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TIIVISTELMÄ 

 

Työssä kuvataan rakennustöiden valvojan tehtäväkenttään kuuluvia päivit-

täisiä työtehtäviä ja käytetään työn tekijän itse laatimia asiakirjoja tuke-

maan ja havainnollistamaan valvojan työssä tärkeää dokumentaatiota.  

 

Tutkintotyö on rajattu käsittelemään ainoastaan rakennusvalvojan raken-

tamisen ohjausvaiheen tehtäväkenttää. 

 

Työmaavalvonnan tarkoituksena on varmistaa yhteistoiminnalla ja val-

vonnalla urakoitsijoiden työsuoritusten sopimuksenmukaisuus teknisesti, 

taloudellisesti, ajallisesti ja laadullisesti sekä koordinoida ja seurata eri-

koisvalvojien työtä. Rakennustöiden valvoja toimii yhteyshenkilönä ra-

kennuttajan, suunnittelijoiden, käyttäjien ja muiden rakennushankkeen 

osapuolien välillä. 

 

Tässä tutkintotyössä esitettävillä valvonnan keskeisillä työkokonaisuuksil-

la rakennustöiden valvoja voi omalla toiminnallaan vaikuttaa merkittävästi 

rakennushankkeen onnistumiseen. 

 

Tämä työ on tarkoituksellisesti tehty luettelomaiseksi, koska työtä on tar-

koitus käyttää osana Pöyry CM Oy:n valvojien perehdyttämisaineistoa. 
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SUMMARY 

 

The aim of this thesis is to survey the daily tasks and routines that professional 

building inspectors are to perform in their work. Documentation, being an integral part 

of the job, is exemplified and contributed to by documents drawn up by the author of 

the thesis. The scope of the thesis is narrowed down to cover only the tasks that are 

involved in the instruction and guidance during the construction stage. 

 

The purpose of the collaborative construction site surveillance is to ensure that the 

contractors’ work is in accordance with the contract in terms of financing, schedule 

and quality of engineering, and to coordinate and follow the work of specialized 

inspectors. The building inspector acts as a link between the builder, designers, end 

users, and other parties involved in the construction project. 

 

By observing the seminal inspection tasks presented in the thesis at hand, the building 

inspector can significantly contribute to the successful outcome of the building 

project.  

 

The text of the thesis is intentionally structured as a list to a great extent, since the 

study is to be used as part of the initiation material for inspectors at Pöyry CM Oy. 
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Esitän kiitokseni Pöyry CM Oy:n entiselle toimitusjohtajalle Sointu Raja-

kalliolle, joka antoi minulle mahdollisuuden suorittaa opiskeluni työn 
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1 JOHDANTO 

 

Työmaavalvonnan tarkoituksena on varmistaa yhteistoiminnalla ja val-

vonnalla urakoitsijoiden työsuoritusten sopimuksenmukaisuus teknisesti, 

taloudellisesti, ajallisesti ja laadullisesti sekä koordinoida ja seurata eri-

koisvalvojien työtä. Valvoja hoitaa tehtäväkenttäänsä itsenäisesti ja tarvit-

seekin tehtävistään suoriutuakseen vankan ja vahvan ammattitaidon sekä 

riittävän pitkän ja monipuolisen kokemuksen talonrakentamisen alalta. 

 

 

2 TAVOITE 

 
Työn tavoitteena on tutustuttaa lukija talonrakennustyön työmaavalvojan 

tehtäväkenttään käyttäen apuna tekijän omien valvontakohteiden asiakirjo-

ja esimerkkinä. Työ on rajattu käsittelemään vain rakennusvalvojan tehtä-

viä varsinaisen rakentamisen aikana. Tätä työtä on tarkoitus käyttää osana 

Pöyry CM Oy:n uusien rakennusvalvojien työhön perehdyttämisoppaana. 

 

  

3 RAKENNUSVALVOJAN KESKEISIMMÄT TYÖKOKONAISUUDET 

 

3.1 VALVONTASUUNNITELMA 

 

Valvontasuunnitelmassa määritellään yksityiskohtaisesti rakennushank-

keen kaikki ne työvaiheet, jotka edellyttävät työn tai rakennustuotteiden 

tarkastamista, ja näitä tuotteita tarkastavat henkilöt. Valvontasuunnitel-

masta kukin rakennushankkeen osapuoli näkee, mitkä työvaiheet on sovit-

tu työnjohtajan ja muiden vastuuhenkilöiden tarkastettavaksi. Oikeanlai-

sen valvontasuunnitelman tulee kyetä vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 

kuka, mitä, minkä verran, milloin ja miten. Valvoja suunnittelee valvonta-

työnsä tehokkaaksi ja taloudelliseksi. Valvontasuunnitelma jaetaan kaikil-

le projektiorganisaation jäsenille. Liite numero 1 on valvontasuunnitelman 

malli. 
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3.2 KOKOUSKÄYTÄNTÖ 
 

3.2.1 ALOITUSKOKOUKSET 
 

Aloituskokouksia pidetään ennen varsinaisen rakennustyön aloitusta. Ko-

kouksia ovat rakennusvalvontaviranomaisen ja urakoitsijan kanssa pidet-

tävät aloituskokoukset. Rakennusvalvonnan aloituskokous perustuu viran-

omaismääräyksiin ja urakoitsijan ja tilaajan välinen aloituskokous urakka-

sopimukseen. 

 

Rakennusvalvonnan aloituskokouksessa käydään läpi lupaehtoihin kirjatut 

asiat sekä nimetään eri vastuualueiden päähenkilöt ja kirjataan ne pöytä-

kirjaan. Viranomaisen aloituskokouksessa puheenjohtajana toimii raken-

nustarkastaja ja sihteerinä tilaajan kohteeseen asettama rakennustöiden 

valvoja. Rakennusvalvonnan aloituskokous perustuu viranomaismääräyk-

siin ja urakoitsijan ja tilaajan välinen aloituskokous urakkasopimukseen. 

 

Urakoitsijan ja tilaajan välisessä aloituskokouksessa, joka on samalla en-

simmäinen työmaakokous, käsitellään hakkeen juoksevien asioiden listaa, 

kuten piirustusten jakelu, kokouskäytäntö, lisä- ja muutostyö menettely, 

vastuuhenkilöt, työturvallisuusasiat, työmaajärjestelyt, laadunvarmistus-

toimenpiteet ja suunnittelutilanne sekä. yleiset, varsinaista rakentamista 

koskevat asiat. Aloituskokouksen ja työmaakokouksen asialistat poikkea-

vat toisistaan. Liite numero 2 on malli aloituskokouksen asialistasta ja liite 

numero 3 on malli varsinaisen työmaakokouksen asialistasta. 

 

3.2.2 TYÖMAAKOKOUKSET 

 

Työmaakokoukset on tarkoitettu osapuolten väliseen yhteydenpitoon, ja 

niitä pidetään koko rakentamisvaiheen ajan tilaajan johdolla. Työmaako-

kouksiin osallistuvat tilaajan, rakennuttajan, käyttäjän ja tilaajaan sopi-

mussuhteessa olevat urakoitsijan edustajat sekä tarvittaessa tavarantoimit-

tajan edustajat. Puheenjohtajana toimii tilaajan edustaja ja sihteerinä ra-
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kennustöiden valvoja. Kokouksia pidetään noin kolmen viikon välein, ja 

ne pyritään järjestämään aina samana viikonpäivänä. Työmaakokousten 

tarkoituksena on seurata ja ohjata rakennushankkeen etenemistä laadulli-

sesti ja aikataulullisesti. Työmaakokouksissa pyritään ratkaisemaan työ-

suorituksen aikana mahdollisesti tulevia ongelmia ja tekemään tarvittavia 

päätöksiä.  

