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Käsitteet 

Congrid Congrid on sähköinen laadunhallintatyökalu, joka on monen 

rakennusalan yrityksen käytössä. Ohjelman avulla on mah-

dollista tehdä erilaisia listoja, tarkastuksia, dokumentteja ja 

mittauksia. 

Itselleluovutus  Itselleluovutus on osa rakennuskohteen laadunvarmistusta 

ja luovutusprosessia. Urakoitsijan on tehtävä itselleluovutus 

riippumatta siitä, onko se valmis vai ei. 

Virhe- ja puutelista Virhe- ja puutelista on listaus virheellisistä tai kesken olevis-

ta työsuorituksista. Listaa aletaan tehdä itselleluovutuksien 

jälkeen, työmaan loppuvaiheessa, ja tarkoituksena on saada 

virheet ja puutteet korjattua ennen kohteen luovutusta.  
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1 Johdanto 

Aiheen opinnäytetyöhön saatiin YIT Suomi Oy:n toimitilat -segmentin puolelta. Tar-

kemmin ottaen Metropolian Myllypuron kampuksen työmaan aluevastaavalta Petri For-

sellilta. Tarpeena oli saada työmaan valvojien erilaiset virhe- ja puutelistat helpoksi ja 

selkeäksi kokonaisuudeksi, jolla tehostaa työmaan loppuvaiheen urakkasuoritteen lop-

puunsaattamista ja töiden valmistumisen seuraamista.  

Opinnäytetyö käsittelee aihetta pääurakoitsijan näkökulmasta ja on suunniteltu työ-

maan omaan käyttöön, mutta tarvittaessa muokattavaksi myös urakoitsijoille, valvojille 

ja arkkitehdeille. 

Ongelmana Metropolian Myllypuron kampuksen työmaalla oli saada erilaiset valvojien 

virhe- ja puutelistat yhdeksi kokonaisuudeksi, jota olisi helppo muokata tarpeen tullen 

esimerkiksi talon, kerroksen tai urakoitsijan mukaan. Se auttaisi myös näkemään vir-

heiden ja puutteiden kokonaiskuvan. 

Erilaisia listoja tuli rakennusvalvojilta, sähkövalvojilta, LVI-valvojilta, arkkitehdeiltä ja 

YIT:n omalta työnjohdolta. Kaikkien tekemät listatyypit oli eri lailla toteutettuja. Ongel-

ma huomattiin, kun listoja alkoi tulla paljon kohteen luovutuksen lähestyessä, eikä nii-

den läpikäyntiä pystytty enää hallitsemaan järkevästi tai tehokkaasti. 

Työn tavoitteena oli keksiä ratkaisu tähän ongelmaan koskien Metropolian Myllypuron 

kampuksen työmaan erilaisia valvojien virhe- ja puutelistoja, mutta tuotosta voidaan 

tarvittaessa myös hyödyntää tulevaisuudessa yrityksen muissa projekteissa. 
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2 Tavoitteet 

Opinnäytetyön tavoitteena oli saada Metropolian Myllypuron kampuksen työmaan val-

vojien virhe- ja puutelistat yhdistettyä kokonaisuudeksi, joka tehostaa luovutusvaiheen 

urakkasuoritteen töiden loppuunsaattamista.  

Tuotoksena syntyi taulukko, joka helpottaa ja nopeuttaa työnjohdon päivittäistä työs-

kentelyä ja urakoitsijoiden seuraamista, sekä vähentää virheiden ja puutteiden uudes-

taan läpikäymistä. Tuotos on käytössä Metropolian Myllypuron kampuksen työmaan 

omalla työnjohdolla, ja siitä tehtiin mahdollisimman helppokäyttöinen jokaiselle ja jokai-

sen tarpeisiin.  

YIT Suomi Oy:n toimitilat -segmentillä ei ole tarkkaa linjausta luovutusvaiheen töiden 

seuraamisesta tai erilaisten listojen teosta kaikille osapuolille. Oma työnjohto käyttää 

virhe- ja puutelistojensa tekoon Congrid-sovellusta, joka on työkalu työmaan eri tarpei-

siin. Congridin käyttöä ei ole velvoitettu muilta listojen tekijöiltä, kuten valvojilta tai ura-

koitsijoilta, joten piti keksiä toinen tapa, jolla kaikki muut listat saatiin yhtenäistettyä, 

ettei asioita tarvitsisi tehdä moneen kertaan.  

 

3 Tutkimusmenetelmät 

Tämän työn tutkimusmenetelminä esitetään luovutusvaiheen prosessin kulkua. Toimin-

tatapoina käytettiin myös rakennusalan kirjallisuutta, aineistoja ja käytäntöjä. Työssä 

käsitellään myös Metropolian Myllypuron kampuksen työmaan tämän hetkistä toiminta-

tapaa ja dokumentointia yleisellä tasolla.  

Työ koostuu Metropolian Myllypuron kampuksen työmaan järjestelmiä, materiaalia ja 

toimintatapoja käyttäen ja se on pääurakoitsijan näkökulmasta tehty. Metropolian Myl-

lypuron kampuksen työmaan työnjohdon kanssa käytiin myös vapaamuotoista keskus-

telua työn aiheesta. 
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Rajaukset 

Opinnäytetyössä tarkastellaan pääurakoitsijan luovutusvaiheen töiden menettelyjä. 

Työssä selvitetään myös tehostamistoimenpiteitä Metropolian Myllypuron kampuksen 

työmaan luovutusprosessiin valvojien virhe- ja puutelistojen listojen läpikäymisen no-

peuttamiseksi, yhteyttämiseksi ja selkeyttämiseksi. Asioita tarkastellaan sekä yleisellä 

tasolla että myöskin Metropolian Myllypuron kampuksen työmaan kannalta. 

