausta, ja työmaavalvoja 

voi keskittyä enemmän rakentamisen laatuun. 

9.3 Tärkeimmät työvaiheet työmaavalvojan näkökulmasta 

Haastatteluissa selvitettiin, mitkä ovat työmaavalvojien mielestä tärkeimpiä työvaiheita, 

joiden valvontaan pitäisi panostaa. Vastaukset olivat melko yhtenevät. 

Työmaavalvojat olivat yksimielisiä siitä, että pohjat ja peittyvät rakenteet ovat valvojan 

kannalta oleellisimpia töitä. Lisäksi vesikatto ja kylpyhuoneet, erityisesti vedeneristykset 

vaativat paneutumista. Suuri osa takuutöistä liittyy julkisivuun ja sen saumauksiin, joten 

näihin on rakentamisvaiheessa kiinnitettävä erityistä huomiota. Erityisesti ikkunoita ja nii-

den pellityksiä on vaikeaa ja kallista korjata jälkikäteen.  

RS-kohteessa myös viimeistelyvaihe ja sille varattu aika on kriittinen: asukkaiden nari-

nalistat voivat olla vaikeita ja pitkiä, joten mahdollisimman vähillä jälkitöillä selviäminen 

on tärkeää. 

9.4 LVISA-valvojien koordinointi 

Rakennusvalvontaa suorittavan työmaavalvojan lisäksi asuinrakennuskohteessa tulee 

olla lämpö-, vesi- ja viemäritöiden valvoja, sekä sähkö- ja automaatiovalvojat. Näiden 

erityisalojen valvojien tehtävänä on valvoa asennusten ja koekäyttöjen toteutumista vi-

ranomaismääräysten ja lakien mukaisesti. Talotekniikkatöiden valvojilla on oma tehtävä-

luettelo, joka löytyy liitteestä 4. 
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Työmaavalvojan tehtävänä on koordinoida ja valvoa talotekniikan valvojia, että he suo-

rittavat omat valvontatoimenpiteensä oikea-aikaisesti ja lakien mukaisesti. Ongelmana 

on se, että talotekniikan monipuolistuessa ja teknologian kehittyessä työmaavalvojan tie-

tämystaso ei aina riitä uusimpaan tekniikkaan. Tämä tuo haasteita talotekniikan valvojien 

ohjaukseen, kun ei välttämättä tiedetä kenelle jokin osa kuuluu, onko se esimerkiksi 

sähkö- vai automaatiovalvojalle kuuluva tehtävä. 

Haasteita tuo myös talotekniikan valvojien kiireisyys. Työmaavalvoja varmistaa talotek-

niikan valvontatoimenpiteiden ja kuittausten suoritukset suunnitellusti. Talotekniikan val-

vojat eivät kaikki ole tottuneet yhteistyöhön, eikä toiminta ole aina riittävän avointa. Pit-

källä aikavälillä LVISA-valvontaan panostaminen maksaa itsensä takaisin. 

LVISA-valvojien tehtävien seuranta ja koordinointi on yleisvastuullinen valvontatehtävä, 

jonka merkitystä on avattu luvussa 6.1. Tämän johdosta talotekniikan valvojien seuranta 

voitaisiin vastuuttaa myös jollekin erityisalan valvojalle. Esimerkiksi sähkövalvojalla on 

todennäköisesti työmaavalvojaa parempi tietämys uusimmasta tekniikasta, joten talotek-

niikanvalvontatöiden valvontaa voisi vastuuttaa tälle taholle.  

9.5 Turvallisuuskoordinaattorina toimiminen 

Kuten luvussa 5.2 on selvennetty, valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvalli-

suudesta on säädetty, että rakennuttajan tulee nimetä jokaiseen rakennushankkeeseen 

hankkeen vaativuutta vastaava pätevä turvallisuuskoordinaattori 

Rakennuttaja voi nimetä turvallisuuskoordinaattorin tehtävät työmaavalvojalle, ja näin on 

haastattelujen perusteella joskus menetelty. Mikäli turvallisuuskoordinaattorin tehtävät 

nimetään työmaavalvojalle, näkyy tämä lisääntyneenä vastuuna, ja sitä kautta myös kor-

keampana palkkiona. 

Työmaavalvojan tehtäviin kuuluu valvoa työturvallisuusmääräysten toteutumista ja oikei-

den työmenetelmien käyttöä. Kohteissa, joissa työmaavalvoja on toiminut turvallisuus-

koordinaattorin tehtävissä, on hän laatinut oman asiakirjansa työturvallisuusvelvoitteiden 

hoitamisesta, sekä kirjannut työmaapäiväkirjaan enemmän työmaan turvallisuuspuut-

teita. 
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Tutkimustyön perusteella työmaavalvojan turvallisuuskoordinaattorina toimimisesta ei 

saada riittävää lisäarvoa työmaan valvontaan. Parempi ratkaisu on asettaa tehtävät esi-

merkiksi projektipäällikölle. Projektipäällikkö käy muutenkin työmaalla työmaavalvojaa 

harvemmin, eikä näin tule yhtä helposti ”sokeaksi” työmaan toiminnalle ja näin saadaan 

tuoreempaa näkökulmaa. 

9.6 Mallikatselmukset 

Mallikatselmuksiin valmistaudutaan yhteistyössä työnjohdon ja työmaavalvojan kanssa. 

Tarkastettavat asiat on sovittu etukäteen. Urakoitsijan saadessa mallin valmiiksi kutsu-

taan tarvittavat ihmiset koolle. Mallityö tarkastetaan, ja sovitaan selkeästi hyväksytäänkö 

se, tehdäänkö jatkossa jotakin toisella tavalla. Tarvittaessa pidetään uusi katselmus. 

Päätökset ja katselmuksessa sovitut asiat kirjataan esitäytettyyn mallitarkastuspöytäkir-

jaan, jonka paikallaolijat kuittaavat allekirjoituksellaan katselmuksen päätteeksi. 

Tarkastuspöytäkirjojen laatiminen ja kuittaaminen on erittäin tärkeää. Jos pöytäkirjoja ei 

laadita, eikä mallin kelpoisuudesta ole sovittu selkeästi ja siihen joudutaan palaamaan 

viikkojen kuluttua, ei enää muisteta mitä on sovittu. 

Jatkossa mallikatselmuksessa tarkastettavat asiat sovitaan työmaavalvojan kanssa ky-

seisen työn tehtäväsuunnitelmaa laadittaessa. Tehtäväsuunnitelmaan sisällytetään oma 

kappale mallikatselmukselle, johon työmaavalvoja kirjaa ne asiat, jotka hän tarkastaa. 

Samalla työmaavalvoja lukee läpi tehtäväsuunnitelman ja voi antaa siihen työn toteu-

tusta helpottavia tai laatua parantavia neuvoja. 

9.7 Rakennusmateriaalien tarkastukset 

Kuten sivulla 17 todettiin, laki edellyttää rakennusmateriaalien tarkastuksen Suomen ra-

kentamismääräyskokoelman luvussa 3. Työmaavalvojan tehtäväluettelon 4.9 kohdassa 

työmaavalvojan tehtäväksi on asetettu käytettävien materiaalien suunnitelmanmukai-

suuden ja kelpoisuus toteaminen, laadun tarkastaminen ja materiaalien varastoiminen 

sekä suojaaminen asianmukaisesti. 
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Aikaisemmissa kohteissa työmaavalvojat ovat tarkastaneet rakennusmateriaaleja vaih-

televasti. Materiaalien tarkastus on yleensä ulkonäköön ja tuntumaan perustuva, liittyen 

esimerkiksi pakettien ehjyyteen, materiaalien kuivuuteen ja niiden suojaamiseen. Tekni-

sempiä laboratoriokokeita ei ole suoritettu, paitsi kylpyhuoneiden vedeneristyksien kal-

vopaksuuksien osalta. 

Erityishuomiota vaativista materiaaleista haastatellut työmaavalvojat ja toimihenkilöt oli-

vat hyvin pitkälti samaa mieltä. Tärkeimpiä materiaaleja ovat: maa-ainekset, vedeneris-

tykset, ikkunat, betoni, lämmöneristeet, ja elementit. 

Tärkeää on varmistaa, että rakennusmateriaalit ovat käytettyyn työhön tarkoitettuja, ja 

että rakennusselostuksessa tai muissa teknisissä asiakirjoissa määritellyt vaatimukset 

täyttyvät. Materiaalien kelpoisuuden tarkastaminen tapahtuu käytännössä tuotekelpoi-

suus- ja suoritustasoilmoitusten tarkistamisella. Tuotekelpoisuusasiakirjojen osalta koko 

alalla on vielä opittavaa: mitä vaatimukset ovat, ja kuinka ne kirjataan suunnitelmiin. Työ-

maavalvojat saattavat olla näiden hallinnasta vielä kauempana. Todistuksia ei aina ole 

saatavilla suomen kielellä, mikä hankaloittaa asiaa entisestään. 

Lähtökohtaisesti työmaa on jo tarkistanut materiaalien kelpoisuuden, ja heidän tehtä-

vänsä on hankkia tuotekelpoisuustodistukset. Työmaavalvojan tehtävä on pikemminkin 

varmistaa työmaan tekemät tarkastamiset. 