 

Sihteeri laatii kokouksista pöytäkirjan, jonka vahvistavat allekirjoituksel-

laan puheenjohtaja ja pääurakoitsijan edustaja. Allekirjoituskappaleista 

toinen jää pääurakoitsijalle ja toinen tilaajalle. Työmaakokouspöytäkirjat 

ovat arvokkaita dokumentteja riitatilanteissa, ja ne kannattaa laatia erittäin 

huolellisesti niin että ne vastaavat kokouksen kulkua. Kokouksista on laa-

dittava pöytäkirja noin viikon kuluessa siitä, kun kokous on pidetty. Asia-

listat kokousta varten toimitetaan osallistujille etukäteen. Kaikki osallistu-

jat ovat tasapuolisessa asemassa kokouksissa. Urakoitsijat toimittavat ko-

koukseen työvaiheilmoitukset, joista selviävät urakoitsijoiden työvahvuu-

det, aikataulutilanne kokousvälillä tehdyt muutos- ja lisätyötarjoukset, 

työmaatilanne ja uudet urakoitsijoiden tilaajalle hyväksyttäväksi esitettä-

vät tavarantoimittajat ja aliurakoitsijat. 

 

3.2.3 URAKOITSIJAPALAVEREIHIN OSALLISTUMINEN 

 

Työmaalla tulee järjestää viikoittain urakoitsijapalavereita, joihin on varat-

tava valvojalle mahdollisuus osallistua (käytännössä valvojat osallistuvat 

näihin palavereihin aina.) Palaverit on tarkoitettu urakoitsijoiden väliseen 

yhteydenpitoon ja työnsuunnitteluun. Urakoitsijapalavereissa urakoitsijat 

sovittavat keskenään eri työvaiheiden toteutukset siten, että toisiaan hait-

taavia työsuoritteita ei tule päällekkäin. Urakoitsijat laativat kahden viikon 

toteutusaikataulun näihin palavereihin, ja sen toteutumista seurataan näissä 

kokouksissa. Urakoitsijapalaverit ovat erittäin tärkeä seurantatyökalu työn 

toteutuksen aikana, ja siksi valvojien osallistuminen näihin kokouksiin on 

erittäin tärkeää. Viikoittaisissa palavereissa valvoja saa tiedon mahdollisis-

ta suunnitelmapuutteista ja tulossa olevista muutos- ja lisätöistä, jolloin 
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asiat voidaan nopeasti viedä eteenpäin tilaajan ja suunnittelijoiden tietoon. 

Urakoitsijapalavereiden vetovastuu on pääurakoitsijalla. Puheenjohtajana 

ja sihteerinä toimivat pääurakoitsijan edustajat. 

 

3.2.4 VASTAANOTTO 

 
Valvoja järjestää urakoitsijan pyynnöstä vastaanottotarkastuksen ja laatii 

siitä pöytäkirjan sekä virhe- ja puuteluettelon. Vastaanottotarkastuksessa 

todetaan, vastaako työtulos sopimusta. Vastaanottotarkastuksessa sovitaan 

takuuaikojen alkamis- ja päättymisajat. 

 

Rakentamisen vaihe päättyy vastaanottoon. Valvojan tehtäviin kuuluu jäl-

kitarkastuksen, taloudellisen loppuselvityksen ja takuuajan tarkastusten 

järjestäminen ja pitäminen. 

 

3.3 LAADULLINEN VALVONTA 

 

3.3.1 VALOKUVAT 

 
Valokuvat ovat tärkeä dokumentointityökalu valvojalle. Valokuvilla voi-

daan helposti viestittää esimerkiksi suunnittelijalle havaituista ongelmista. 

Valokuvat ovat osa rakennushankkeen dokumentointia, ja niillä todiste-

taan eri työvaiheiden ja suoritusten oikeellisuus tarvittaessa. Valokuvilla 

voidaan helposti todentaa työmaan edistyminen. 

 

 3.3.2 DOKUMENTOINTI 

 

Valvoja dokumentoi kirjatun aineiston myöhempää käyttöä varten. Näitä 

dokumentteja ovat esimerkiksi seuraavat: 

- valvojan allekirjoituksellaan kuittaamat urakoitsijan pitämät ja allekir-

joittamat työmaapäiväkirjat. 

- virhe- ja puuteluettelot 
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- kokeiden, näytteiden ja katselmusten pöytäkirjat. 

Lisäksi valvoja: 

- vastaanottaa ja tarkastaa tilaajalle luovutettavat asiakirjat 

- varmistaa käyttö- ja huolto-ohjeiden toimittamisen 

- merkitsee muistiin kaikki valvonnan kannalta olennaiset tiedot ja tapah-

tumat. 

 

3.3.3 ALIHANKINTOJEN VALVONTA 

 

Valvoja tarkastaa ja esittää tilaajalle hyväksyttäväksi / hylättäväksi ura-

koitsijoiden esittämät alihankkijat sekä laite- ja tuotevalinnat. Rakennus-

töiden valvoja huolehtii siitä, että talotekniikka valvojat omalta osaltaan 

tarkistavat talotekniikkaan esitetyt laite- ja tuotevalinnat sekä esittävät hy-

väksyttäväksi / hylättäväksi tilaajalle talotekniikan aliurakoitsijat. 

 

3.3.4 LAATUTAVOITTEIDEN VARMISTAMINEN 

 
Sopimuksen mukaista toteutusta valvotaan laadunvalvonnalla ja erikseen 

pidettävillä katselmuksilla. Teknisen valvonnan ja laadunvalvonnan tar-

koituksena on varmistaa, että rakentaminen suoritetaan teknisesti oikein ja 

suunnitelmien mukaisesti. Samalla varmistutaan urakoitsijan omasta laa-

dunvalvonnasta, kun pidetään riittävästi erilaisia tarkastuksia työmaalla ja 

teetetään työmalleja. Tällöin tarkkaillaan oikeiden työmenetelmien ja työ-

olosuhteiden sekä hyvän rakentamistavan toteutumista ja varmistutaan sii-

tä, että urakoitsijan käyttämät materiaalit ovat suunnitelmien mukaisia.  

 

Katselmukset ovat osa valvojan suorittamaa laadunvalvontaa. Tekninen 

valvonta ja laadunvalvonta kohdistuvat kaikkeen urakoitsijan työhön työ-

maalla. Tarvittaessa käydään valvontatehtävissä myös urakoitsijan ali-

hankkijoiden luona. Tekninen  ja laadullinen valvonta sisältävät merkittä-

vien työvaiheiden aloituskatselmukset, urakoitsijan laatimien asennus- ja 

työpiirustusten tarkastuksen, tuote-, työ- ja asennusmallien tarkastuksen ja 

työmaan yksityiskohtaisen seurannan ja valvonnan. Urakkasuoritusten 
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laadun varmistamiseksi valvonnan yhteydessä tehdään tarvittavat mittauk-

set, kokeet ja katselmukset. 

 

3.3.5 KATSELMUKSET 

 

Katselmuksia pidetään silloin, kun jokin seikka tai olosuhde pitää todeta. 