Työssä käsitellään Metropolian Myllypuron kampuksen työmaan toimintatapoja luovu-

tuksen toisesta osasta, jossa luovutettavina olivat B-, C- ja D-rakennukset.  

Työ sisältää rakennushankkeen luovutusvaiheen prosessinkuvausta sekä YIT:n, ali-

urakoitsijoiden, valvojien ja arkkitehtien itselleluovutukset sekä virhe- ja puutelistojen 

läpikäynnit. Työhön sisältyy myös pohdinnan kautta virhe- ja puutelistojen ennakointiin 

liittyviä toimenpide-ehdotuksia.  

Työssä ei oteta huomioon viranomaistarkastuksia eikä paneuduta talotekniikan osuu-

teen. Luovutusvaiheen kustannukset rajataan myös pois.   
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4 YIT Suomi Oy toimitilat -segmentti 

Toimitilat-segmentti on osa YIT Suomi Oy:tä. Toimitilat-segmentissä ovat YIT:n Toimiti-

lat ja infra -toimialaan kuuluneet toimitilarakentamisen ja hankekehityksen liiketoiminnat 

sekä Lemminkäisen Suomen talonrakentaminen -toimialan toimitilarakentamisen, han-

kekehityksen ja kiinteistöjohtamisen liiketoiminnat. Segmentin johtajana toimii Esa 

Neuvonen. [1.] 

 

Kuva 1. Havainnekuva Metropolian Myllypuron kampuksesta [2]. 

Opinnäytetyön tiedot ja tarkastelut tehdään Metropolian Myllypuron kampuksen työ-

maalle, joka esiintyy kuvassa 1. Helsingin kaupunki rakennuttaa kampuksen Metropolia 

Ammattikorkeakoulun käyttöön. Korkeakoulukampus rakennetaan Helsingin Myllypuron 

ytimeen Kehä 1:n ja urheilukeskus Liikuntamyllyn kupeeseen osin metroradan päälle. 

Kampus muodostuu neljästä yhteen liitetystä rakennuksesta, ja sinne siirtyvät Metropo-

lian sosiaali- ja terveysala, rakennus- ja kiinteistöala, korkeakoulun johto sekä yhteiset 

keskitetyt toiminnot. Lisäksi kampukselle tulee koulutustoimintaan tarvittavia liikunta-, 

terapia- ja laboratoriotiloja. Hankkeen kokonaislaajuus on noin 56 000 neliömetriä ja 

kampus tarjoaa tilat noin 6 000 opiskelijalle ja 500 työntekijälle. [3.] 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/myllypuro/rakennusalankampus&psig=AOvVaw0q1-Htj0pRHAjNaAWpqEzg&ust=1578569873573000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICM8Mz18-YCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/myllypuro/rakennusalankampus&psig=AOvVaw0q1-Htj0pRHAjNaAWpqEzg&ust=1578569873573000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICM8Mz18-YCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/myllypuro/rakennusalankampus&psig=AOvVaw0q1-Htj0pRHAjNaAWpqEzg&ust=1578569873573000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICM8Mz18-YCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/myllypuro/rakennusalankampus&psig=AOvVaw0q1-Htj0pRHAjNaAWpqEzg&ust=1578569873573000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICM8Mz18-YCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/myllypuro/rakennusalankampus&psig=AOvVaw0q1-Htj0pRHAjNaAWpqEzg&ust=1578569873573000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICM8Mz18-YCFQAAAAAdAAAAABAD
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5 Rakennushankkeen luovutusvaihe 

Rakennushankkeessa viimeistely- ja luovutusvaihe ovat rakennusprosessin viimeiset 

työvaiheet, ennen kuin rakennuskohteen omistus ja vastuut siirretään pääurakoitsijalta 

tilaajalle. Luovutusvaihe koostuu monista osatehtävistä, joiden tarkoituksena on saada 

rakennus luovutettua tilaajalle ajallaan ja virheettömänä. Rakennushankkeen luovutus-

vaihe sijoittuu rakennusvaiheen ja käyttöönoton väliin. [4, s.16; 5, s.5.] 

Luovutusvaihe alkaa jo rakentamisen aikana itselleluovutuksilla ja se jatkuu takuutöihin 

asti. Itselleluovutukset helpottavat havaitsemaan mahdolliset virheet ja puutteet, joita 

rakennushankkeesta löytyy, ja sen mukaan korjaamaan ne laatutason mukaisiksi. [6, 

s.18.] 

Pääurakoitsijan tehtävänä on myös luovutusvaiheen aikana kerätä tarvittavat doku-

mentit tilaajalle. Luovutusvaiheessa organisoinnilla on iso merkitys, sillä hyvin suunni-

teltu luovutusprosessi säästää kustannuksia ja vähentää kiirettä työmaan loppuvai-

heessa, mikä vaikuttaa yrityksen imagoon positiivisesti. Huonolla organisoinnilla on 

päinvastaiset seuraukset, jotka pahimmillaan voivat johtaa kohteen luovutuksen viiväs-

tymiseen. [6, s.18.] 

5.1  Luovutusvaiheen aikataulu 

Luovutusvaiheen aikataulu pitää olla suunniteltu siten, että toimintakokeille, tarkastuk-

sille, järjestelmien säädöille ja tarvittaville puute- ja korjaustöille on riittävästi aikaa en-

nen kohteen luovuttamista tilaajalle. Aikataulun avulla varmistetaan rakennushankkeen 

valmistuminen ajallaan ja hyvän rakennustavan mukaisesti. Liitteenä Metropolian Myl-

lypuron työmaan luovutusvaiheen aikataulu. [7, s.4.] 