9.8 Ajankäyttö 

Työmaavalvojan työmaakäyntien määrä, ja työmaalla työmaavalvontaan kulutettu aika 

ovat yleisimpiä tyytymättömyyden aiheita. Työmaalla vietettyä aikaa tärkeämpi tekijä on 

työmaakäyntien sisältö: mitä tehdään ja kuinka tehokkaasti. Toiset valvojat saattavat olla 

työssään tehokkaampia kuin toiset, joten valvontatyöhön käytettävän tuntimäärän kirjaa-

minen sopimukseen ei ole aivan aukoton ratkaisu.  

Työmaakokoukset, mallikatselmukset ja muut työmaavalvojan tehtäväluettelon mukaiset 

tehtävät eivät sisälly tähän, vaan työmaavalvojan tulee muiden tehtäviensä lisäksi har-

joittaa työmaalla yleistä valvontaa. 
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Peabilla valvontasopimuksiin on tähän mennessä kirjattu viikkokohtainen työmaakäyn-

tien määrä, joka on ollut kohteesta riippuen yksi tai kaksi. Muilla suurilla rakennusliikkeillä 

on pääsääntöisesti määritelty viikoittainen työmaavalvontaan käytettävä tuntimäärä.  

Työmaavalvojien mielestä yhden tavanomainen asuinkerrostalokohteen työmaavalvon-

nan tarve on noin 7,5 tuntia viikossa, sisältäen matkat ja paperityöt. Jatkossa työmaa-

valvojan sopimusta määriteltäessä pitäisi sopimukseen kirjata työmaavalvontaan käytet-

tävä tunti- ja käyntimäärä viikkotasolla, sekä työmaakäyntien sisältö. Esimerkkinä sisäl-

löstä voisi olla koko kohteen kattava kierros, materiaalitodistusten tarkastus, ja konkreet-

tisesti rakentamiseen liittyvä avoin keskustelu, sekä neuvojen anto.  

9.9 Takuuajantyöt ja vastaanoton jälkeiset tehtävät 

Työmaavalvojat ovat havainneet yhteyden takuuajantöiden ja viimeistelyvaiheeseen va-

ratun ajan välillä. Takuutarkastusten yleisimpiä virheitä ovat huoneisto- ja parvekeovien 

käynnit, porrashuoneiden mattotyöt, ja elementtien saumojen halkeilut. Näihin tulee kiin-

nittää huomiota jo rakennusvaiheessa, ja työmaavalvojan täytyy tuoda mielipiteensä 

esiin havaitessaan asian, joka tulee esiin takuutarkastuksessa ja sen korjaaminen vasta 

silloin maksaisi moninkertaisesti. 

Osa haastatelluista työmaan toimihenkilöistä on kokenut, että työmaavalvojaa on ollut 

vaikeaa saada paikan päälle jälkitarkastuksiin. Jälkitarkastusten pitäminen voidaan os-

taa myös työmaavalvojalta erikseen ostettavana tehtävänä. Jälkitarkastukset kannattaa 

kuitenkin järjestää työmaavetoisesti, ja työmaavalvoja pitää muistaa kutsua paikan-

päälle.  

Työmaavalvojalla ei ole takuuajan tarkastusten lisäksi kovin montaa vastaanoton jäl-

keistä tehtävää, ja monesti valvojan sopimus päättyykin vastaanottoon ja sen mahdolli-

siin jälkitarkastuksiin. Työmaavalvojalta voidaan kuitenkin ostaa erikseen vastaanoton 

jälkeisiä tehtäviä, jotka on lueteltu luvussa 6.2. Mikäli työmaan henkilöstö ei halua olla 

asukkaiden puutelistojen kanssa niin tiiviissä tekemisissä, kannattaa seuraavat tehtävät 

sisällyttää työmaavalvojan sopimukseen: 
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 Osallistutaan takuuaikana asumista haittaavien vikojen selvittelyyn 

 Tarkastetaan asukkaiden puutelistojen asiallisuus ja liitetään listat tarkas-
tuspöytäkirjaan. 

Mikäli työmaavalvojalta ostetaan takuuaikaisten asumista haittaavien vikojen selvittelyyn 

osallistuminen, tulee sopimusta tehdessä määritellä osallistumisen laajuus tarkemmin.  

Asunnonhankkijoiden kokouksiin osallistuminen voidaan myös ostaa työmaavalvojalta. 

Tämä voi osaltaan parantaa asukkaiden puutelistojen asiallisuutta, sekä vahvistaa asuk-

kaiden ja perustajaurakoitsijan välistä luottamusta.  
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10 Yhteenveto 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, miten työmaavalvojan työskentelystä saa-

daan mahdollisimman paljon hyötyä omaperusteisissa, suoraan asukkaille myytävissä 

asuntokohteissa. Tärkeä osa tutkimustyötä oli selvittää ja määrittää valvontasopimuksen 

sisältöä, jotta sopimusta laadittaessa osattaisiin jatkossa ostaa ja vaatia myös yleisvas-

tuullisia- ja erikseen tilattavia tehtäviä. 

Opinnäytetyössä tutkittiin lisäksi, että mitä lait ja asetukset vaativat rakennushankkee-

seen ryhtyvältä työmaavalvonnan osalta. Tutkimuksessa selvitettiin, että mitä tehtäviä 

työmaavalvojalle kuuluu, sekä miten nämä valvontatehtävät liittyvät yksittäiseen raken-

nustyövaiheeseen.  

Opinnäytetyössä käytettiin tutkimusmenetelminä alan kirjallisuutta, aiheeseen liittyviä la-

kitekstejä, työmaan henkilöstön ja valvojien haastatteluita, sekä työmaavierailuja. 

Opinnäytetyössä lähdettiin liikkeelle selvittämällä, että mikä on RS-järjestelmä ja mitä se 

pitää sisällään. Samanaikaisesti tutkittiin työmaavalvojalle kuuluvia tehtäviä RT-korttien, 

muiden kirjallisuuslähteiden, sekä haastattelujen avulla. Haastateltavina oli yhteensä 

seitsemän henkilöä, sekä valvojia että työmaan toimihenkilöitä. Haastatteluihin valittiin 

henkilöitä myös Jyväskylästä, jotta tutkimukseen saataisiin pääkaupunkiseudun ulko-

puolista näkökulmaa. Haastattelut saatiin toteutettua suunnitellusti yhtä lukuun otta-

matta, ja näistä saatu tieto oli erittäin käyttökelpoista. 

Lakitekstien tutkiminen ja velvoittavuusketjun selvittäminen vei paljon aikaa tutkimus-

työstä. Lakitekstejä selvitettiin lukemalla läpi maankäyttö- ja rakennuslaki, asuntokaup-

palaki, maankäyttö- ja rakennusasetus, sekä Suomen rakentamismääräyskokoelma. En-

nen lakitekstien läpilukua piti selventää lakien ja asetusten velvoittavuus suhteessa toi-

siinsa. Lakien, asetusten ja määräysten edellytyksistä työmaavalvonnalle saatiin selvi-

tettyä kattava ja yksityiskohtainen kappale tähän opinnäytetyöhön, ja sieltä löydettiin jo 

tutkimuksen kirjoitusvaiheessa lain edellyttämä korjausehdotus rakennusliikkeen ylläpi-

tämään tarkastusasiakirjan pohjaan. 

Sivutavoitteena oli selvittää FISE:n hyväksyntäkriteerejä valvojille. FISE ylläpitää raken-

nus-, lvi- ja kiinteistöalan henkilöpätevyysrekisteriä. Yritys halusi tietää, millä perusteilla 

FISE antaa valvojaksi hakeville pätevyyksiä, sekä millaista koulutusmateriaalia FISE:ltä 
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löytyy työmaavalvojille. Pätevyyksien vaatimusten selvittäminen onnistui hyvin ja nämä 

edellytykset saatiin selvitettyä. 

Tutkimustulosten pohjalta kirjoitettiin luku työmaavalvojien tehtävien liittymisestä eri työ-

vaiheisiin, sekä tarkemmin työmaavalvojan tehtävien liittymisestä yksittäiseen työvaihee-

seen - perustuksiin. Pohjautuen tähän lukuun, tarkastusasiakirjoihin, ja yrityksen oma-

perusteisen rakennushankkeen prosessinkuvaajaan, yritykselle laaditaan työmaavalvo-

jan valvontatöiden tehtäväkuvaaja. Tehtäväkuvaajassa yhdistetään työmaavalvojan teh-

tävät konkreettisesti yksittäisiin työvaiheisiin eri rakennusvaiheiden aikana. 

Työmaavalvojien työssä havaituista ongelmista ja kehityskohdista kirjoitettiin haastatte-

luihin pohjautuvaa, työmaavalvojan valvontasopimuksen sisältöön liittyvää analysointia. 

Otsikoinnin pohjana käytettiin haastattelulomakkeiden aihepiirejä. Haastattelukysymyk-

siä pohdittiin yhdessä sekä opinnäytetyön ohjausryhmän, että oman työmaan henkilös-

tön kanssa. Tarkoituksena oli esittää kysymyksiä kattavasti, jotta kehityskohtia saataisiin 

mahdollisimman paljon. Tärkeätä oli myös muokata kysymysten ulkoasu sellaiseksi, ettei 

niihin olisi voinut vastata ainoastaan kyllä, tai ei. 