Valvoja osallistuu katselmuksiin työmaalla ja tuotantolaitoksissa, esimer-

kiksi elementtikatselmus pidetään elementtitehtaalla. Ennakkokatselmuk-

sin valvoja määrittää työtuloksen vastaanottokelpoisuuden.  Katselmuksis-

sa tarkastellaan työn laatua mittatarkkuutta ja tuotteen sopimuksen mukai-

suutta. 

 

 YSE 98 64 § mukaan voi kumpi tahansa sopijaosapuoli pyytää suunni-

telmakatselmusta, jonka tarkoituksena on pätevästi todeta suunnitelmien 

sisältöön tai toimittamiseen liittyvä seikka tai töiden aloittamiseen liittyvä 

suunnitelmavalmius. Kummallakin sopijapuolella on oikeus kutsua kat-

selmuksiin asiantuntijoita. Sopijapuolten yhteisesti sopima katselmus voi-

daan pitää toisen sopijapuolen poissaolosta huolimatta ellei poissaololle 

ole pätevää syytä. Katselmusten pitämättä jättämiseen (YSE 98 16 §) liit-

tyy vaatimusten esittämismahdollisuuden menettäminen. Jos katselmusta 

ei pyydetä niin ajoissa, että poikkeamat, tiedot ja tutkimustulokset voidaan 

todeta, oikeus vaatimusten tekemiseen on kyseisillä perusteilla menetetty. 

Eräällä työmaalla urakoitsija esitti runkovaiheen aikana vaateen lisä-

louhinnasta, koska kallion pinta oli urakoitsijan mielestä erilainen kuin 

asiakirjoissa oli määritelty. Urakoitsija menetti oikeuden lisäkorvaukseen, 

koska katselmusta ei ollut pyydetty ja asiaa oli mahdoton enää todeta.  

 

Valvoja laatii katselmuksista katselmuspöytäkirjan. Liite numero 4 on 

esimerkki valvojan laatimasta mallielementtikatselmuspöytäkirjasta.  
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3.4 AJALLINEN VALVONTA 
 

 3.4.1 AIKATAULU 

 

Ajallisella valvonnalla varmistetaan, että rakentaminen edistyy ja valmis-

tuu sovitussa ajassa. Valvonta toteutetaan jatkuvalla aikataulun seurannal-

la ja havaittujen häiriöiden käsittelyllä. Seurataan toimintakokeiden, väli-

tavoitteiden ja koekäyttöjen ajallista toteutumista. Seurataan vastaan - ja 

käyttöönottoon sekä käytönopastukseen liittyvien toimenpiteiden suorit-

tamisen oikea-aikaisuutta. Valvoja tarkastaa pääurakoitsijan laatiman 

yleisaikataulun ennen sen tilaajalle hyväksyttäväksi luovuttamista. Aliste-

tuissa sivu-urakoissa, on sivu-urakoitsijoiden hyväksyttävä allekirjoituk-

sellaan yleisaikataulu, jolloin he sitoutuvat sen noudattamiseen. Urakoitsi-

joilta on syytä vaatia aina myös niin sanottu vaiheaikataulu, jolloin työtu-

loksen edistymistä on helpompi seurata aikataulullisesti. Pääurakoitsijalla 

on aikatauluvastuu. Rakentamisen edistymistä yleisaikatauluun nähden 

seurataan työmaakokouksissa ja viikkotasolla urakoitsijapalavereissa. 

 

3.4.2 RAKENNUTTAJAN HANKINNAT 

 
Rakennustöiden valvoja huolehtii tilaajan erillishankintojen ajallisesti oi-

keasta toimittamisesta. Näitä hankintoja ovat esimerkiksi hissit, sairaala-

varusteet ja putkipostijärjestelmät. Valvoja varmistaa kunnallisteknisten 

sekä muiden liittymien saamisen ajallaan. 

 

3.5 TEKNINEN VALVONTA 
 

3.5.1 TALOTEKNIIKAN VALVONTA 

 

 Rakennustöiden valvoja huolehtii että talotekniikan valvojat suorittavat ta-

lotekniikan toteutukseen kuuluvat valvontatoimenpiteet valvontasuunni-

telman ja talotekniikkatöiden valvonnan tehtäväluettelon mukaisesti. Näitä 

tehtäviä ovat yleiset talotekniset valvontatehtävät, laite- ja asennustapatar-
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kastukset, toimintakokeiden koordinointi ja suunnittelu sekä vastaanotto-

tarkastukset. Talotekniikka valvojat huolehtivat dokumentaatiosta omalta 

osaltaan, kuten tarkastusasiakirjojen, tarkastuskorttien ja katselmuspöytä-

kirjojen laadinnasta. Talotekniikka valvojat laativat virhe- ja puuteluettelot 

vastaanottotarkastuksista talotekniikan osalta ja huolehtivat niiden kor-

jaamisesta. 

 

 3.5.2 KOEKÄYTÖT 

 
Kukin työmaavalvoja huolehtii omalta osaltaan toimintakokeiden ja koe-

käyttöjen riittävän aikaisesta suorittamisesta. Koekäytöillä varmistetaan 

teknisten laitteiden toiminta ja lopullinen yhteensopivuus. 

 

3.6 TALOUDELLINEN VALVONTA 
 

 3.6.1 MAKSULIIKENNE 

  

Valvoja hyväksyy allekirjoituksellaan maksuerätaulukon mukaisen työ-

suoritteen maksukelpoisuuden ja toimittaa sen tilaajalle, joka tekee sen 

pohjalta maksupäätöksen. Valvonnalla varmistetaan, että laskut perustuvat 

sopimuksiin ja tilattavat työt ovat oikein ja kohtuudenmukaisesti hinnoitel-

tuja. Valvoja pitää kirjaa maksukertymästä. 

 

Valvoja osallistuu taloudellisen loppuselvityksen pitämiseen ja tekee niis-

sä tarvittavat selvitykset. Valvoja tarkistaa urakoitsijan taloudelliseen lop-

puselvitykseen laatiman lopputilityksen ja esittää sen tilaajalle. 

 

3.6.2 LISÄ- JA MUUTOSTYÖT 

 

Lisä- ja muutostöistä on saatava urakoitsijalta yksilöity kirjallinen tarjous 

ja ennen työhön ryhtymistä rakennuttajan kirjallinen hyväksyntä. 
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Valvoja huolehtii lisä- ja muutostyötarjousten sisällön, määrien ja hinnan 

tarkistuksesta sekä huolehtii urakkasuoritusta halventavien muutosten hy-

vittämisestä rakennuttajalle. 

 

Rakennustöiden valvoja huolehtii, että talotekniikkatöiden valvojat tarkis-

tavat talotekniikkatöitä koskevat lisä- ja muutostyötarjoukset. 

 

 

4 ERIKOISTAPAUKSET 
 

Valvoja laatii muistiot ja kirjaukset työmaalla havaituista poikkeamista. 

Samoin hän huolehtii ristiriitaisuuksien käsittelemisestä työmaalla val-

tuuksiensa mukaisesti. Valvoja vastaa välittömästi urakoitsijan lähettämiin 

reklamaatiokirjeisiin ja informoi niistä tilaajaa. Urakoitsijan joutuessa sel-

vitystilaan on on valvojan toiminnalle olemassa omat erityisohjeensa. 