Pääurakoitsijan tehtävänä on tarkentaa luovutusvaiheen aikataulu ja sen toteutuminen, 

yleensä viikoittaisella urakoitsijapalaverilla. Rakennuttajan tehtävänä on määritellä luo-

vutusvaiheen tehtävät ja hyväksyä aikataulu, jonka pääurakoitsija laatii yhdessä ura-

koitsijoiden kanssa. [7, s.4; 8, s.18-19.] 
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Aikataulussa on esitettynä omat tarkastukset, mahdolliset asiakastarkastukset, korjaus-

työt urakoitsijoittain ja tiloittain, talotekniikan tarkastukset ja toimintakokeet, jälkitarkas-

tukset, vastaanottotarkastukset sekä viranomaistarkastukset. [7, s.4; 8, s.18-19.] 

Valvoja on rakennuttajan edustaja, joka tarvittaessa osallistuu palavereihin ja katsel-

muksiin sekä käy läpi mahdollisia virhe- ja puutelistoja. Rakennuttajan edustajan roo-

lissa valvojan tehtäviin kuuluu myös huolehtia ja valvoa, että kaikki osapuolet hoitavat 

tarvittavat tarkastukset ja itselleluovutukset. [7, s.4; 8, s.18-19.] 

Luovutusvaiheen hallitun toteutumisen kannalta on tärkeää, että aikataulu on ajoitettu 

oikein ja urakoitsijoiden työt saadaan yhteensovitettua. Tämä mahdollistaa työn teke-

misen katkoitta. Aikataulusta on tiedotettava kaikille osapuolille, joita luovutusvaihe 

koskee, esimerkiksi työmaakokouksessa. Urakoitsijoita velvoitetaan osallistumaan vii-

meistelypalaveriin sekä varaamaan mahdolliset resurssit urakan loppuunsaattamiseksi. 

[8, s.18-19; 9, s.43-44.] 

Rakennushanke jaotellaan luovutusvaiheessa osakohteisiin, joiden valmistumisjärjes-

tys, tarkastusajankohdat ja korjauksiin varatut ajat ilmoitetaan luovutusvaiheen aikatau-

lussa. Aikatauluun otetaan huomioon myös LVIS-urakoitsijan tarvitsema aika mittauk-

sille ja säädöille. [10, s.8.] 

Luovutusvaiheen työvaiheet menevät pääpiirteittäin seuraavassa järjestyksessä 

• Luovutusvaiheen aikataulun ja ajoituksen suunnittelu 

• Luovutusvaiheen osapuolien tiedotus  

• Luovutuspalaveri, luovutusvalmiuden toteaminen, aikataulun ja vaatimus-
ten hyväksyntä 

• Aliurakoitsijoiden omat itselleluovutukset ja virhe- ja puutelistojen teko 

• Aliurakoitsijoiden omien virheiden ja puutteiden korjaukset 

• Pölyttömyyssiivous 

• Pääurakoisijan oma itselleluovutus ja virhe- ja puutelistojen teko 

• Pääurakoitsijan listojen virheiden ja puutteiden korjaus 

• Loppusiivous 

• Talotekniikan tarkastukset 

• Viranomaistarkastukset 

• Luovutusaineiston kokoaminen ja luovutus 
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• Vastaanottotarkastus 

• Kohteen luovutus. [5.] 

5.2 Aliurakoitsijoiden itselleluovutukset 

Itselleluovutus koskee kaikkia urakkasopimuksia ja se pitää tehdä rakennusalan yleis-

ten sopimusehtojen (YSE 1998) mukaisesti. Se on tehtävä ennen työkohteen luovutus-

ta seuraavalle työlle tai urakoitsijalle. [11, s.5.] 

Itselleluovutus on osa koko kohteen laadunvarmistusta ja luovutusprosessia. Aliura-

koitsijan tehdessä itselleluovutusta oman työnjohtonsa lisäksi, myös pääurakoitsija käy 

läpi aliurakoisijan itselleluovutukset. Mahdollisesti löytyneet virheet ja puutteet korja-

taan yleensä myöhemmin siihen tarkoitetussa vaiheessa, jotta työt eivät häiritse seu-

raavia työvaiheita. Ennen varsinaista luovutusvaihetta, aliurakoitsijan on tehtävä Itselle-

luovutus työsuorituksestaan, riippumatta siitä, onko se valmis vai ei. [8, s.32;11, s.5.] 

YSE 1998 määrittää momentin §10.1, jonka mukaan urakoitsijoiden on noudatettava 

sopimuksessa edellytettyä laadunvarmistusta. Aliurakoitsijan on myös tarvittaessa pys-

tyttävä todentamaan kirjallisesti, miten aikoo varmistaa työsuoritteensa laadun ja toimit-

tava joka tapauksessa niin, että sopimuksen mukaan rakennuskohteen vaatimukset 

sekä yleiset laatuvaatimukset (RYL) täyttyvät. [12, s.5.] 

5.3 Aliurakoitsijoiden virhe- ja puutelistat 

Aliurakoitsijat aloittavat virhe- ja puutelistojensa tekemisen heti työvaiheensa valmistu-

misen jälkeen, jolloin voidaan tarkistaa täyttääkö työ vaaditun laatutason ja otetaanko 

työtä vastaan. Työn ollessa valmis, laatutasoa vastaava ja todetut virheet ja puutteet 

kirjattuna, ei aliurakoitsijalta voida periä mahdollisesti syntyviä korjauskustannuksia, jos 

joku on valmista työtä vahingoittanut.  

Rakennusalan yleisissä sopimusehdoissa urakoitsijan laadunvalvonnasta §11.1 tode-

taan seuraavaa: ”Urakoitsija tarkastaa itse suoritusvelvollisuutensa kuuluvan työn laa-

dun sekä korjaa mahdolliset puutteet ja virheet ennen tilaajalle tapahtuvaa luovutusta.” 