Pohdinta-osuudessa syvennyttiin valvontasopimuksen sisältöön ja RS-kohteen erityis-

piirteisiin. 

Opinnäytetyössä saatiin kattavasti selvitettyä, mitä RS-järjestelmä tarkoittaa, mitkä val-

vontatoimenpiteet kuuluvat työmaavalvojan tehtäviin, mitä Suomen laki edellyttää työ-

maavalvonnalta RS-kohteissa, sekä miten työmaavalvojan tehtävät liittyvät konkreetti-

sesti eri rakennustyövaiheisiin, ja mihin kohtiin valvontasopimusta laadittaessa tulisi tu-

levaisuudessa kiinnittää huomiota. 
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11 Pohdintaa 

Asuinrakentamisen tuotantoa ohjaavat talous, laatu, ja aika. Näiden yhteys ja kiertokulku 

konkretisoituvat etenkin RS-kohteissa. Mikäli rakennusliike haluaa saada rahaa, pitää 

sen saada asuntoja myytyä. Jotta asuntoja saataisiin myytyä, tulee rakentamisen täyttää 

laatuvaatimukset. Aikatauluissa pysyminen puolestaan on edellytys kannattavan liiketoi-

minnan harjoittamiselle. Vaikka RS-kohteissa ei kilpailu-urakkakohteiden tapaan olla eril-

liselle tilaajalle vastuussa aikatauluista, ollaan aikatauluista vastuussa asiakkaille, ja ai-

katauluvastuu konkretisoituu pankille säilytettäväksi luovutettavissa turva-asiakirjoissa. 

Lakitekstien läpi lukeminen ei ole kovinkaan hankalaa, mutta sen koko sisällön ymmär-

täminen ja sisäistäminen vie enemmän aikaa ja vaatii paneutumista. Tutkintoa suoritta-

essani on rakentamiseen liittyviin lakeihin, asetuksiin, määräyksiin ja sopimusehtoihin 

paneuduttu useammallakin kurssilla, mutta luettuani lakitekstit ajatuksen kanssa alusta 

loppuun, ymmärsin niiden sisällön kattavammin. Toki tutkin lakeja ja asetuksia tietystä 

lähtökohdasta ja näkökulmasta, joka oli rakennuttajan työmaavalvonnan toteuttamisen 

edellytykset.  

Lukiessani lakeja ja asetuksia, olin melko yllättynyt niiden johdonmukaisuudesta ja risti-

riitojen vähyydestä. Tutkimustyössä piti selvittää lakien ja asetusten velvoittavuutta toi-

siinsa nähden, ja tutkimustyön edetessä alkoi valjeta, että kysymys ei niinkään ollut eri 

lakien tai asetusten ristiriitaisuudesta toisiinsa nähden, vaan kuinka detaljitasolle pääs-

tään, kun kuvan 2 mukaisen kolmion huipulta kavutaan alimmalle portaalle. 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan on huolehdittava alueiden suunnittelusta, 

sekä rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta. Kunta jakaa vastuuta rakennushank-

keessa mukana oleville hyödyntämällä alan kehittämiä laatu-, turvallisuus- ja ympäristö-

järjestelmiä, sekä valvomalla työmaalla työskentelevien henkilöiden pätevyyksiä ja var-

mistamalla tarkistusten tekemisisä. 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuulla on huolehtia, että rakennus suunnitellaan ja 

rakennetaan lakien ja määräysten mukaisesti. Lisäksi korostetaan hankkeeseen ryhty-

vän edellytyksiä rakentamisen toteuttamiseen, sekä käytettävän henkilöstön pätevyyttä. 

Erityisesti korostetaan rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuuta huolehtia rakentamisen 

teknisten vaatimusten täyttymisestä, työn tarkastamisesta, työn valvonnasta, sekä käy-

tettävien materiaalien tarkastamista. 
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Tutkimustyötä tehdessäni olin yllättynyt siitä, että valvontasuunnitelman laatimista asuin-

rakentamisessa ei edellytetä missään laissa tai asetuksessa, vaan se esiintyy vasta RT-

kortiston tasolla, eli se ei ole rakentajaa velvoittava. Valvontasuunnitelma on kuitenkin 

käytännössä ainoa keino, jolla projektipäällikkö ja työmaan toimihenkilöstö voivat etukä-

teen varmistua toivotusta työmaavalvonnan tasosta ja ennakoida työmaavalvojan toi-

menpiteitä. Toki valvontasopimuksessa määritellään kohteen valvonta, mutta valvonta-

suunnitelmassa RT-kortin kohdat konkretisoituvat, ja työmaavalvoja osoittaa olevansa 

ajan tasalla. 

Työmaavalvojan tehtävä on seurata, että urakoitsija noudattaa hänelle kuuluvaa laadun-

valvontaa, ja että omavalvonta, kuten tarkastusasiakirjan täyttäminen toteutuu. Työmaa-

valvojan koulutukselle tai kokemukselle ei ole asetettu maankäyttö- ja rakennuslaissa 

muita vaatimuksia, kuin tehtävien vaativuuden huomioon ottaen riittävä asiantuntemus 

ja ammattitaito. Tutkimustyön edetessä ja haastatteluja tehdessä selvisi, että huonosti 

työstään suoriutuneiden työmaavalvojien taustalla oli enemmänkin haluttomuus työhön 

ja motivaation puute, kuin suora kokemattomuus tai ammattitaidottomuus. Haastatellut 

valvojat olivat kuitenkin pääsääntöisesti erittäin kiinnostuneita omasta työstään ja raken-

tamisesta ylipäätään, mikä on erittäin tärkeää, sillä valvojien tulee olla perillä uusimmistä 

työmenetelmistä ja teknologiasta. 
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Haastattelulomakkeet 

Haastattelukysymyksiä vastaaville ja toimihenkilöille 
         

Valvontasuunnitelma       

         

Onko valvontasuunnitelman laatimiseen käytetty riittävästi aikaa?   

         

Valvontasuunnitelmat eivät ole tulleet työmaalle asti, vaikea kommentoida. Valvontasuunnitelma tulisi  

antaa vastaavalle kommentoitavaksi.      

         

         

Valvontasuunnitelmissa on usein kohtia, joita hankkeessa ei esiinny. Mieluummin lisää aikaa laatimiseen.  

Valvontasuunnitelmaa ei ole vielä vaadittu missään     

         

         

Vaikea sanoa, riippuu valvojan tehokkuudesta ja siitä, mitä olemme pyytäneet ja ostaneet, mikä  

valvontasopimuksen sisältö on ollut.      

         

         

Onko valvontasuunnitelmaa noudatettu? Onko poikkeamista sovittu?   

         

Ei ole tullut työmaalle nähtäväksi.       

         

         

Kyllähän sitä (tarkastusasiakirjaa) on noudatettava, mutta poikkeamista yleensä on voitu sopia. 

         

         

Rakennusvalvojan tehtävät      

         

Mitkä ovat mielestänne rakennusvalvojan tärkeimmät tehtävät?   

         

Tukea työmaaorganisaatiota mahdollisissa toimenpiteissä, toimia ”mentorina”: kuinka kohde saadaan 

suunnitelmien mukaan valmiiksi.       

         

         

Hoitaa työmaakäynnit säännöllisesti ja keskustella työmaan kanssa asiat. Auktoriteetin asema on  

ehdoton edellytys valvojan työn hyvälle onnistumiselle. Valvoja on yhteistyökumppani työnjohdon kanssa 

pyrittäessä hyvään työntulokseen. Hommat hoidetaan yhdessä työmaan kanssa, valvoja on   

yhteistyökumppani, eikä päällepäsmäri.      

         

         

Rakennuttajan etujen valvominen, liittyy laadunvalvonnan varmistamiseen. Yleisen toiminnan   

varmistaminen tarkastusasiakirjamenettelyn kautta. Kokonaisvaltainen osallistuminen toimintaan. 
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Piiloon jäävät rakenteet, suunnitelmien toteutuksen yhteen liittäminen, toteutuksen mukaisten   

suunnitelmien varmistaminen, luovutusmateriaalin oikeellisuus, laadunvalvontatoimenpiteiden  

todentamisen todentaminen.       

         

         

Seurata, että työmaa toimii kuten määritelty, toimii rakennuttajan edustajana ja kirjaa omat asiansa ylös,  

sparraa työmaata ja ennakoi. Tarkastaa että tehdään vaatimusten mukainen kohde, ja että luovutus  

on dokumentoitu.        

         

         

Entä lvi- ja sähkövalvojien tärkeimmät tehtävät?     

         

Valvoo yleisiä urakoitsijoita, koska rakennusvalvontapuolelta ei löydy tarpeeksi osaamista   

(paitsi aikataulullisesti) toimia kaikkien työvaiheiden tarkastajana ja hyväksyä niitä niin, että ne on tehty  

kaikkien normien ja määräysten mukaisesti.      

         

         

Valvoa asennusten toteutuminen viranomaismääräysten ja lakien mukaisesti. Valvotaan esimerkiksi, että  

kannakoinnit on hyvin ja eristämistapa on oikea.     

         

         

Suunnitelmien ja toteutuksen tarkastaminen. Työmaaorganisaatiolla ei välttämättä ole riittävää tietoa 

uusimmasta teknologiasta.       

         

         

Kuten rakennusvalvojalla, mutta omalta osa-alueeltaan. Tarkastaa ja kuitata talotekniikan urakoitsijoiden  

tekemiset työvaiheittain.       