 

 

5 TYÖTURVALLISUUS 
 

Valvoja on omalta osaltaan vastuussa työmaan työturvallisuudesta. Hänen 

tulee huomauttaa pääurakoitsijaa kirjallisesti havaitsemistaan työturvalli-

suusriskeistä ja antaa kehotus välittömästi korjata turvallisuuspuutteet. 

Valvojalla on oikeus jopa kieltää työsuoritteen tekeminen alueella, jossa 

on työturvallisuusriski, aina siihen asti kunnes riskit on poistettu. 

 

 

6 RAPORTOINTI 
 

Valvoja laatii kuukausittain raportin, jossa kirjataan valmiit työvaiheet ja 

valmistuneet työvaiheet. Hän pitää myös kirjaa toteutuneista ja toteutumat-

tomista muutos- ja lisätöistä. Näin annetaan tilaajalle selkeä kuva töiden 

edistymisestä ja kirjataan pidetyt katselmukset ja tarkastukset. Raporttiin 
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liitetään tarvittaessa kustannusseurantaraportti. Liite numero 5 on esi-

merkki valvontaraportista. 

 

 

7 VALVOJAN  PÄTEVYYS, VALTUUDET, OIKEUDET JA VASTUU 
 

7.1 VALVOJAN PÄTEVYYS 

  

Valvojan pätevyydelle ei ole asetettu vaatimuksia lainsäädännössä, kui-

tenkin sopimusehtojen edellytys on, että valvojalla on riittävä ammattipä-

tevyys. Riittäväksi ammattipätevyydeksi katsotaan vähintään rakennus-

mestarin koulutus sekä riittävä työkokemus alalta. Erilaiset järjestöt kuten 

RIA, RKL, RIL KIINTEISTÖLIITTO JA RAKLI järjestävät pätevöity-

miskoulutusta, jonka perusteella valvoja voi hakea itselleen paikallisvalvo-

jan, rakennusvalvojan tai ylivalvojan pätevyyttä. Pätevyydet myöntää FI-

SE. 

 

7.2 VALVOJAN VALTUUDET 

 

Valvojan valtuudet määritellään seuraavissa sopimuksissa: 

- rakennuttamissopimus 

- valvontasopimus 

- valvontasuunnitelma 

- urakkasopimus urakoitsijaan nähden. 

- YSE 98 
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 7.3 VALVOJAN OIKEUDET 

 

Valvojan oikeudet määritellään Rakennusurakan yleisissä sopimusehdois-

sa 1998, YSE 98 61§ ja ne ovat pääpiirteittäin seuraavat: 

- sopimusasiakirjoja selventävien ja täydentävien ohjeiden antaminen 

- oikeus käydä työmaalla koska tahansa 

- urakoitsijan laadunvarmistusten tietojen ja tulosten saanti käyttöönsä 

- oikeus suorittaa valvontakäyntejä rakennustarvikkeiden ja rakennusosien 

valmistuskohteissa. 

- valvojalla on oikeus valvontaa varten tarpeellisten kokeiden, mittausten 

ja muiden tehtävien suorittamiseksi käyttää urakoitsijan kohteessa olevia 

laitteita, kojeita ja tarvikkeita korvauksetta sekä saada tähän tarpeellista 

apua. 

- valvojan havaitessa urakkasuorituksessa virheen on hänen huomautettava 

siitä välittömästi ja urakoitsijan on korjattava virhe viipymättä. Urakoitsi-

jan jättäessä virheen korjaamatta tulee valvojan antaa siitä kirjallinen 

huomautus esimerkiksi työmaakokouspöytäkirjassa tai työmaapäiväkirjas-

sa. 

 

7.4 VALVOJAN VASTUU 

 

Valvojan vastuut on määritelty muun muassa YSE 98 kohdassa §24 ja §33 

seuraavasti: 

- Rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa 1998, YSE §24 ja §33 

- valvojan havaitessa virheen tulee hänen siitä viipymättä huomauttaa ura-

koitsijaa kirjallisesti. Valvojan laiminlyödessä tämän velvollisuutensa, on 

mahdollista, että tilaaja joutuu vastaamaan kustannuksista. Todistamisvel-

vollisuus on urakoitsijalla. 

 

Valvonnan taloudellinen vastuu on määritelty Konsulttitoiminnan yleisissä 

sopimusehdoissa 1995, liite 7. 
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Valvoja vastaa antamistaan määräyksistä ja ohjeista tilaajalle, joka puoles-

taan vastaa valvojan antamista ohjeista ja määräyksistä urakoitsijalle. 

Poikkeuksena tälle perussäännölle ovat seuraavat seikat: 

- virheelliset määräykset, jotka urakoitsijan olisi kohtuuden mukaan pitä-

nyt havaita. 

 - jos valvoja on ylittänyt valtuutensa ja urakoitsija sen tiesi tai urakoitsijan 

se olisi pitänyt tietää. 

 

 

8 VALVOJAN TYÖSSÄ HAVAITUT ONGELMAT JA KEHITYSKOHDAT 
 

Valvojan tehtävät ovat varsin monipuoliset ja moniulotteiset, kuten aiem-

missa luvuissa on käynyt ilmi. Valvonnan toteuttaminen erilaisissa raken-

nushankkeissa aiheuttaa usein ongelmia ja epäselvyyksiä. Seuraavassa on 

luettelomaisesti esitetty tämän tutkintotyön tekijän kokemusperäisesti ha-

vaitsemia ongelmia ja puutteita. 

 

1. Suunnitelmissa olevat virheet, puutteet, muutokset ja ristiriidat. 

2. Osapuolten sopimustekniikan vajavainen tuntemus johtaa siihen, että 

urakkasopimuksia ja rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE98) 

tulkitaan väärin. 

3. Urakoitsijoiden toteutusorganisaatio ei ole tutustunut urakka-

asiakirjoihin riittävän tarkasti. Erilaisia turhia riitatilanteita syntyy täs-

tä syystä. 

4. Tällä hetkellä kun rakentaminen on voimakkaasti kasvussa, on riittä-

vän pätevän työnjohdon saaminen työmaalle vaikeaa. Riittävän am-

mattitaidon puuttuminen työmaan toteutusorganisaatiolta vaatii valvo-

jalta tarkkaavaisuutta, jotta erilaiset työsuoritteet tulevat oikein toteute-

tuiksi. 

5. Valvoja ei voi puuttua urakoitsijoiden työn organisointiin, mutta jou-

tuu enenevässä määrin jakamaan ohjeita ja neuvoja tässäkin asiassa. 

6. Osalta työmaahenkilöstöstä puuttuu niin sanottu ammattiylpeys eli 

työsuoritteita tehdään niin, etteivät ne tyydytä edes tekijäänsä, mutta 

virheitä ei korjata, jos valvoja ei niistä erikseen huomauta. Tämä on 
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erittäin vakava suuntaus, koska se lisää erilaisten välitarkastusten tar-

peellisuutta, kun esimerkiksi piiloon jääviä työsuoritteita pitää yrittää 

tarkastaa. 

7. Urakoitsijoiden oma laadunvalvonta on puutteellista. Urakoitsijoilla on 

erilaisia laadunvalvontaohjeita ja järjestelmiään, mutta käytäntö on 

osoittanut ettei niitä tunneta aina työmaatasolla. Oman laadunvalvon-

taohjeistuksensa urakoitsijat ovat itse tehneet niin monimutkaiseksi, et-

tä työmaaorganisaatio kokee sen noudattamisen liian raskaaksi. 