Urakoitsijoiden pitää ilmoittaa tilaajan edustajalle virheistä ja puutteistaan ja niiden kor-

jaustoimenpiteistä, vain niiden ollessa vakavia. [12, s.5.] 
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Aliurakoitsijat toimittavat pääurakoitsijalle tekemänsä virhe- ja puutelistat. Pääurakoitsi-

ja aikatauluttaa virheiden ja puutteiden korjaukset ja käy listan avulla tarkastamassa 

onko korjaukset tehty. 

5.4 Pölyttömyyssiivous 

Loppusiivous tehdään yleensä kahdessa osassa. Pölyttömyyssiivous on loppusiivouk-

sen ensimmäinen osa, joka tehdään rakennustöiden ollessa pääosin valmiita myös 

viimeistely- ja asennustöiden osalta. Siivous tehdään aliurakoitsijoiden virhe- ja puute-

listojen korjausten jälkeen sekä ennen ilmanvaihtolaitteistojen toimintakokeita. [13, 

s.21.] 

Pölyttömyyssiivouksen aikana tiloissa ei tehdä rakennustöitä. Siivouksen jälkeen siivo-

tuissa tiloissa ei saa tehdä pölyäviä töitä ja viimeistelytöiden työvälineissä pitää olla 

kohdepoisto. Pölyttömyyssiivouksen tarkoituksena on puhdistaa ja siivota rakennus 

luovutuskuntoon, jonka jälkeen tarvittaessa tehdään ylläpitosiivousta. [13, s.21.] 

Pölyttömyyssiivouksen työvaiheita ovat 

• Rakennusaikaisten suojapahvien- ja muovien poisto 

• Jätteiden ja irtolian siivous 

• Alakaton ylärakenteiden ja -tasojen siivous 

• Pintojen puhdistus 

• Ovien ja ikkunoiden pesu ja siivous. [13, s.20.] 

 

Siivousvälineinä käytetään pölyä kerääviä työvälineitä ja neutraaleja pesuaineita. Väli-

neitä puhdistetaan säännöllisesti myös työn aikana, koska rakennuspölyä kerääntyy 

paljon, eikä sitä haluta levittää tilasta toiseen. Siivoustyön jälkeen työvälineet huolle-

taan ja puhdistetaan asianmukaisesti seuraavaa käyttökertaa varten. [13, s.20-23.] 

Loppusiivous tehdään puhtausluokituksen perusteella. Rakennuksen puhtausluokitus 

määräytyy sisäilmatavoitteiden mukaan. Puhtausluokitukset asettavat vaatimuksia 

myös rakennustöille, siivoukselle ja ilmastointilaitteille. Puhtausluokituksia on kaksi, P1, 
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työ- ja asuintilat, joissa tavoitteena erityisen hyvä sisäilman laatu ja P2, tavanomaiset 

työ- ja asuintilat. [13, s.20-23.] 

5.5 Pääurakoitsijan oma itselleluovutus 

Pääurakoitsija etenee omassa itselleluovutuksessaan laatimansa luovutusaikataulun 

mukaisesti. Aikataulussa on määritelty mistä itselleluovutukset alkaa, se on yleensä 

lohko, kerros tai rappu riippuen kohteesta, josta itselleluovutus tehdään. Pääurakoitsija 

lähtee laatimaan omia itselleluovutuksiansa vasta aliurakoitsijoiden omien itselleluovu-

tuksien jälkeen, jolloin päästään samalla tarkastamaan aliurakoitsijoiden virhe- ja puu-

telistojen korjaukset.  

Viimeistelyohjelman suunnittelusta yleensä vastaa työmaainsinööri ja toteutuksen läpi-

viennistä työnjohtajat. Itselleluovutus koskee sekä rakennusteknisiä että taloteknisiä 

töitä. Pääurakoitsija on yleensä myös vastuussa rakennuksen ja järjestelmien käytön 

opastuksesta.  

Pääurakoitsija kerää hankkeesta kaiken luovutusaineiston sekä käyttö- ja huoltokirjan. 

Tarkastusasiakirjasta tehty yhteenveto luovutetaan tilaajalle, joka luovuttaa sen eteen-

päin viranomaisille. [7, s.4.] 

5.6 Puutelistojen teko ja korjaukset 

Pääurakoitsija dokumentoi virheet ja puutteet urakoitsijoittain yrityksen oman käytän-

nön mukaan. On olemassa erilaisia tapoja ja ohjelmia virhe- ja puutelistojen tekoon, 

mutta kaikki yritykset eivät niitä käytä, jolloin virhe- ja puutelistojen tekijät saavat vapaat 

kädet listojen tekemiseksi. 

Listat on hyvä tehdä mahdollisimman selkeiksi, jotta korjattavat kohdat työmaalta löy-

dettäisiin mahdollisimman vaivattomasti, oli virheen tai puutteen etsijä sitten työnjohta-

ja, valvoja tai korjauksen tekijä.  

Pääurakoitsija toimittaa tekemänsä virhe- ja puutelistansa aliurakoitsijoidensa työnjoh-

dolle, jotka koordinoivat korjaustoimenpiteet eteenpäin. Luovutusaikataulussa on 
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yleensä määritelty tietty aika virheiden ja puutteiden korjauksille, mutta jos näin ei ole, 

pääurakoitsija antaa erillisen aikamääreen aliurakoitsijalle virheiden ja puutteiden kor-

jaukseen.  

Aliurakoisijan on joka tapauksessa ilmoitettava, kun on saanut virheitä ja puutteitansa 

korjattua listoilta, jolloin pääurakoitsija voi lähteä tarkastamaan korjauksia ja totea-

maan, onko työsuoritteessa edelleen korjaustarvetta. Virheitä ja puutteita tarkastetaan 

niin useasti kuin on tarve, ja ne korjataan uudestaan niin monta kertaa, kunnes asetetut 

laatuvaatimukset täyttyvät.  