         

         

Millaisia kirjauksia valvoja on tehnyt työmaapäiväkirjaan?    

         

Hyvin minimaalisia, eivät käytä sitä hyödyksi. Joutunut kirjaamaan asioita sinne valvojan puolesta. 

         

         

Käynnit työmaalla ja satunnaisesti esim. yläpohjan lämmöneristeiden ja tuuletuksen tarkastamisen. 

         

         

Liittyvät yleensä poikkeustilanteisiin, joko valvojan omasta mielestä poikkeavaan toimintaan tai jos  

poiketaan oleellisesti suunnitelmista. Myös yksittäisiä huomautuksia työturvallisuudesta.  

Urakoitsijan ohjaamana tehdään myös kirjauksia urakoitsijan etujen varmistamiseksi.  
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Mitkä ovat yleisimmät tehtävät, joita valvojalta on jäänyt suorittamatta   

tai ne on tehty vain osin?       

         

Esim. mallitarkastusten pöytäkirjojen läpikäynti ja kuittaus, informointi ja asioihin puuttuminen, alapohjan  

tarkastaminen.        

         

         

Ehkä yksi asia, mihin toivoisi parannusta omalta ja rakennuttajan kannalta on tarkastus-asiakirjan  

täyttäminen. Sen kuittaukset tahtovat siirtyä kokouspäiviin. Puhelimessa kuitattava tarkastusasiakirja  

olisi mainio parannus, kuittaukset pääsisi aina tekemään heti kohteessa.   

         

         

Valvojan tehtäväluettelon mukaisten tehtävien vaatimus täyttyy yleensä tietyllä kirjaamisella, mutta sen  

suorittamisen taso vaihtelee ja on usein ”pintaraapaisua”.     

         

         

Loppuvaiheen tarkastuslistat.       

         

         

Missä määrin valvoja on huomioinut työturvallisuuden?     

Kuinka vakavista rikkeistä on tullut huomautuksia?    

         

Toiset valvojat huomauttavat helposti: suojalasien puuttumiseen harvemmin, mutta vakavampiin, kuten 

kaidepuutteisiin tai valjaiden käyttämättä jättämiseen puututaan.     

On myös valvojia, jotka eivät puutu tilanteeseen havaitessaan vakavan työturvallisuusrikkeen. 

         

         

Valvojan toimiessa turvallisuuskoordinaattorina hänen on laadittava oma asiakirjansa työturvallisuus- 

velvoitteiden hoitamisesta. Valvojan tulee puuttua havaitsemiinsa työturvallisuuspuutteisiin.   

         

         

Osalla valvojista on selkeästi alitajuntaisesti toiminnassa mukana. Huomautuksia on tullut isoista ja  

pienistä rikkeistä. On ollut myös tilanteita, joissa valvoja ei ole huomauttanut vakavasta työturvallisuus- 

rikkeestä, mutta näitä on ollut vain vähän.      

         

         

Aika vähän tullut RS-kohteissa, valvojalla ei niinkään työturvallisuusvastuuta. Valvojan toimiminen  

työturvallisuuskoordinaattorina voisi toimia. Jos annetaan vastuuta, pitää antaa myös valtaa.   

Käy useammin työmaalla kuin esim. projektipäällikkö.     
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Onko valvoja kiertänyt oman virhe- ja puutelistansa ajallaan?   

         

Ei ole. Suorittanut aivan viimetingassa, ei halua tehdä vaiheittain vaan tehdä kaikki kerralla, mikä on  

lähes mahdotonta toteuttaa, vaatisi pidempiä aikatauluja.     

         

         

Valvoja tekee aina puutelistansa työmaan esittämän aikataulun mukaisesti. Tehtävä ennen asukkaiden  

tarkastuksia, heti urakoitsijan suorittaman jälkeen.  Työturvallisuusvelvoitteiden puutteiden kuntoon  

hoitamisille asetetaan vastuuhenkilöt.      

         

         

Riippuu valvojasta, n. 50 % tekee ajallaan.       

         

         

Välillä on, välillä ei. Tärkeämpää on ollut näiden taso.     

         

         

Onko rakennusvalvoja hoitanut myös lvi-, sähkö- ja automaatiovalvojien toimenpiteiden  

koordinoinnin, mikäli ne on ostettu? (valvojan yhteisvastuulliset tehtävät)  

         

Ei ole: lvis-valvojat tulleet eri firmasta, esim. lvi-valvonta ollut puutteellista ja sähkövalvonta asianmu-
kaista. 

Jäänyt enemmän vastaavan harteille, valvontasopimuksen sisältö on jäänyt työmaatasolla epäselväksi, 

tätä voisi ohjeistaa paremmin.       

         

         

Koordinointi ei kuulu mielestäni valvojalle, on työmaaorganisaation tehtäviä. Asennustapavalvonta hoi-
dettu. 

         

         

Talotekniikan valvontatoimenpiteiden koordinointi on ollut enemmänkin ”pintaraapaisua”, eikä esim.  

tehtävien luontiin liittyviä toimenpiteitä. Käytännön päivittäisten asioiden hoitamisen näkökulmasta 

kyllä. Koordinoinnin tarve riippuu kohteesta ja sen erityisvaatimuksista, sekä erityisesti erityisalojen  

valvojien kyvystä ja halusta suorittaa tehtävänsä.     

         

         

Kuinka usein valvoja on osallistunut työmaakokouksiin ja urakoitsijapalavereihin?  

         

Valvoja on osallistunut työmaakokouksiin ja toiminut näissä sihteerinä. Urakoitsijapalaverissa ollut  

mukana yhden kerran 22 palaverista.      

         

         

Valvojan tehtäviin kuuluu aina osallistuminen työmaakokouksiin ja pääsääntöisesti myös   

urakoitsijapalavereihin. Valvoja on työmaakokouksissa yleensä sihteeri, mutta useat tilaajat haluavat 

valvojan myös puheenjohtajaksi. Urakoitsijapalavereihin kun ehtii, esim. NCC:llä edellytetty ja   

työmaakierros sen yhteydessä, tämäkin on hyvä käytäntö.    
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Työmaakokouksiin lähes 100 %. Urakoitsijapalavereihin valvojasta, työmaatilanteesta ja   

työmaaorganisaatiosta riippuen.        

         

         

Työmaakokouksiin osallistunut aina, urakoitsijapalavereihin ei juuri koskaan, RS-kohteessa   

urakoitsijapalaverit eivät ole niin välttämättömiä valvojan kannalta, kuin kilpailukohteissa.  

         

Ovatko valvojat keskimääräisesti paneutuneet urakka-asiakirjoihin riittävän hyvin?  

Kuinka huono valmistautuminen näkyy?     

         

Huonosti: saattaneet antaa kommentteja vanhoihin kohteisiin liittyen, eivät tiedä miten kohteessa  

mennään. Suunnitelmiin ei ole tutustuttu, eikä niitä ole kommentoitu. Lvis-puolella paremmin hanskassa.  

Yleensä menee niin, että vasta katselmuksessa tutustutaan asiakirjoihin, jotka työmaa ottanut esille.  

Ennakkovalmistautuminen heikolla tasolla.      

         

         

Mikäli urakka-asiakirjoilla tarkoitetaan teknillisiä asiakirjoja, niin mielestäni kyllä. Projektipankki on  

yleensä käytössä ja kaikki suunnitelmat siten aina saatavilla. Kaupalliset urakka-asiakirjathan eivät 

normaalisti ole valvojan käytössä maksuerätaulukkoa lukuun ottamatta. Ensimmäisellä työmaakäynnillä  

katsotaan suunnitelmat ja projektipankista löytyy aina tarvittaessa.    

         

         

Keskimäärin todella huonosti. Lvis-puolella: ei välttämättä edes tiedetä kohteen suunnitelma-sisältöä ja  

laitteistoa. Rakennepuolella valvojan osaaminen ja vaatiminen liittyy liian usein hänen omiin kokemuksiin 

ja vanhoihin työmenetelmiin, jotka eivät välttämättä ole linjassa suunnitelmien ja nykyaikaisen toteutuksen  

kanssa.         

         

         

En usko, että ovat paneutuneet riittävän hyvin. Kuinka paljon rs-kohteessa on tarpeen, suoraan  

verrannollinen myös työmaan valmistautumiseen.     

         

         

Millä tavoin valvojan kokemattomuus ilmenee?     

         

Heikko valmistautuminen, puhutaan vanhoista asioista, ei osata ennakoida asioita. Joillain myös  

motivaation puutetta.        

         

         

Ei osata tai uskalleta ottaa kantaa esille tuleviin kysymyksiin. Oman osaamisen korostaminen kuvastaa  

pikemminkin kokemattomuutta kuin kokemusta.     

         

         

Kokemattomuuden tunnistaa nopeasti siitä, ettei valvojahan ota minkään laista roolia kohteen  

alkuvaiheessa, eikä ohjaa toimintaa mihinkään suuntaan, tehdään vain välttämättömimmät toimenpiteet. 

         

         

Haluttaessa valvojan ottamaan kantaa rakennustyön etenemiseen, kuinka hyvin osaa ennakoida 
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häiriötilanteita? Liittyy myös työmaakäyntien määrään.     