8. Urakoitsijoiden työnjohdon resurssit ovat väärin mitoitetut. 

9. Valvojilla ovat epäyhtenäiset toimintatavat. Valvojien ohjeistusta ja 

toimintatapojen yhtenäistämistä tulisi lisätä koulutuksella ja yritysten 

sisäisillä ohjeistuksilla. 

10. Tiedonkulun puutteet koituvat joskus ongelmaksi. Urakan alussa tulee 

sopia riittävän tarkasti kaikista tiedonkulun pelisäännöistä. 

11. Ajanpuute vaikeuttaa valvojan tehtäväkentän hoitoa. Tämä on valvon-

tatöissäkin valitettava suuntaus. Valvojalla voi olla useita suuria työ-

kohteita samanaikaisesti, jolloin valvontatyön laatu saattaa kärsiä. Pie-

nenkin kohteen valvonta vaatii usein työtä yhtä paljon kuin suuren 

kohteen. 

12. Tutkintotyön tekijällä itsellään on ollut valvontakohteita, joissa aikaa 

on rakennustyön valvonnalle varattu riittävästi. Näissä kohteissa luo-

vutusvaiheen puutelista on ollut lyhyt ja takuu-ajan virheitä ja puuttei-

ta tai huomautuksia ei ole ollut ollenkaan. 

 

Näihin keskeisiin 12 kohtaan tulee rakennushankkeen osapuolten kiin-

nittää erityistä huomiota opastamalla, kouluttamalla ja huolellisella 

hankkeen toteutuksen suunnittelulla.   

 

 

9 YHTEENVETO 

 
Rakennustyön valvonnan tehtäväkenttä on laaja, ja siihen kuuluu työn suo-

rittamisen aikana erilaisia katselmuksia, dokumentointia, kustannusseuran-

taa sekä varsinaisen työsuoritteen valvontaa. 
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Valvonnan ongelmien, kuten laadunvalvonnan, toimintatapojen ja ajan-

puutteen korjaamiseksi tulisi valvojille varata riittävästi aikaa suoriutua 

työtehtävistään. Heille tulisi järjestää koulutusta toimintatapojen yhtenäis-

tämiseksi sekä laatia yrityksissä selvät toimintamallit ja ohjeistukset. 

 

Tilaajaorganisaation tulisi vaatia valvojalta valvojan pätevyyttä, ja lisätä 

rahallista panostusta ja sitä kautta valvojalle käytettävissä olevaa työaikaa 

työmaan toteutuksen aikaiseen valvontaan. Ajallisella panostuksella pie-

nennettäisiin riskiä rakennusvirheiden syntyyn ja kustannusten karkaami-

seen sekä varmistettaisiin laadukas, ajallaan syntyvä lopputuote. 

 

Urakoitsijoiden virheelliset sopimustulkinnat, ajanpuute, henkilöresurssit 

ja ammattiylpeyden puute lisäävät omalta osaltaan valvonnankin vaikeut-

ta. 

 

Valvojan työ vaatii omaa aktiivisuutta kehittyvässä rakennustekniikan 

maailmassa, kuten tutustumista uusiin materiaaleihin, niiden käyttötarkoi-

tuksiin ja uusiin työtapoihin. Vain jatkuvan koulutuksen avulla rakennus-

töiden valvontaa tekevät henkilöt pysyvät mukana kehittyvässä rakentami-

sen maailmassa. Valvojan tulee itse olla aktiivinen ja seurata alansa kehi-

tystä esimerkiksi seuraamalla rakennusalan lehtiä, sekä vierailemalla mes-

suilla ja kouluttamalla itseään jatkuvasti.  
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Valvontasuunnitelma 
 
1 RAKENNUSKOHDE JA PAIKKA 

TAYS / Yhteispäivystys 
Teiskontie 35,  
33210 Tampere Postinro 

 

2 HANKKEEN RAKENNUSTYYPPI JA LAAJUUS 
Uudisrakennus / Peruskorjaus 

Kerrosala: 1567 brm2 

Rakentamisaika: 12.6.2006 – 20.3.2009 

3 HANKKEEN URAKKAMUOTO 
 

MRU 

Erillisurakkana toteutetaan maanrakennusurakka.  

Urakkamuotona on kokonaisurakka.  

Maanrakennusurakoitsija toimii kohteen pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoitta-
mana päätoteuttajana. 

Maanrakennusurakkaan ei alisteta sivu-urakoita. 

RU 

Urakkamuotona on jaettu urakka.  

Rakennustöiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana. Seuraavat urakat toteutetaan pää-
urakkaan alistettuina sivu-urakoina: 

− putkiurakka 
− ilmanvaihtourakka 
− rakennusautomaatiourakka 
− sähköurakka 

Erillisurakoitsijat ja pääurakoitsija toimivat urakka-aikanaan kohteessa lainsäädännön 
tarkoittamana päätoteuttajana. 

Hankkeeseen sisältyy myös rakennuttajan erillishankintoja. 

Pöyry CM Oy 
 
Päiväys 14.6.2006 
 
Sivu 1 (17) 
Yhteyshlö Kalevi Pietilä 
Pöyry CM Oy 
GSM 040 727 3447 
kalevi.pietila@poyry.com 
 



   
 
   
 
 

     Liite 1 2(7) 

4 RAKENNUTTAJAN VALVONTA 
Viranomainen hoitaa rakennuslupaehdoissa mainitut katselmukset. 

Rakennuttajana toimii Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Pöyry CM Oy vas-
taa hankkeen rakennusaikaisesta paikallisvalvonnasta ja projektipäällikön avustavista 
tehtävistä. 

PSHP / tilakeskus valvoo ja johtaa projektia. Tilaajan organisaation tehtäviä ovat ra-
kennuttamista koskevien tärkeimpien päätösten tekeminen, pääsopimusten hyväk-
syminen, merkittävien lisä- ja muutostöiden hyväksyminen yms. Tilaajan organisaati-
osta työtä valvovat: 

 
− projektin johtaja: Pekka Sepponen 
− projektipäällikkö: Marko Yli-Rantala, työsuoritukseen liittyvät asiat ja sopi-

musasiat 
− LVIAJ - asiat: Risto Suojanen 
− sähköasiat: Hannu Järvi 
− rakennusasiat: Sami Perkko 
− tietoliikenneverkon hallinta: Heikki Mäkelä 

Rakennuttajakonsultin valvonta: 

− Markku Karislahti 
− työmaavalvonta: Kalevi Pietilä 
− projekti-insinööri: Helena Mattila 
− LVIAJ - valvonta: Tauno Heiskanen 
− sähkövalvonta: Vesa Kröger 

5 URAKOITSIJAN LAADUNVARMISTUS 
Urakoitsijoilla tulee olla käytössä oleva laatujärjestelmä, joko ISO 9000 mukainen tai  
tilaajan hyväksymä vastaava. Kukin urakoitsija laatii ennen töiden aloitusta laatu-
suunnitelman, jossa määritetään työmaan laadunohjaus- ja laadunvarmistustoimenpi-
teet. Laatusuunnitelma hyväksytetään rakennuttajalla. 