5.7 Loppusiivous 

Loppusiivouksen toinen vaihe tehdään ilmanvaihtolaitteistojen toimintakokeiden jäl-

keen. Siivous tehdään, kun viimeistely- ja asennustyöt ovat valmiit, ennen luovutus. ja 

vastaanottotarkastusta. [13, s.20-23.] 

Loppusiivouksen työvaiheita ovat 

• Tarkistussiivous 

• Tahrojen siivous 

• Lattioiden käyttöönottopuhdistus. 

Loppusiivouksen jälkeen rakennuttajalle toimitetaan käyttöturvallisuustiedotteet käyte-

tyistä puhdistus-, suoja- ja hoitoaineista. Tiedotteisiin kuuluu myös lattiapintamateriaa-

lien käyttöönottopuhdistuksen asiakirja. [13, s.20-21.] 

Loppusiivouksen jälkeen kohteessa tehdään siivoustyön luovutustarkastus. Hyväksytyn 

siivoustyön luovutustarkastuksen jälkeen kohteessa tehdään ylläpitosiivousta raken-

nuskohteen luovutukseen asti.  

5.8 Valvojien tarkastukset 

Valvojien tehtävänä on perehtyä urakka-asiakirjoihin ja olla yhteistyössä urakoitsijoiden 

kanssa, jotta saadaan virheet ja puutteet ennaltaehkäistyä ja suunnitella valvontatyö 

mahdollisimman tehokkaaksi. Valtuuksiensa puitteissa valvoja voi antaa urakoitsijalle 
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ohjeita ja apua sopimusta tai työsuoristusta koskevissa asioissa, työn edistämiseksi. 

Valvoja voi myös antaa huomautuksia työstä, jotka annetaan urakoitsijan työnjohdolle.  

Valvojien tulee olla päteviä YSE 1998:n mukaan, rakennuskohteen vaatimustason mu-

kaisesti. [14;15.]  

Valvojat tekevät omat virhe- ja puutelistansa sekä kommentoivat pääurakoitsijan teke-

miä listoja. Listat toimitetaan urakoitsijoille korjattavaksi ja korjaustöitä valvojat lähtevät 

kiertämään joko yksin tai pääurakoitsijan kanssa, jolloin saadaan kirjattua varmasti työn 

keskeneräisyys tai valmius ilman ristiriitoja. Valvojien tärkein tehtävä on kuitenkin olla 

rakennuttajan edunvalvojana ja raportoida työmaan etenemistä sekä tarkkailla laatuta-

soa rakennuttajalle. [14;15;7, s.4.] 

Rakennushankkeessa normaalisti on mukana omat valvojat talotekniikalle, jotka ovat 

LVI-, sähkö- ja automaatiovalvojat, sekä rakennustöille rakennustekniset valvojat. Talo-

tekniikan valvojat keskittyvät enemmän omiin valvottaviinsa mutta puuttuvat myös tar-

peen tullen rakennusteknisiin töihin, jos ne liittyvät talotekniikkaan välittömästi.  

5.9 Arkkitehtien tarkastukset 

Arkkitehdit aloittavat tarkastukset jo rakennusvaiheessa. Mallitöitä tarkastamalla saa-

daan konkreettista tulosta työn laadusta ja halutusta lopputuloksesta. Työvaiheen teki-

jä, työmaamestari, valvoja ja arkkitehti osallistuvat mallitöiden tarkastukseen. Virheet 

tai muokkaus työvaiheeseen tulevat esiin tarkastuksessa ja arkkitehti käy mahdollisten 

korjausten jälkeen katsomassa tulosta ja hyväksymässä työsuoritteen.  

Arkkitehdit käyvät lähempänä luovutusta tekemässä omat virhe- ja puutelistansa, joissa 

huomiona enemmänkin rakennushankkeen yleisilme niin sisältä kuin ulkoakin. Esimer-

kiksi sisällä kiintokalusteet ja maalaus.  

5.10 Vastaanottotarkastus 

Rakennuttaja tarkastaa kohteen ja päättää vastaanotosta rakennushankkeen ollessa 

laatuvaatimusten mukaisesti rakennettu ja kokonaan valmis.  Vastaanottomenettelyihin 

kuuluu vastaanottokatselmus ja vastaanottotarkastus. Vastaanottotarkastusta voi pyy-
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tää joko urakoitsija tai rakennuttaja, ja pyynnön jälkeen tarkastus on aloitettava 14 vuo-

rokauden kuluessa. Ennen tilaajan kanssa pidettävää vastaanottokatselmusta varmis-

tetaan, että kaikki tarvittavat dokumentit ja asiakirjat on tarkastettu. [6;7.] 

Katselmuksen tarkoituksena on varmistaa sopimuksenmukainen työntulos ja kirjata 

ylös vielä mahdollisesti löytyvät virheet ja puutteet, jotka hoidetaan jälkitarkastuksessa. 

Kaikki tarvittavat viranomaistarkastukset tehdään, hyväksytetään ja mahdolliset havai-

tut puutteet korjataan ennen vastaanottotarkastusta. [6;7.] 

Vastaanottotarkastus tehdään YSE 1998 §71 mukaan ellei muuta ole sovittu. Vastaan-

ottotarkastuksessa todetaan edeltäneet laadunvarmistustoimenpiteet ja tarkastukset 

hyväksytyiksi ja dokumentoiduiksi. Tarkastukseen osallistuvat tilaaja, rakennuttaja sekä 

sopimussuhteessa oleva pää- ja/tai sivu-urakoitsija. Vastaanottotarkastus päättyy työ-

suoritusten luovuttamiseen tilaajalle. [12.] 

5.11 Kohteen luovutus 

Kohteen luovutus tilaajalle tehdään yrityksen urakkasopimuksen ja yleisten sopimuseh-

tojen mukaisesti. YIT Suomi Oy:n toimitilat -segmentillä luovutuksesta pääasiassa vas-

taa rakennuskohteen vastaava työnjohtaja.  