         

         

Mallikatselmukset       

         

Ovatko valvojat vaatineet riittävästi mallitöitä?      

Mistä työvaiheista tulisi erityisesti pitää mallitarkastukset?    

         

Osa vaatii hyvin, osa tulee ainoastaan paikanpäälle kutsuttaessa.    

Julkisivut, näkyvät pinnat, kylppärit (vesieristykset ja laatoitus), joka työvaihe alkaa mallisuorituksella, 

jotta saadaan vaadittu laatutaso ja varmistutaan työntekijöiden työn tasosta.   

         

         

Elementtien valmistuksesta, ulkopuolisista vesieristyksistä, julkisivumuurauksista ja –rappauksista,  

sisäpuolisista maalaustöistä.       

         

         

Kaikista oleellisista työvaiheesta. Lähiaikoina itseltä vaadittujen mallitöiden määrä on ollut laaja,  

muutaman kerran tarkastusasiakirjasta valvoja on halunnut hänelle asetettuja vastuita pois, ollakseen 

vain osallistujana. Nämä liittyneet usein arkkitehtuurisiin tai julkisivullisiin tai vastaaviin tehtäviin, jotka  

laitettu arkkitehdin vastuulle.       

         

         

Valvojat eivät käytännössä vaadi malleja itse, vaan me suunnittelemme mallityöt. Ne pidetään erityisesti  

piiloon jäävistä rakenteista.       

         

         

Kuinka mallikatselmuksen tulisi mielestänne edetä?     

Ovatko katselmuksessa tarkastettavat asiat sovittu valvojan kanssa etukäteen?  

         

Käydään suunnitelmat läpi ja katsotaan laatuvaatimukset, mennään paikanpäälle toteamaan vastaako 

toteutus suunnitelmia. Katselmukset ovat edenneet työmaavetoisesti.    

         

         

Tehdaskatselmuksissa on yleensä sovittu asiat joihin erityisesti panostetaan. Työmaalla pidettäviin  

tarkastuksiin ei ole ollut tarvetta suunnitella tarkastusta yhteistyössä, katselmukset edenneet sujuvasti. 

         

         

Mallikatselmuksen sisällön määrittäminen ja erikoisvaatimusten tunteminen on osalla valvojista heikkoa, 

osaaminen ja ajankäyttö tulisi olla paremmalla tasolla, jotta mallikatselmuksen suunnittelusta saisi 

enemmän irti. Tarkastuksen taso tulisi olla suunniteltua, mitä vaaditaan ja mitä hyötyjä voidaan saavuttaa.  

         

         

Pitää olla etukäteislista josta asiat katsotaan, olisi hyvä olla valmiit mallikatselmuskortit joiden mukaan  

tarkastetaan. Nykyiset kortit vaativat kehitystä.     
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Onko valvoja kuitannut mallitarkastusten pöytäkirjat?    

         

Ei. Osa kuittaa, osa ei.       

         

         

Tehdaskäynneille kuitattu katselmuspöytäkirjaan, muut kuitattu tarkastusasiakirjaan.  

         

         

Pääsääntöisesti kyllä.        

         

         

Pitäisi ainakin kuitata, ongelmana on monesti se, ettei tarkastusten kuittauksia oteta heti tarkastuksen  

jälkeen.         

         

         

Valvontasopimus ja yhteistyö rakennuttajan kanssa   

         

Onko sopimuksessa määritelty riittävästi aikaa kohteen valvomiseen?   

Millä tavoin valvojan ajanpuute käy ilmi?     

         

Ongelmana on ollut se, että sopimusta ei ole saatu työmaan nähtäville/haltuun: tulisi olla vastaavan  

tiedossa, että mitkä tehtävät kuuluvat valvojalle. Oman kokemuksen perusteella valvojan  

työskentely Rs-kohteissa on huonommalla tasolla, kuin esimerkiksi kilpailu-urakoissa.   

         

         

Sopimuksessa kirjattu käynti kerrat per viikko esim. 1-2. Pääsääntöisesti muilla rakennusliikkeillä  

määritelty tuntimäärä ja se on hyvä menettely.     

         

         

Puhtaissa rs-kohteissa ei ole ollut mukana valvontasopimuksen laadinnassa. Vastauksia peilataan  

muutenkin kilpailukohteisiin.       

         

         

Aikaa ei ole määritelty sopimuksessa, se on tehtäväluettelo. Työmaavalvontaan käytettävää aikaa on  

vaikea määritellä, koska toiset valvojat ovat työssään tehokkaampia, kuin toiset. Ajanpuute ilmenee  

harvempina työmaakäynteinä.       

         

         

Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät rakennusvalvojalta vaadittavat asiat sopimusta laadittaessa? 

         

Mitä tarkastuksia, velvoitteita ja käyntejä kuuluu? yksilöitynä. Työmaata tukeva toiminta otettava  

huomioon. Suunnitelmiin tutustutaan ja niitä kommentoidaan hyvissä ajoin, ei tarkastuksissa ->  

mahdollisuus vaikuttaa asioihin. Pitää ymmärtää myös oma rooli ja antaa valvojalle vastuuta. Miten  

raportoidaan projektipäällikölle ja työmaalle? Miten hoidetaan puuteet ja niiden korjaustoimenpiteet sekä  

niiden kuittaukset.        

         

         

Riittävä kokemus rakentamisesta ja tieto rakentamismääräyksistä. Kyky tulla toimeen eri osapuolten 
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kanssa ja rohkeus tarvittaessa puuttua asioihin. Jos itsellä ei ole kokemusta työn tekemisestä, 

se tuottaa vaikeuksia oman näkemyksen muodostamisessa eikä välttämättä uskalla puuttua tekemiseen.  

Oma työmaatausta välttämätön, uusien määräysten tunteminen ja työmenetelmien tietäminen tärkeää. 

         

         

Ajankäyttö, tuntikustannukset/saavutettu etu. Tehtävä työ, suunnitelmien ja toimintaa ohjaavien osien  

yhteensovittaminen ja tarkastaminen, päivittäisen ajankäytön sisältö kohteessa.   

         

         

Luovutusvaihe ja sen dokumentointi.      

         

         

Ovatko eri valvojien toimintatavat riittävän yhtenevät?     

Kuinka niitä voisi mielestäsi yhtenäistää?     

         

Ei. On paljon ääripäitä. Toiset hoitavat velvollisuutensa hienosti, toiset tulevat työmaalle kahville.  

Juttuseuraa saa halvemmallakin. Selkeät listat joita noudatetaan, ja niitä myös valvotaan esim. 

projektipäällikön toimesta. Palautekeskustelut, mikä meni hyvin ja mikä huonosti. FISE:n järjestämä 

yhtenäisyyskoulutuskaan ei olisi huono idea.      

         

         

Työmaan arvioitava asia, tuskin kovin merkittäviä poikkeamia.    

         

         

Toimintatavat poikkeavat paljon. Ala on ajanut kyseisen roolin tietynlaiseen moodiin, jonka sisällä toiminta  

on paljon henkilökohtaisesta halusta kiinni. On todella osaavia ja hyödyllisiä valvojia, osa on   

”hälläväliä”-tyyppisiä; skaala on laaja. Pitää tunnistaa hyvät valvojat ja jatkaa yhteistyötä heidän kanssaan. 

         

         

Isossa mittakaavassa ovat aika yhtenevät, varsinkin rs-kohteissa.    

Toki voi yhtenäistää ja muokata valvontasopimusta rakennuttajan intressien näköiseksi.  

         

         

Ovatko valvojat löytäneet paikkansa pitäessään sekä urakoitsijan, että asukkaiden puo-
lia? 

         

Osa valvojista löytää paikkansa helposti ja ymmärtää oman toimenkuvansa, toiset jättävät asioita 

tekemättä eivätkä osaa ajatella työmaan näkökulmaa.      

         

         

Mielestäni siinä ei ole ongelmaa, me tehdään yhdessä hyvää tuotetta asukkaille. Asukkaiden turhiin  

vaatimuksiin on osattava vastata asiallisesti tilannetta kärjistämättä.    

         

         

Kyllä, mutta liittyy työn sisältöön, kuinka rankasti tai halukkaasti asioihin puuttuu. Asukasnäkökulma  

pienemmässä roolissa.       
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Kyllä, ei mitään ihmeellistä.       

         

         

Ketä valvoja ensisijaisesti edustaa mielestäsi?     

         

Rakennuttajaa, halutun laatutason saavuttamisen kautta tulevat asukkaankin intressit täytettyä. 

         

         

Edustaa rakennuttajan lisäksi myös asukkaita.      

         

         

Rakennuttajaa.        

         

         

Rakennuttajaa.        

         

Rakennusmateriaalien tarkastukset     

         

Mitä rakennusmateriaaleja valvoja on tarkastanut, ja mitä ominaisuuksia?  

         

Toiset tarkistavat enemmän ja käyvät laadullisesti monta seikkaa läpi, toiset katsovat vain ulkopuolisesti.  

Teknisiä testejä ei ole tehty. Jos tuotteesta löytyy tarvittavat tiedot eikä poikkeamia ole, laboratorio-testit  

harvemmin tarpeen.        