6 TÄYDENTÄVÄ SUUNNITTELU 
Hankkeen täydentävää suunnittelua tehdään rinnan työmaatoteutuksen kanssa.  

7 SUUNNITTELIJAN VALVONTA 
Kaikki suunnittelijat suorittavat normaalia yleisvalvontaa kyseisen suunnit-
telusopimuksen ja KSE 95 mukaisesti. Suunnittelutoimistot on esitetty liitteessä 1. 
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8 TYÖMAAVALVONNAN TARKOITUS 
Toiminnan tarkoituksena on varmistaa yhteistoiminnalla ja valvonnalla urakoitsijoiden 
työsuoritusten sopimuksenmukaisuus teknisesti, taloudellisesti, ajallisesti ja laadulli-
sesti 

9 TYÖMAAVALVONNAN VASTUU- JA TEHTÄVÄJAKO  
Työmaavalvonnasta vastaavat rakennuttajan projektipäällikön alaisena nimetyt raken-
nusteknisten töiden-, LVIAJ -teknisten töiden- ja sähköteknisten töiden valvojat kukin 
oman urakka-alueensa laajuudessa. Valvontatehtävissä huomioidaan urakoitsijoiden 
laatujärjestelmät ja niiden toimivuus sekä työkohteeseen laadittava laatusuunnitelma 
ja vastaanottosuunnitelma. 

Työmaavalvontatehtävät rakennuskohteessa on jaettu seuraavasti: 

9.1 Rakennusteknisten töiden valvonta 
Rakennusteknisten töiden valvonta käsittää työmaan yleisvalvonnan ja ajallisen val-
vonnan sekä rakennusteknisten töiden urakoihin kuuluvien työsuoritusten teknisen ja 
taloudellisen valvonnan. 

9.2 LVIAJ- teknisten töiden valvonta 
LVIAJ -teknisten töiden valvonta käsittää putki- ilmanvaihto- ja rakennusautomaatio-
urakoihin kuuluvien työsuoritusten teknisen ja taloudellisen  valvonnan. 

9.3 Sähköteknisten töiden valvonta 
Sähköteknisten töiden valvonta käsittää sähköurakkaan kuuluvien työsuoritusten tek-
nisen ja taloudellisen valvonnan sekä liittymien rajapintojen tarkastukset. 

10 RAKENNUSTEKNISTEN TÖIDEN VALVONTA 
Rakennusteknisten töiden valvojana toimii Kalevi Pietilä. 

Työmaavalvonta suoritetaan urakka-ajan kestävänä osa-aikatyönä. 

Valvonta käsittää seuraavat valvontatehtävät työmaalla: 

10.1 Yleisvalvonta 
Yleisvalvonta käsittää käytännön yhteyshenkilön tehtävät rakennuttajan, muiden val-
vojien, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden välillä. 

Yleisvalvontaan liittyvät tehtävät on määritelty tehtäväluettelon kohdassa 1.1. 
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10.2 Ajallinen valvonta 
Ajallisella valvonnalla varmistetaan, että rakentaminen edistyy ja valmistuu sovitussa 
ajassa. Valvonta toteutetaan jatkuvalla aikataulun seurannalla ja havaittujen häiriöiden 
käsittelyllä. 

Ajalliseen valvontaan liittyvät tehtävät on määritelty tehtäväluettelon kohdassa 1.2. 

10.3 Tekninen ja laadunvalvonta 
Tekninen ja laadunvalvonta kohdistuu kaikkeen urakoitsijan työhön työmaalla. Tarvit-
taessa suoritetaan valvontakäyntejä myöskin  urakoitsijan alihankkijoiden luona.  

Tekninen - ja laadunvalvonta sisältää merkittävien työvaiheiden aloituskatselmukset, 
urakoitsijan laatimien asennus- ja työpiirustusten tarkastuksen, tuote-, työ- ja asen-
nusmallien tarkastuksen ja työmaan yksityiskohtaisen seurannan ja valvonnan. 

Tekniseen ja laadunvalvontaan liittyvät tehtävät on määritelty tehtäväluettelon koh-
dassa 1.3. 

10.4 Taloudellinen valvonta 
Taloudellinen valvonta käsittää urakkasopimuksen mukaisen laskutuksen edellyttä-
män työsuoritusten ja laskujen tarkastuksen. Valvoja ja projektipäällikkö tarkastavat 
urakoitsijoiden laskut. Valvonnalla varmistetaan, että laskut perustuvat sopimuksiin ja 
tilattavat työt ovat oikein ja kohtuudenmukaisesti hinnoiteltuja. 

Kustannusseurannan hoitaa projekti-insinööri. Rakennuttaja maksaa valitsemiensa si-
vu-urakoitsijoiden laskut suoraan asianomaisille urakoitsijoille, mutta maksuerän suo-
rittamiseen on saatava pääurakoitsijan suostumus. Urakoitsijoiden tulee antaa urakka-
sopimusten mukaiset vakuudet. Projektipäällikkö vastaa lisä- ja muutostöiden sopimi-
sesta ja suorituksesta valtuuksiensa puitteissa. 

Taloudelliseen valvontaan liittyvät tehtävät on määritelty tehtäväluettelon kohdassa 
1.4. 

11 LVIAJ- TEKNISTEN TÖIDEN VALVONTA 
LVIAJ -teknisten töiden valvojana toimii Tauno Heiskanen. 

Työmaavalvonta suoritetaan urakka-ajan kestävänä osa-aikatyönä. Valvontaan käytet-
tävä aika painotetaan urakkasuoritusten etenemisen mukaan. Lisäksi LVIAJ -teknisten 
töiden valvoja osallistuu työmaakokouksiin ja viikottaisiin urakoitsijapalavereihin.  

LVIAJ - teknisten töiden valvonnan tehtävät on määritelty tehtäväluettelon kohdassa 
2. 
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12 SÄHKÖTEKNISTEN TÖIDEN VALVONTA 
Sähköteknisten töiden valvojana toimii Vesa Kröger. 

Työmaavalvonta suoritetaan urakka-ajan kestävänä osa-aikatyönä. Valvontaan käytet-
tävä aika painotetaan urakkasuoritusten etenemisen mukaan. Lisäksi sähköteknisten 
töiden valvoja osallistuu työmaakokouksiin ja viikottaisiin urakoitsijapalavereihin 

Sähköteknisten töiden valvonnan tehtävät on määritelty tehtäväluettelon kohdassa 3. 

13 LISÄ- JA MUUTOSTYÖT 
Lisä- ja muutostöistä on saatava urakoitsijalta yksilöity kirjallinen tarjous ja ennen 
työhön ryhtymistä rakennuttajan kirjallinen hyväksyntä. Projektin projektipäälliköllä 
on valtuudet päättää lisä- ja muutostöiden hyväksymisestä. Muilla valvojilla ja paikal-
lisvalvojilla on valtuudet päättää pienistä ja kiireellisistä lisä- ja muutostöistä (1000 
euroa). Näistä töistä tehdään asianmukaiset ilmoitukset projektipäällikölle sekä kirja-
ukset työmaan päiväkirjaan ja työmaakokousten pöytäkirjoihin työn hyväksymiseksi. 
Ilman rakennuttajan hyväksyntää suoritetuissa lisä- ja muutostöissä ei rakennuttaja ole 
korvausvelvollinen.  

Päiväkirjaan merkityt tuntitöinä tai urakkasopimuksen mukaisilla yksikköhinnoilla 
suoritetut pienet lisä- ja muutostyöt urakoitsija kokoaa ja laskuttaa kuukausittain. 
Suunnitelmissa tai urakka-asiakirjoissa olevia materiaaleja ei saa muuttaa ilman tilaa-
jan hyväksyntää. 