Luovutuksessa pitää olla koottuna ja toimitettua luovutusdokumentit sekä käyttö- ja 

huoltokirja. Osana luovutusta on myös käytönopastus kohteeseen tulevalle huoltoyhti-

ölle ja avainten luovutus.  

Luovutuksen jälkeen pidetään vielä taloudellinen loppuselvitys, ja pääurakoitsija koko-

aa kaikki tarvittavat aineistot rakennushankkeesta ja arkistoi ne yrityksen ohjeistuksen 

mukaisesti.  
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6 Nykyiset toimintatavat luovutusvaiheessa 

6.1 Yleiset käytännöt luovutusvaiheessa 

Yleiset sopimusehdot (YSE 1998) määrittää pohjan tilaajalle ja urakoitsijalle laatuvaa-

timuksiin ja vastuuasioihin, sekä menettelyihin vastaanotto ja luovutusvaiheissa. Ra-

kennustiedon kautta on mahdollista etsiä tietoa eri työvaiheista ja niiden toteutuksesta, 

suunnittelusta ja rakentamisen yleisistä laatuvaatimuksista (RYL). [12.] 

Yrityksillä on näiden lisäksi myös omia toimintatapoja ja tietynlaisia vaatimuksia raken-

tamiseen ja laatutasoon. Ne täydentävät jo olemassa olevia sääntöjä ja hyviä raken-

nustapoja. 

6.2 Metropolian Myllypuron kampuksen toimintatavat 

Yleisaikataulun pohjalta tehtiin luovutusvaiheen aikataulu jo hyvissä ajoin ennen luovu-

tusvaiheen alkua. Pääurakoitsija järjesti palaverin, jossa käytiin läpi luovutusaikataulu 

omien toimihenkilöiden sekä sivu-urakoitsijan toimihenkilöiden kanssa. Palaverissa 

varmistettiin aikataulun toimivuus ja realistisuus.  

Työmaan koosta johtuen pidettiin oma palaveri aliurakoitsijoille, jossa voitiin päivittää 

vielä aikataulua, jos se ei aliurakoitsijan mielestä ollut realistinen, sekä sitoutettiin ali-

urakoisijat noudattamaan aikataulua.  

Luovutusvaiheen aikataulupalaverin tavoitteena oli varmistaa, että urakoitsijat tekevät 

työnsä ajallaan ja sovitusti, ettei kohteen luovutus myöhästy. Aikataulua seurattiin vii-

koittaisilla palavereilla oman työnjohdon kesken ja myös aliurakoitsijoiden kanssa. Pa-

laverista kirjoitettu muistio lähetettiin joka viikko aikataulun kanssa kaikille osapuolille, 

joita luovutusvaihe koski. 

Pääurakoitsija alkoi lähettää sähköpostilla muistutuksia aikataulusta aliurakoitsijoille 

ensin viikoittain ja sitten päivittäin. Lisäksi muistuteltiin itselleluovutuksien toimittami-

sesta sekä virhe- ja puutelistojen korjauksista ja kuittauksista pääurakoitsijalle. Pääura-

koitsija seurasi aikataulun mukaan aliurakoitsijoiden työtä sekä tarvittavien mittauksien 

ja dokumenttien saamista. Viikoittaisissa palavereissa pääurakoitsija muistutti aliura-
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koitsijoita velvollisuuksistaan aikataulua kohtaan sekä toimittamaan tarvittavia doku-

mentteja työstään.  

Aliurakoitsijan laiminlyödessä sovittuja velvollisuuksia, pääurakoitsija antoi huomautuk-

sia aliurakoitsijoille. Jos aliurakoitsija huomautuksienkin jälkeen laiminlöi velvollisuuksi-

aan, pääurakoitsija otti yhteyttä aliurakoitsijan edustajaan, joka pyydettiin palaveriin 

työmaatoimistolle. Palaverissa käytiin läpi sovittuja asioita ja painotettiin asioiden hoi-

tamista aikataulun mukaisesti.  

Työsuoritteiden laiminlyönneistä ja siitä koituvista aikatauluviiveistä lähetettiin kirjallisia 

reklamaatioita urakoitsijoille. Aikataulun kiristyessä osalle urakoitsijoista laadittiin oma 

päivittäinen aikataulu, jonka avulla päästiin seuraamaan urakoitsijan päivittäistä edis-

tymistä.  

Aliurakoitsijoiden itselleluovutuksissa huomatut virheet, pääurakoitsijan tekemät virhe- 

ja puutelistat sekä valvojien ja arkkitehtien tekemät virhe- ja puutelistat tuli kuitatuttaa 

pääurakoitsijalla. Pääurakoitsija kävi tarkastamassa työsuoritteen, kirjasi sen tehdyksi 

tai keskeneräiseksi. Valvojat kävivät lisäksi kiertämässä omia listojaan ja toimittivat ne 

sitten pääurakoitsijalle. Virhe- ja puutelistojen korjauksia tarkastettiin, kunnes kaikki 

virheet oli korjattu.  

Metropolian Myllypuron kampuksen työmaalla luovutusvaiheen aluejako tehtiin taloit-

tain, aina kerros kerrallaan. Aikataulua seurattiin jatkuvasti ja päivityksiä aikatauluun 

tulikin useasti, jopa viikoittain. 

Aliurakoitsijoiden itselleluovutus Metropolian Myllypuron kampuksen työmaalla ei vas-

tannut vaadittua tasoa tai sitten sitä ei ollut tehty ollenkaan. Itselleluovutukset tai niiden 

puuttuminen aiheuttivat tästä syystä paljon lisähommia pääurakoitsijan työnjohdolle ja 

niitä jouduttiin etsimään ja kyselemään aliurakoitsijoilta, toisilta jopa tuloksetta.  