         

         

Maa-ainekset, eristysmateriaalit ja tuotteiden CE-hyväksynnän. Elementtien tarkastaminen tehtaalla ja  

kohteessa. Kylppäreiden vesieristeiden kalvopaksuudet. Päällyspuolinen tarkastelu on yleensä riittävää 

         

         

Vedeneristykset, ikkunat, betoni, lämmöneristeet. CE-merkintöjen suhteen alalla opittavaa, mitä  

vaatimukset ovat ja kuinka ne kirjataan suunnitelmiin.  Valvojat saattavat olla vielä kauempana näiden  

hallinnasta.         

         

         

Työmaan kommentoitava asia.       

         

         

Mitkä rakennusmateriaalit valvojan tulisi mielestäsi tarkastaa?   

         

Elementit, elementtien raudoitukset, kantaviin rakenteisiin liittyvät.    

         

         

Yläpohjan eristeiden, höyrynsulun ja villojen asennukset ja työtavat, yläpohjan tuulettuminen.  

         

         

Liittyvät lvis-tekniikassa käytettäviin koneisiin ja materiaaleihin. Rakennusmateriaaleista veden- ja  

lämmöneristäminen. Kohteissa joiden sisäilman laadulle asetettu erityisvaatimuksia: erilaiset  

pinnoitteet ja niiden ominaisuudet, sekä niissä käytettävät kiinnitysmateriaalit.   
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Valvojan tehtävä enemmänkin varmistaa, että työmaa on tarkastanut materiaalit. Toki materiaalien  

suojaukseen tulee valvojankin kiinnittää huomiotaan. RS-kohteiden suunnitelmissa harvemmin on  

määritelty materiaaleja pikkutarkasti.      

         

         

Aikataulut ja ajankäyttö      

         

Millaisia korjausehdotuksia valvoja on antanut aikatauluihin?   

         

Ei minkäänlaisia, vaikka tarvettakin olisi joskus ollut.     

         

         

Liian tiukkoihin aikatauluihin puuttuminen, käytännön realismia.    

         

         

Aikataulusuunnittelu ja -viestintä hyvää ja avointa, ei ole antanut korjausehdotuksia. Kosteudenhallinta- 

teknisiin asioihin kuten kuivumisaikoihin, tai pintarakenteiden kuntoon saamiseen antanut kommentteja ja 

tarkentavia kysymyksiä. Luovutusvaiheen toimenpiteiden aikataulutukseen (asukastarkastukset,  

toimintakokeet) on tullut lvis-valvojilta arvokkaita kommentteja.    

         

         

Joiltakin valvojilta on tullut enemmän kuin toisilta.     

         

         

Onko valvoja käynyt työmaalla riittävän usein?     

         

Ei. Poikkeuksia löytyy toki, mutta osa valvojista käy vain joka toinen viikko tai kerran kuussa. 

         

         

Käydään aina kun työmaa tarvitsee, riippumatta sopimuksesta. Ensimmäisessä asukaskokouksessa  

kertonut paikallaolijoille ajavansa heidän etuaan, että saadaan laadukas tuote. Rakennustyön tarkkailijaa  

harvemmin valittu.        

         

         

Riittävän usein kyllä, käynnin sisältö on ollut pikemminkin puutteellinen. Vaatii järjestelmällistä sopimista. 

         

         

Tärkeämpää on työmaakäyntien sisältö: tuleeko vain kahville, vai tekeekö kattavan työmaakierroksen. 

         

         

Mikäli valvoja ei ole osannut seurata omien tehtäviensä etenemistä eikä ole pysynyt  

aikataulussa, kuinka tämä käy ilmi?      

         

Ei saada esim. luovutuslistoja ajallaan, ei päästä korjaamaan valvojan esiintuomia asioita tai   

keskustelemaan näistä.       
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Päällekkäisyyksiä tulee, mutta ne saa yleensä soviteltua.     

         

         

Huonona valmistautumisena, kirjaamistavan osaamattomuus.    

         

         

On pyydetty, eikä ilmesty paikalle.      

         

         

Takuutyöt ja vastaanoton jälkeiset tehtävät    

         

Onko valvojan ote lipsunut vastaanoton jälkeen tapahtuvissa tehtävissä?   

Kuinka lipsuminen käy ilmi?       

         

Kyllä ote lipsuu, valvoja monesti katsoo vastuunsa päättyneeksi rakennusvalvonnan antamaan  

hyväksyntään. Ei oikein suostu tulemaan paikanpäälle, varsinkaan jos projektipäällikkö (palkan maksaja) 

ei osallistu tilaisuuteen.        

         

         

Monesti valvojan sopimus päättyy vastaanottoon ja sen mahdollisiin jälkitarkastuksiin. Ei ole lipsunut,  

myös työmaan pitää olla näissä aktiivinen.      

         

         

Puhtaasta rs-näkökulmasta vaikea vastata, mutta tilaajalle tehtävissä kohteissa valvoja on ollut aktiivinen. 

         

         

Jälkitarkastuksiin saapumatta jättäminen, nämäkin yleensä työmaan pyytämiä. Vastaanoton jälkeen  
tapahtuvia tehtäviä ei meillä ole paljoa. 
 
      

 
 

 

 

 

 

 



Liite 2 

  12 (24) 

 

  

Haastattelukysymyksiä valvojille   

Valvontasuunnitelma    

Paljonko valvontasuunnitelman laatimiseen tulisi käyttää aikaa esim. 50 asunnon 

kohteessa?    

Riippuu täysin kohteesta, vaikea eritellä tuntimäärää. Tilaajankin tulee ymmärtää, että vaatimuk-

set ovat erilaiset eri kohteissa.   

Asuntojen määrä ei vaikuta valvontasuunnitelman laatimiseen.   

Valvontasuunnitelmissa on usein kohtia, joita hankkeessa ei esiinny. Mieluummin lisää aikaa laa-

timiseen. Valvontasuunnitelmaa ei ole vielä edellytetty.  

  

Kuka hyväksyy valvontasuunnitelman? Keille se esitetään kommentoitavaksi?

    

Se esitetään projektipäällikölle, olisi hyvä esittää myös työpäällikölle ja vastaavalle kommentteja 

varten.   

Projektipäällikölle, hän lukee läpi ja antaa korjausehdotuksensa.   

 

Miten kohteen valvonta tulisi suunnitella? Ketkä osallistuvat suunnitteluun ja 

kuinka se etenee?    

Projektipäällikkö ja valvoja valmistelevat valvontasuunnitelman kohdekohtaiseksi, jos käytetään 

valmiita pohjia niin turhat kohdat pois, kommentoitavaksi  työpäällikölle ja vastaavalle. Tulisi 

hyödyttää kaikkia osapuolia: löydetään normaalista poikkeavat rakenteet ja työvaiheet, joihin pa-

neudutaan valvontasuunnitelmassa laajemmin. Riippuu myös rakennusvaiheesta paljonko vaatii 

esim. työmaakäyntejä.   
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Avointa keskustelua toimeksiannosta rakennuttajan kanssa.   

Valvojan tehtäväluettelon mukainen asiakirja.   

    

Mihin kohtiin valvontasuunnitelmaa laadittaessa on erityisesti paneuduttava?

    

Riippuu toimeksiannosta.   

    

Mistä valvontasuunnitelman kohdista karsitaan, jos aika ei riitä? 

   

Sellaista ei ole päässyt tapahtumaan.   

Ei ole ollut tällaista tilannetta.   

  

Rakennusvalvojan tehtävät    

Mitkä ovat mielestänne rakennusvalvojan tärkeimmät tehtävät? 

   

Valvoa rakentamisen laatua, eikä rakennustyömaantoimintoja. Kukin tyylillään, kunhan lopputu-

los vastaa sopimusta. Tärkeää on myös ennakoiva valvonta: yritetään vähentää/pienentää ole-

tettavissa olevia ongelmia. Puututaan heti havaittaessa. Valvonnan tavoitteena on varmistaa, että 

rakennettava kohde toteutetaan taloudellisesti, teknillisesti, laadullisesti ja ajallisesti oikein, hyvän 

rakentamistavan, määräysten ja suunnitelmien mukaisesti. Toimia yhteyshenkilönä tilaajan, 

suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden välillä (sopimuksesta riippuen).   

Valvoa, että rakennetaan sopimuksen mukaisesti, ja että käytettävät materiaalit ovat sopimuksen 

mukaiset.      
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Hoitaa työmaakäynnit säännöllisesti ja keskustella työmaan kanssa asiat. Auktoriteetin asema on 

ehdoton edellytys valvojan työn hyvälle onnistumiselle.  Valvoja on aina yhteistyökumppani 

työnjohdon kanssa pyrittäessä hyvään työntulokseen. Hommat hoidetaan yhdessä työmaan 

kanssa, valvoja on yhteistyökumppani eikä päällepäsmäri.   

    

Kuinka paljon suunnitelmien virheet/puutteet ja muutokset vievät keskimäärin ai-

kaa valvontatyöstä?      

Runkovaiheen päättymiseen asti saattaa viedä puoletkin ajasta, riippuu paljon suunnittelijoista ja 

heidän onnistumisestaan, sekä suunnittelusopimuksista. Kuinka nopeasti kohde on haluttu saada 

liikenteeseen, onko lähdetty liian keveillä suunnitelmilla?   

Kohdekohtaista, riippuu myös urakkamuodosta.   

Eivät vie juurikaan aikaa RS-kohteissa, menettelyt ovat rakennusliikkeillä sen verran vakiintuneet.