14 MITTAUKSET JA KOKEET 
Urakkasuoritusten laadun varmistamiseksi valvonnan yhteydessä tehdään tarvittavat 
mittaukset ja kokeet. 

Tässä rakennuskohteessa ilman eri sopimusta suoritettavat mittaukset ja kokeet on 
määritelty tehtäväluettelon kohdassa 4. 

15 DOKUMENTOINTI 
Dokumentoinnin tarkoituksena on asioiden kirjaaminen ja tallentaminen myöhempää 
käyttöä varten. Valvoja huolehtii, että urakoitsija pitää riittävän yksityiskohtaista työ-
maapäiväkirjaa. Valvoja arkistoi materiaalien laatutodistukset sekä kokeiden yms. do-
kumentit. Valvoja koordinoi rakennusaikaiset palautteet (reklamaatiot yms.) ja projek-
tipäällikkö rakentamisen jälkeiset. 

Rakennuttajakonsultin projektipäällikkö vastaa raportoinnista rakennuttajalle. Raportti 
tehdään kirjallisena kuukausittain. Raportti sisältää toteutusaikatauluun tilanneviivalla 
merkityn seurannan. Raportti jaetaan paperikopiona ja/tai sähköpostilla. Aikatauluseu-
rannassa esitetään myös suunnitelmien valmiustilanne. Projektiraportissa esitetään 
suunnittelu- ja rakennustyöraportin lisäksi sanalliset kuvaukset koko projektin tilan-
teesta. Lisäksi esitetään rakennusurakoiden ja koko rakentamisen loppukustannusen-
nusteet, sidotut ja toteutuneet kustannukset. Projektiraportti esitellään tilaajalle. 
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Urakoiden valmistuttua laaditaan loppuraportti, joka sisältää pääasiassa aikataulu-, 
kustannus- ja hankintatietojen yhteenvedon. Raportin sisältö määritellään tarkemmin 
tilaajan kanssa. 

Kukin valvoja huolehtii dokumentoinnista oman vastuualueensa osalta. 

Dokumentointi on tarkemmin määritelty tehtäväluettelon kohdassa 5. 

16 MUUT VALVONTAAN LIITTYVÄT TEHTÄVÄT 

16.1 Työmaakokoukset ja katselmukset 
Projektipäällikkö toimii työmaakokousten puheenjohtajana ja rakennusteknisten töi-
den työmaavalvoja sihteerinä, ellei toisin sovita. Työmaakokouksia pidetään kerran 3 
viikossa. Kukin työmaavalvoja järjestää erilliset katselmukset ja tekee katselmuksista 
pöytäkirjat.  

Työmaavalvojat osallistuvat työmaakokouksiin. 

16.2 Muut kokoukset 
Rakennuskohteessa pidetään sopimusten mukaisesti urakoitsijoiden keskinäisiä pro-
jektipalavereja, joihin valvojat osallistuvat. 

16.3 Urakkasuoritusten vastaanottoon liittyvät tehtävät 
Kukin työmaavalvoja huolehtii omalta osaltaan toimintakokeiden ja koekäyttöjen riit-
tävän aikaisesta suorittamisesta. Projektipäällikkö vastaa käyttäjille tulevien käyttö- ja 
huolto-ohjeiden teettämisestä. Projektipäällikkö tekee taloudellisen loppuselvityksen. 
Urakoitsijat huolehtivat käytön opastuksesta erikseen sovittavan aikataulun mukaan. 
Vastaanottotarkastuksessa ja taloudellisessa loppuselvityksessä projektipäällikkö toi-
mii puheenjohtajana ja työmaavalvoja tai projekti-insinööri sihteerinä. 

Vastaanottoon liittyvät valvojien tehtävät määritellään tarkemmin työkohteeseen laa-
dittavassa vastaanottosuunnitelmassa. 

16.4 Takuuaikana suoritettavat valvontatoimenpiteet 
Takuuaikana suoritettavista tehtävistä sovitaan erikseen. 

16.5 Muut tehtävät 
Muut rakennuskohteessa sovitut valvontaan liittyvät tehtävät on määritelty tehtävä-
luettelon kohdassa 7. 
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Tampere 14.6.2006 

      

Kalevi Pietilä 

Pöyry CM Oy 

 

 

LIITTEET:  
Yhteyshenkilöluettelo 
Työmaavalvonnan tehtäväluettelo 
Alustava yleisaikataulu 
Kuvaus projektin hoitotavasta 
Laatusuunnitelma 
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ASIALISTA   
  
 
Tilaaja:    
  
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä  
   
Hanke: 
TAYS/Yhteipäivystys 
 
Kokousajankohta: 
16.6. 2006, klo 8.30 
 
Paikka: 
TAYS 
 
ALOITUSKOKOUS 
 
 
 
 

1. Kokouksen järjestäytyminen 
1.1 Puheenjohtaja 
1.2 Sihteeri 
1.3 Osallistujat 
 

2.   Rakennuspaikka 
      2.1 Kylä / kunnanosa 
      2.2 Tila / kortteli 
      2.3 RN:o / tontti 
      2.4 Osoite 
 
3.   Rakennushankkeen osapuolet 
      3.1 Tilaaja 
      3.2 Rakennuttaja / Rakennuttamistehtävistä vastaava 
      3.3 Valvonta 
      3.4 Suunnittelijat / vastuuhenkilöt 
             - Pääsuunnittelija 
             - Rakennesuunnittelija 
             - LVIAJ-suunnittelija 
             - Sähkösuunnittelija                
      3.5 Urakoitsijat / vastuuhenkilöt 
             - Pääurakoitsija 
             - Putkiurakoitsija 
                                                                               

PÖYRY CM Oy 
Hämeenkatu 23 A 
FI-33200 Tampere 
Finland 
Kotipaikka Vantaa, Finland 
Y-tunnus 0692498-4 
Puh.   +358 3 272 4141 
Fax    +358 3 272 4441 
kalevi.pietila@poyry.com 
www.cmcterasto.fi 
 
Päiväys 16.6.2006 
Sivu 1(2) 
 



   
 
   
 
 

             - Ilmanvaihtourakoitsija                                             Liite 2   2(2)   
             - Sähköurakoitsija 
 
             - Rakennusautomaatiourakoitsija 
             - Muut urakoitsijat 
 
4.   Rakennuslupa 

4.1 Lupanumero 
4.2 Rakennuspaikka 
4.3 Rakennusluvan ehdot 
       - Tarvittavat työnjohtajailmoitukset 
       - Tarvittavat selvitykset ja suunnitelmat 
       - Tarvittavat toimenpiteet ja katselmukset 
       - Muut lupaehdot 
 

5.   Rakennuspaikka ja työmaajärjestelyt 
      - työmaan aluesuunnitelma 
      - rakennuksen korkeusaseman toteaminen 
      - säilytettävä puusto 
      - tontin rajat ja ratkaisut rajoilla (pintavesien poisjohtaminen) 
      - naapurikiinteistöjen katselmukset 
      - maanrakennustyöt (kaivumaiden varastointi) 
      - pilaantuneet / saastuneet maamassat 
      - räjäytystyöt 
      - melu 
      - työmaan ja katualueen aitaaminen 
      - ympäristön suojaaminen (pöly) 
      - tilapäiset liikennejärjestelyt (alueiden vuokraus) 
      - katualueen puhtaanapito 
      - rakennustuotteiden varastointi ja suojaukset 
      - rakennusjätteen käsittely ja lajittelu 
      - paloturvallisuus 
      - työmaataulu 
 
6.   Laadunvarmistustoimenpiteet 
      6.1 Rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt 
      6.2 Tarkastusasiakirjat 
      6.3 Laatujärjestelmät 
      6.4 Käyttö- ja huolto-ohje 
      6.5 Erityistoimenpiteet 
 
7.   Suunnittelutilanne 
 
8.   Työmaatilanne 
       
9.   Muut asiat 
      9.1 Lisä- ja muutostyöt 
 
10. Pöytäkirjan allekirjoittaminen ja jakelu 
 
11. Kokouksen päättäminen 



   
 
   
 
 

 
      Liite 3 1(1)
      

     
 
ASIALISTA 
 
Tilaaja:      
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä  
   
Hanke: 
Yhteispäivystys 
 
Kokousajankohta: 
29.11.2006 klo 13.00 
 
Paikka: 
TAYS / hallinto nh. 
 