Seuraavassa kaaviossa 2 on esitetty virheiden ja puutteiden jakaantuminen viiden eri 

urakoitsijan välillä. Kaaviossa on esitetty korjatut ja korjaamattomat virheet ja puutteet 

valvojien listoilta noin kuukautta ennen kohteen luovutusta.  
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Kuva 2.  Kaavion tiedot [16.] 

Virhe- ja puutelistojen suuruuteen vaikuttivat työsuoritteiden valmiusaste itselleluovu-

tuksien alkaessa. Aliurakoitsijat, joille virheitä- ja puutteita oli merkattu eniten eivät vält-

tämättä olleet tällä työmaalla niitä, joiden urakka olisi ollut myöhässä aikataulusta. Esi-

merkkinä työmaalta maalausurakoitsija, jolla oli suuri määrä merkittynä virheitä ja puut-

teita, oli suorittanut urakkansa jo loppuun ja merkinnät tulivat lähinnä siitä, että joku oli 

kolhinut jo valmista maalipintaa. Aliurakoitsijat, joiden samat virheet ja puutteet roikkui-

vat listoilla viikosta toiseen tekemättä tai hyväksymättä, olivat ne, jotka aikataulusta 

usein olivat myöhässä. Heiltä myös poikkeuksetta puuttuivat itselleluovutukset tai ne 

olivat huonosti tehtyjä. Esimerkkinä työmaalta kiintokalusteurakoitsija, jonka merkinnät 

roikkuivat listoilla pitkän aikaa. Se johtui siitä, että urakoitsijaa ei monista yhteydenotto-

yrityksistä huolimatta saatu kiinni, eikä myöskään urakoitsijan työntekijöitä saatu työ-

maalle töihin.  
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6.3 Congrid-sovellus 

Congrid on ohjelmistokokonaisuus, joka tarjoaa pilvipalveluiden kautta yritykselle help-

pokäyttöisen alustan laadun ja turvallisuuden hallintaan. Mobiilityökaluilla helpotetaan 

rakennustuotannon valvonnan tehostamista. Congrid voidaan räätälöidä jokaiselle yri-

tykselle sopivaksi koosta riippumatta.  [17.] 

Metropolia Myllypuron kampuksen työmaalla oli käytössä Congrid-sovellus, joka auttoi 

työmaan erilaisissa tarpeissa. Sillä pystyttiin esimerkiksi tekemään itselleluovutuksia, 

virhe- ja puutelistoja sekä TR-mittauksia. Sovelluksen avulla säästettiin aikaa ja sen 

helppokäyttöisyys koko työmaan kesken oli merkittävässä osassa luovutusprosessissa. 

7 Ongelman ratkaisu 

Ongelmaksi Metropolia Myllypuron kampuksella muodostui virhe- ja puutelistojen eri-

laisuus tekijöiden kesken, sekä niiden huomattava määrä. Seurauksena siitä, listojen 

seuraamisesta alkoi tulla todellinen haaste. Aluksi pelkällä Congrid-sovelluksella tehdyt 

listat toimivat ja niitä hyödynnettiin hyvin ja tehokkaasti niin oman työnjohdon kesken 

kuin myös urakoitsijoiden kanssa.  

Congrid-listojen lisäksi alkoi pikkuhiljaa myös tulla rakennusvalvojilta listoja, jotka olivat 

tehty aika pelkistetysti ilman kuvia ja niukalla tekstillä välillä jopa niin, että aina ei tiedet-

ty, missä kyseinen virhe sijaitsee. Tässä vaiheessa listojen läpikäynti toimi vielä kohta-

laisen hyvin ja kaksi erilaista listatyyppiä saatiin hoidettua ilman suurempia ongelmia. 

Congrid-listojen tekoa jatkettiin ja saatiin sitä kautta pienennettyä niissä olevien virhei-

den ja puutteiden määrää. Oma työnjohto alkoi kiertää rakennusvalvonnan virhe- ja 

puutelistoja työmaalla.  

Luovutuksen lähestyessä listojen määrä alkoi kasvaa huomattavasti. Oman työnjohdon 

Congridilla tehdyt listat olivat suurimmalta osin tyhjiä, mutta rakennusvalvonnalta saa-

tuja listoja alkoi tulemaan useampia kymmeniä sivuja. Näiden listojen lisäksi erilaisia 

listoja tuli sähkövalvojilta, lvi-valvojilta ja arkkitehdeiltä.  
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Tässä vaiheessa työmaalla alettiin miettiä erilaisia tapoja hallita listoja ja niissä olevien 

virheiden ja puutteiden määriä. Oma työnjohto jatkoi listojen läpikäymistä työmaalla, 

mutta pian huomattiin, ettei työtehtävä toiminut toivotulla tavalla, koska uusia listoja 

saattoi tulla samanaikaisesti, kun mitä työnjohto oli tarkastamassa virheitä ja puutteita.  

Tarpeena oli saada työmaan valvojien erilaiset virhe- ja puutelistat helpoksi ja selkeäksi 

kokonaisuudeksi, jolla tehostaa työmaan loppuvaiheen urakkasuoritteen loppuunsaat-

tamista ja töiden valmistumisen seuraamista. 

Ongelmaan alettiin miettiä ratkaisua, jolla saataisiin kaikki listat yhteytettyä yhdeksi 

kokonaisuudeksi, jota olisi myös helppo muokata tarpeen tullen esimerkiksi talon, ker-

roksen tai urakoitsijan mukaan. Prosessin aikana esiin tuli myös virheiden kokonaisku-

van merkitys, sillä jatkuvasti kyseltiin virheiden ja puutteiden kokonaismääriä, tehtyjen 

ja tekemättömien.  

Ennen ratkaisua tähän oli lähes mahdotonta vastata, koska virhe- ja puutelistoja oli 

monta kymmentä sivua pelkillä ranskalaisilla viivoilla tehtyjä, joten virheiden laskemi-

sessa olisi mennyt tunteja, ellei päiviä. Työtä vaikeutti entisestään vielä se, että työ-

maalla oli virheiden ja puutteiden osalta koko ajan korjaustyöt käynnissä, joten tulos eli 

jatkuvasti. 