   

    

Kuinka paljon suunnittelijat tarvitsevat valvojan ohjausta?  

  

Suunnittelijat saattavat olla arkoja ottamaan yhteyttä toisiinsa, voisivat osata tehdä paremminkin 

yhteistyötä ja ymmärtää, että kaikki suunnitelmat liittyvät toisiinsa ja ongelmien ratkonta on yhtei-

nen päämäärä.   

Hyvin paljon, tähän kuluu paljon aikaa.   

Eivät juurikaan tarvitse RS-kohteissa.  
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Mitkä ovat mielestänne tärkeimmät työvaiheet rakennusvalvojan näkökulmasta?

    

Pohjarakennus, perustusolosuhteiden ja maaperän kannalta. Varsinkin jos tehdään sääherkkänä 

vuodenaikana. Anturan pohjat. Runko- ja vesikattovaihe. Julkisivuun liittyvät työt, rakennuksen 

ulkovaippaan liittyvät työt; ikkunat ja pellitykset: vaikeita ja kalliita korjata. Sisävaihetöiden aloi-

tukset. Viimeistelyvaihe, että saadaan kohde luovutettua mahdollisimman vähillä jälkitöillä, asuk-

kaiden narinalistat voivat rs-tuotannossa olla vaikeita ja pitkitä.   

Peittyvät rakenteet.   

Pohjat. Kylpyhuone/sauna vesieristykset, yläpohja ja vesikate.   

 

Mitä haasteita lvi-, s-, ja automaatio-valvojien koordinoimisessa esiintyy? 

   

Kiireistä porukkaa, kaikkien saanti koolle kohtuullisessa ajassa on haasteellista. Heillä on vieläkin 

enemmän kohteita ja sitä myötä täydet kalenterit. Nykyään kun lvisa monipuolistuu, rakennusval-

vojan ymmärrys ei enää riitä uusimpaan tekniikkaan, eikä välttämättä tiedä kenelle jokin osa kuu-

luu, esim. onko vain s-valvojan asia vai myös automaation, ei tiedetä kenelle kuuluu. Pitkällä 

aikavälillä maksaa itsensä takaisin, kun panostaa lvisa-valvontaan.   

Toimintakulttuurierot, toimintatavat vaihtelevat yrityskohtaisesti, kaikki eivät ole tottuneet yhteis-

työhön eikä toiminta ole aina riittävän avointa.   

  

Oikea-aikaisten tarkastusten suoritus. Rakennusvalvonta + lvis-töiden asennustapavalvonta so-

pimuksessa. Jyväskylässä rakennusvalvontaviranomainen ei ole määrännyt RS-kohteissa iv-töi-

den erityisvalvontaa.    
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Mitä kirjauksia olette tehneet työmaapäiväkirjoihin?  

  

Ei ole tarvinnut kirjauttaa mitään. Merkintöjä joidenkin töiden hyväksynnästä joista ei ole laadittu 

erillistä muistiota tai tarkastuspöytäkirjaa. Asiat saatu sovittua suullisesti ilman että ollut tarvetta 

jättää jälkiä. Jos sovitut eivät toteudukaan, niin aletaan kirjaamaan.   

Kaikenlaisia laidasta laitaan, työturvallisuudesta työn laatuun.  

Kirjaan käynnit työmaalla ja satunnaisesti esim. yläpohjan lämmöneristeiden ja tuuletuksen tar-

kastamisen.  En pidä hyvänä menettelynä työmaapäiväkirjan kautta kirjaamista, vaan asiat so-

vitaan työmaan kanssa. Toki jos asia ei mene perille se kirjataan sinne, jotta voi osoittaa puuttu-

neensa asiaan.   

    

Miten olette poikenneet normaaleista menettelytavoistanne, jos olette toimineet 

kohteessa turvallisuuskoordinaattorina?    

    

En ole toiminut turvallisuuskoordinaattorina. Järkevämpää laittaa projektipäällikölle, jos laitetaan 

valvojalle, pitää sopimuksessa varata sillekin aikaa. Projektipäällikkö käy sen verran harvemmin 

työmaalla, ettei ole tullut ”sokeaksi” sen toiminnalle ja näin saadaan tuoreempaa näkökulmaa.

   

Kirjattu enemmän työmaan turvallisuuspuutteita työmaapäiväkirjaan.   

    

Valvojan toimiessa turvallisuuskoordinaattorina hänen on laadittava oma asiakirjansa työturvalli-

suusvelvoitteiden hoitamisesta. Valvojan tulee puuttua havaitsemiinsa työturvallisuuspuutteisiin. 
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Mallikatselmukset    

Mitkä ovat mielestänne sellaisia työvaiheita, että niiden mallitöiden katselmukset 

eivät vaatisi valvojan läsnäoloa, vaan ne voitaisiin hyväksyä esimerkiksi työnjoh-

don ottamien valokuvien perusteella?    

Valokuvien perusteella ei voida lähteä hyväksymään työvaiheen mallia, aina tulee uusia asioita 

kun katselmuksessa mukana esim. arkkitehti, eivätkä olosuhteet selviä riittävästi kuvista. Työn-

johdon suorittamaan valvontaan ja kysymysten herätessä kuvat ovat hyviä ja voidaan tehostaa 

ajankäyttöä. Yksittäisen rakennusosan kelpoisuuden voi todentaa, esim. kiinnikkeet. Tarkastetta-

vaan malliin liittyy paljon muitakin asioita, jotka saattavat konkretisoitua vain paikanpäällä.  

   

Sellaisia työvaiheita ei ole.   

 

Kyllä, esimerkiksi salaoja-asennuksista saa hyvän käsityksen kuvien perusteella, ympärystäytöt 

ja niihin liittyvät vesieristykset, runkovaiheen elementtiasennuksen yksittäisiä asioita.  

 

   

Miten mallikatselmuksen tulisi mielestänne edetä?   

  

Urakoitsija saa mallin valmiiksi, kutsutaan kaikki tarvittavat ihmiset koolle, esitäytetty mallitarkas-

tuspöytäkirja, materiaalitodistukset valmiina, mallitarkastuksessa ei kuuluisi enää kaivaa tietoja 

esille vaan ne tulisi olla valmiina. Tarkastetaan malli, sovitaan selvästi onko ok vai ei, vai onko ok 

jos tehdään jatkossa eri tavalla. Tarvittaessa uusi katselmus. Tärkeintä: malli valmis, kaikki näh-

tävillä, oikea porukka, selkeät merkinnät mitä katselmuksessa sovitaan. Nimet papereihin ja hom-

man pitäisi olla selvä.    

Urakoitsija pyytää mallikatselmuksen, mallikatselmus pidetään, ensin katsotaan mitä työvai-

heesta on sovittu, sitten katsotaan mitä on tehty ja laaditaan dokumentti.   
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Kuinka mallikatselmukseen tulisi mielestänne valmistautua yhteistyössä raken-

nuttajan kanssa?    

Järjestetään katselmus, sovitaan asiat ja nimet paperiin. Tarkastettavat asiat ovat olleet hyvin 

selvillä. Pahin tilanne tulee, jos ei laadita pöytäkirjoja eikä sovita mallin kelpoisuudesta selkeästi, 

ja joudutaan palaamaan siihen viikkojen kuluttua, eikä muisteta mitä on sovittu. Mallitarkastuksen 

pitäminen on kaikkien etujen mukaista ja valvojallekin saadaan vastuuta urakoitsijan tekemisistä. 

   

Tarkastusasiakirjaa laadittaessa sovitaan tarkastettavat asiat.  

  

Työmaalla pidettäviin tarkastuksiin ei ole ollut tarvetta suunnitella tarkastusta yhteistyössä, kat-

selmukset edenneet sujuvasti.    

Oletko kuitannut mallitarkastusten pöytäkirjat?    

Kyllä, on myös työmaita joissa tapana on kuitata vasta parin viikon kuluttua tarkastuksesta, jos 

pöytäkirjaa on silloinkaan laadittu. 

Yleensä teen katselmuspöytäkirjan tehdaskäynneiltä, muut kuittaukset tarkastusasiakirjaan.

   

    

Valvontasopimus ja yhteistyö rakennuttajan kanssa 

      

Mitä toivoisitte rakennuttajalta sopimusta laadittaessa?    

Valvonnan laajuuden määrittely: paljonko tunteja viikkoa kohden. Valvontasuunnitelman sisältö, 

palaverikäytännöt. Paljonko ja mitä rakennuttaja haluaa valvonnalta? Kohdekohtaista, jos erityis-

valvontaa, uusia menetelmiä tms. miten menetellään kun vaativat enemmän aikaa. Valvontaso-

pimukseen tulisi kirjata valvontaan käytettävä aika.   

Avointa keskustelua saadusta toimeksiannosta.   
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Miten yhteistyötä rakennuttajan kanssa voisi kehittää, mitä toivoisitte heidän 

suunnaltaan enemmän?    

Ennen sopimuksen allekirjoitusta valvontasuunnitelman ja sopimuksen sisältöön paneutuminen, 

ettei tarvitse alkaa vääntää siitä projektin aikana.   

  

Yhteistä ratkaisujen hakemista ja luottamusta molemmin puolin.   