TYÖMAAKOKOUS NRO 2 
 
 

2. Kokouksen avaus 
 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen 
 
3.   Edellisen kokouksen pöytäkirjan avoimet asiat 
       
4.   Työmaatilanne (työvaihe ja vahvuudet) 
 
5.   Aikataulutilanne    
 
6.   Työturvallisuusasiat  
 
7.   Suunnitelmatilanne 

 
8.   Pääurakoitsijan asiat 
 
9.  Sivu-urakoitsijoiden asiat     
 
10.  Lisä- ja muutostyöt   
 
11.  Suunnittelijoiden asiat 
       
12.  Käyttäjien asiat    
 
13.  Rakennuttajan asiat 
 
14.  Muut asiat 
 
15.  Seuraava työmaakokous 
 
16.  Kokouksen päättäminen 
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MALLIELEMENTTIKATSELMUS 

 
Projekti:  TAYS/Ihotautiklinikka 
Aika:  22.7.2004 
Paikka:  BETSET/Ähtäri 
Osallistujat:  Marko Yli-Rantala     TAYS   
 Kalevi Pietilä             JP-Terasto Oy   Jou-
ko Liukku  Nykänen & Liukku Oy        
  
 
1. Elementin tyyppi: Julkisivuelementti  
 
2. Elementin tunnus:  
 
3. Päämittojen tarkistus 
 - leveys suun.       mm mitattu           mm ero    -          mm 
 
 - korkeus suun.            mm mitattu          mm ero    -          mm 
 
 - paksuus suun.              mm mitattu            mm ero    -          mm 
 
 - käyryys sall.  __--______mm mitattu___--  ____mm ero___--___mm 
 
 - muototarkkuus (suorakulmaisuus)   
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4. Reunadetaljien tarkistus 
       
5. Mallin tarkistus 
 
- klinkkerisaumojen leveys 
 
 
- laattojen hammastus 
 
 
- onko saumoissa halkeamia 
 
 
- onko saumoissa ilmarakkuloita 
 
 
- onko elastisesti saumattavilla alueilla halkeamia 
 
- onko uravillan tuuletusurat auki 
 
 
- onko vaakakanavat leikattu elementin ylä- ja alareunaan 
 
 
- onko villoitus tiiviisti vastakkain 
 
 
- onko villoitus elementin päissä puhdas betonista 
 
- onko villoitus elementin päissä suunnitelman mukainen 
 
 
- onko elementin telattu sisäpinta maalattavissa 
 
 
- elementin viimeistely 
 - laattojen puhtaus 
 - roiskeiden poisto 
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- tippaurien siisteys 

  
  

- nostokoukkujen kohdat 
  
 
 - viisteiden siisteys 
  
 
 - viisteiden teko 
  
 
 - virheellisten ja vajaiden reunojen korjaukset 
  
 
6. Sovitut toimenpiteet 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kalevi Pietilä 
rakennusvalvoja 
JP-Terasto Oy 
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Valvontaraportti 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.2005 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaja TAYS 
 
 

IHOTAUTIKLINIKKA 
 
 
 
 

Valvontaraportti nro 8 
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Valvontaraportti 
 
 
 
TAYS / 
 Ihotautiklinikka 
1.1 – 31.1.2005 
 

 

  
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

TYÖMAATILANNE 
Valmistuneet työt: 

- 0-kerroksen väliseinätyöt 
- 00-kerroksen laatoitustyö 
- IV-konehuoneen pohjahuopa 
- patteriasennukset 0-kerros 
- keskusten asennus 0-kerros 
 

 

Käynnissä olevat työt: 

-     maalaus ja lasikuitutapetointi 0-kerros 
- laatoitustyöt 0–kerros  
- yhdyskäytävä katolla 
- huoltotunnelin teko 
- alakattotyöt 0 ja 00-kerros 
- sprinklerputkisto 0-kerros 
-    kaapelointi  0-kerros 
-    IV-kanavat asennettu 90% 
-    sprinklertyöt 0 ja 1-kerros 
-    telejärjestelmä kytkennät 

JP-TERASTO OY 
 
Päiväys 1.2.2005 
Sivu 15 (5) 
Kalevi.pietila@poyry.fi 
GSM: 040 727 3447 
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-    IV-konehuoneen  jäähdytys- ja lämpöjohtorunkoputkistot 
-    IV konehuoneen pumppujen asennus 
-    kaasuputkistot 0-kerros   
-    B-käytävän väliseinätyöt                    

AIKATAULUTILANNE 
Pidetty aikataulupalaveri pääurakoitsijan kanssa, koskien  suunnitelmamuutoksista ja 
lähtötietojen poikkeavaisuuksista aiheutunutta viivettä. Todettiin viiveen siirtävän vas-
taanottoa viikon 15 loppuun ja lopullista valmistumista 29.4.2005 saakka. Sakollisia 
välitavoitteita siirretään vastaavasti. Urakoitsijat laativat uuden yleisaikataulun ja eril-
lisen aikataulun vastaanotosta. 

SUUNNITELMATILANNE 
      
B-käytävän ilmastointi muutokset                

  

VALVONTATOIMENPITEET 
Valvontaa työmaalla päivittäin. 

Työmaakokouksia pidetty 1kpl, pääsääntöisesti 3 – viikon välein, sekä urakoitsijapa-
lavereita viikoittain maanantaisin. 

Sähkövalvoja: 

Osallistuminen urakoitsijapalavereihin ja työmaakokoukseen sekä työmaakierroksiin 
urakoitsijapalavereiden ja työmaakokouksien yhteydessä. 

Työmaakäyntejä viikoittain 

Viranomaistarkastuksia ei ole ollut. 

Muita tarkastuksia, mittauksia ja kokeita ei ole ollut. 

LVI-valvoja: 

Osallistuminen urakoitsijapalavereihin ja työmaakokoukseen sekä työmaakierroksiin 
urakoitsijapalavereiden ja työmaakokouksien yhteydessä. 

Työmaakäyntejä viikoittain. 

Viranomaistarkastuksia ei ole ollut. 

Muita tarkastuksia, mittauksia ja kokeita ei ole ollut. 
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LISÄ- JA MUUTOSTYÖT 
. 

Ei uusia 

MUUT VALVOJIEN ASIAT 
Työmaalla ei työtapaturmia 

 

Kalevi Pietilä 

Rakennusvalvoja 

JP – Terasto Oy 

 

 

 

Liiteet:  Kustannusvalvontaraportti 1.2.2005 (8A, 8B ja 8C) 
  
  
 
  
  
. 
 
