Rs-kohdetta ajatellessa ei paljoa kehitettävää, kullakin rakennusliikkeellä tapansa joihin valvojan 

ei kannata puuttua. Kannattaa valita valvoja ajoissa, jotta hän voi osallistua jo kohteen suunnitte-

lukokouksiin, eikä vasta ensimmäiseen työmaakokoukseen.    

    

Ovatko eri valvojien toimintatavat riittävän yhtenevät, kuinka toimintatapoja voisi 

mielestänne yhtenäistää?     

    

Uskoisin, että on niin monta toimintatapaa kuin valvojaa. Perusrunko samankaltainen. 

  

Eivät ole, rakennuttajan ohjauksessa kohteen toimintatavat riippuvat projektipäälliköstä. Yhte-

näistämiskoulutusta ei tarvita.   

    

Työmaan arvioitava asia, tuskin kovin merkittäviä poikkeamia.   
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Oletteko löytäneet paikkanne pidellessänne sekä rakennuttajan, että asukkaiden 

puolia?     

Kyllä   

Olen, ei ole ollut ongelmia.   

Mielestäni siinä ei ole ongelmaa, me tehdään yhdessä hyvää tuotetta asukkaille. Asukkaiden tur-

hiin vaatimuksiin on osattava vastata asiallisesti tilannetta kärjistämättä.   

Henkilökysymys, itsellä ei ole ollut ongelmaa. Ehkä enemmänkin menneen ajan ongelma.

   

Millaisena koette rakennusvalvojan roolin suhteessa rakennuttajaan rs-koh-

teissa? Mitkä ovat yleisimmät asiat, joista seuraa kädenvääntöä? 

   

On hankala kun on konsulttivalvoja ja rakennuttaja asiakkuussuhteessa, konsulttivalvoja toki toi-

voo saavansa jatkossakin töitä rakennuttajalta, hankala paikka olla töissä jos tulee työmaan 

kanssa ongelmia. Ei saa tehdä liikaa kompromisseja. Eniten vääntöä tulee varmaan työmaalla 

käytetystä ajasta, jos jotakin työtä on tehty liian kauan väärin tai väärillä materiaaleilla, saatetaan 

kysyä milloinka valvoja on viimeksi käynyt, kun ei ole tällaista huomannut? 

  

Työn laadusta tulee vääntöä.    

    

Rakennusmateriaalien tarkastukset    

Suorittaessanne rakennusmateriaalien tarkastuksia, mitä materiaaleja olette tar-

kastaneet? Mitkä ovat tärkeimmät tarkastettavat materiaalit?  

  

Rakennusselostuksessa tai muualla esitettyjen vaatimusten tarkastamiset tai suoritustasoilmoi-

tukset. Aliurakoitsijallakaan ei välttämättä ole tietoa toimittamansa materiaalin kelpoisuudesta 
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kohteeseen, jos epäkelpoisuus huomataan vasta kun hän on jo ostanut kaikki materiaalit, syntyy 

kiusallisia tilanteita. Mallikatselmusmenettely on tässäkin suhteessa hyvä. Yksittäisiä materiaa-

leja vaikeampi eritellä: laidasta laitaan. Jos on erityisvaatimuksia, ne pitää käydä läpi. 

  

Kaikki materiaalit ovat tärkeitä, yksi mätä omena pilaa hyvän piirakan.   

Yleensä tarkastan ainakin maa-ainekset, eristysmateriaalit ja tuotteiden CE-hyväksynnän. Ele-

menttien tarkastaminen tehtaalla ja kohteessa. Kylppäreiden vesieristeiden kalvopaksuudet. Ylä-

pohjan eristeiden, höyrynsulun ja villojen asennukset ja työtavat, yläpohjan tuulettuminen.

   

    

Millä menetelmillä ja mistä ominaisuuksista olette suorittaneet rakennusmateriaa-

lien tarkastukset?    

Suuri osa tarkastetaan materiaalintoimittajien tuotekelpoisuustodistuksilla. Silmämääräisesti pai-

kanpäällä esim. ikkunat, paketit ehjiä ja sisältö vastaa merkintöjä, vesieristyksen kalvopaksuudet. 

   

Materiaalit on tarkoitettu siihen työhön mihin käytetään, todetaan laadullinen kelpoisuus pinta-

puolisesti: esim. villojen paketit ovat ehjiä, puutavara kuivaa, maalit eivät ole jäätyneet. Teknisiä 

laboratoriotestauksia ei ole suoritettu, pitää voida luottaa materiaalintoimittajan dokumentteihin.

   

Päällipuolinen tarkastelu on yleensä riittävää.   
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Aikataulut ja ajankäyttö    

   

Onko päällekkäisiä kohteita liikaa? Millä keinoilla varmistatte yksittäisen kohteen 

valvontatoiminnan tehtävien täyttymisen, mikäli päällekkäisyyksiä on liikaa?

    

Nykyisessä toimessa asetettu viiden päällekkäisen kohteen maksimi, jotta jokaisen valvonnalle 

jää aikaa 8 tuntia viikossa.   

Ei liikaa päällekkäisyyksiä, valvontasuunnitelmaa noudattamalla varmistetaan tehtävien täyttymi-

nen.   

 

Millaisia korjausehdotuksia olette antaneet aikatauluihin?   

LVI-töiden huomioiminen yleisaikataulussa esim. alakattotyöt, työvaiheiden aloitusaikoja on jou-

tunut pyytämään realistisemmiksi: esim. tasoitetöiden teko vasta kun vesikatto vedenpitävä. Työ-

maan alussa aikataulun läpikäyminen valvojan kanssa on suotavaa, koska sellainen aikataulu 

joka ei pidä paikkaansa ei tue työmaan toimintaa eikä hankintoja. Epärealistinen aikataulu voi olla 

vaarallinenkin, urakoitsijoiden työvoimaresurssitkin saattavat olla varattuja jos töiden ajankohtaa 

joudutaan muuttamaan viimekädessä. Aikatauluissa ei ole yhtä ja ainoaa oikeaa, mutta perusta-

vanlaatuiset ristiriidat tulisi huomata työmaan alussa.   

Työvaiheaikatauluihin loma- ja häiriövaroja.   

Itse puutun aikatauluun, jos havaitsen sen liian tiukaksi. Esim. nyrkkisääntönä tasoitetöiden pitää 

alkaa viimeistään 3 kk ennen vastaanottoa, mieluummin 4 kk.  
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Millaisia haasteita omien tehtävien etenemisen seurannassa ja aikataulutuksessa 

esiintyy?    

Kalenterimerkintöjä on paljon ja työmaat sijoittuvat hajanaisesti. Tarvitsee suunnitella liikkuminen 

2 viikon jaksoille eteenpäin, jotta välttää turhaa sahausta. Jos tulee äkillisiä muutoksia, esim tar-

kastus ei valmistu ajallaan vaan menisi seuraavalle päivälle, voi olla vaikea sovittaa. Tähän men-

nessä sujunut hyvin, mutta jos olisi paljon enemmän päällekkäisiä työmaita, tulisi ongelmia. Mal-

leissakaan ollaan harvoin yksin, vaan suunnittelijoillakin on yleensä kalenterit täynnä. Olisi toivot-

tavaa, että työmaa ymmärtäisi  tämän ja panostaisi työmaalle sovitun käynnin to-

teuttamiseen.    

Omien lomien sovittaminen.   

Päällekkäisyyksiä tulee, mutta ne saa yleensä soviteltua.   

  

   

Kuinka paljon aikaa työmaavalvontaan tulisi käyttää esimerkiksi 50 asunnon koh-

teessa?    

Kaikkine paperitöineen ja matkoineen vähintään 4-6 tuntia. Riippuu hyvin paljon mitä tehdään ja 

missä.   

Riippuu rakennusajasta ja urakkamuodosta. Keskimääräisesti noin 7,5–10 tuntia viikossa.

   

Minulla on gryndikohteisiin määritelty yleensä kerta/viikko ja lisäksi aina tarpeen mukaan sekä 

viranomaistarkastukset. Ajankäyttö on n. 2 h/vko. Sopimuksessa kirjattu käynti kerrat per viikko 

esim. 1-2, pääsääntöisesti muilla rakennusliikkeillä määritelty tuntimäärä ja se on hyvä menettely.
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Takuutyöt      

Mitkä ovat takuutarkastusten yleisimmät virheet?    

Huoneisto- ja parvekeovien käynnit, niitä joudutaan säätämään niiden muutettua asentoaan. Ele-

menttien saumoissa halkeamia.   

Elementtien saumojen kutistumishalkeamat, porrashuoneiden mattotyöt.   

    

Oletteko huomanneet yhteyttä valvontaan käytetyn ajan ja takuutöiden välillä?

    

Ei.   

Takuuajantöiden määrän näkee usein siitä, kuinka hyvin aikaa viimeistelyvaiheelle on varattu.

   

    

Olisiko takuutöiden määrään voinut vaikuttaa olemalla tiukempi rakennuttajaa 

kohtaan?    

    

Jos tietää, että joku asia tulee esiin takuutarkastuksessa ja sen korjaaminen silloin maksaisi mo-

ninkertaisesti, kannattaa tällaisiin kertoa oma mielipiteensä, jos ollut vastaavia tilanteita aiemmin-

kin.   

Kyllä, tämä riippuu paljon rakennuttajasta.  
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RT-kortti: Talotekniikkatöiden valvojan tehtäväluettelo 
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