Ratkaisuksi kuitenkin löydettiin Excel-sovelluksen avulla tehty taulukko. Taulukkoon 

alettiin kokoamaan ensiksi tietoja, jotka olivat olennaisia virhe- ja puutelistoissa Metro-

polian Myllypuron kampuksen työmaalla. Näitä olivat muun muassa talo, huonenume-

ro, urakoitsija ja ongelma. Tietojen perusteella tehtiin taulukko palvelemaan ensisijai-

sesti Metropolian Myllypuron kampuksen työmaan tarpeita, mutta taulukosta tuli todella 

helposti muokattava, joten sitä pystyy halutessaan hyödyntämään muillakin työmailla ja 

muidenkin osapuolten tarpeisiin. 

Varsinaisen Excel-taulukon tekoon kului muutamia päiviä, koska kaikki valvojien listois-

sa olleet merkinnät kirjattiin ylös. Taulukko muovautui hyvin sitä tehdessä ja uusia sa-

rakkeita saatiin taulukon täytteeksi. Valmis taulukko pääsi myös heti käyttöön ja sitä 

kehitettiin toimivammaksi työnjohdolta saadun palautteen perusteella.  
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Valvojilta tulleet uudet listat voitiin katsoa helposti läpi taulukkoon verraten ja poimia 

sieltä tulleet uudet merkinnät taulukon täytteeksi, joten taulukosta saatiin lopulta oikein 

toimiva ratkaisu ongelmaan.  

7.1 Ennakointi virhe- ja puutelistoissa 

Metropolian Myllypuron kampuksen työmaalla näin jälkikäteen katsottuna oltaisiin voitu 

ennakoida virhe- ja puutelistoja tehdessä ainakin muutamalla tavalla, joilla olisi ollut 

positiivinen vaikutus työn valmistumisen ja seuraamisen kannalta.  

Itselleluovutuksien alkaessa olisi voitu aloittaa samalla virhe- ja puutelistojen teko jär-

jestyksessä ja järkevästi, jotta oltaisiin saatu tehostettua urakan loppuunsaattamista. 

Samalla olisi voinut tarkemmin seurata työn jälkeä, työvaiheen valmistumista ja doku-

menttien saamista.  

Congrid-ohjelman käytön vaatimista kaikilta listojen tekijöiltä, jolloin olisi vältytty monilta 

erilaisilta listoilta, tulkinnoilta ja virheiden ja puutteiden seuraaminen olisi ollut todella 

paljon helpompaa. Congridin avulla kaikki virhe- ja puute merkinnät olisi saatu heti yh-

distettyä paikan ja kuvien kera.  

Ensimmäisten valvojien listojen saavuttua olisi voitu alkaa miettimään keinoja, miten 

niitä käsitellään tehokkaasti ja järkevästi, koska tiedossa on ollut, että listoja tulee run-

saasti työmaan koon takia. 
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7.2 Taulukko  

 

Kuva 3. Valmis Excel-taulukkopohja.  

Valmis Excel-taulukkopohja kuvassa 3. Taulukon otsakerivi lukittiin ja laitettiin suodatus 

mahdolliseksi, jolloin taulukkoa pystyy helposti käyttämään kuka vaan haluamallansa 

tavalla. 
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Tarkemmin taulukon sisällöstä:  

• Talo: Tähän laitetaan B-, C- tai D- kirjain riippuen siitä, missä talossa ky-
seinen virhe tai puute sijaitsee. Tällä toiminnolla saadaan haluttaessa ta-
lokohtaiset tiedot virhe- ja puutelistan etenemisestä. 

• Kerros: Koska taloja on kolme, niin kerros merkinnät auttavat spesifioi-
maan virheen tai puutteen sijaintia. Tällä toiminnolla saadaan kartoitettua 
kerroskohtaisia tietoja, joko kaikista taloista kerrallaan tai jokaisesta talos-
ta erikseen. 

• Huone: Kertoo virheen tai puutteen tarkan sijainnin kerroksessa. Huone-
numerointi auttaa virheiden ja puutteiden läpikäymisessä eritoten työ-
maalla, ettei tarvitse useasti käydä samassa huoneessa tarkastamassa 
eri urakoitsijoiden virheitä ja puutteita, vaan ne kaikki ovat listassa mainit-
tuna peräkkäin. 

• Merkintä: Kertoo oleellisen virheen tai puutteen, joka on havaittu. 

• Urakoitsija: Kertoo kenen vastuulla virheen tai puutteen korjaus on. 

• Lista: Tähän laitettiin valvojan listan nimi ja päivämäärä. Tämän toiminnon 
avulla pystytään etsimään esimerkiksi pelkkiä arkkitehtien tekemiä ha-
vaintoja.  

• Lisätyö: Tähän merkataan x ruutuun virheen tai puutteen ollessa lisätyö. 

• Muuta: Kertoo erityiset huomioitavat asiat virhettä tai puutetta koskien, jos 
niitä sattui olemaan. 

• Tehty: Saraketta käytetään virheiden ja puutteiden kokonaismäärän kar-
toittamisessa.  

 

8 Yhteenveto 

Opinnäytetyön aihe tuli YIT Suomi Oy:n toimitilat -segmentiltä Metropolian Myllypuron 

kampuksen työmaalta, jonne kaivattiin valvojien virhe- ja puutelistojen läpikäynnin hel-

pottamista. Kaikkien laatimiin erilaisiin virhe- ja puutelistoihin oli tarkoitus löytää tapa, 

jolla ne saisi yhdeksi kokonaisuudeksi. Lisäksi työn tavoitteena oli saada tuotos käyt-

töön. Opinnäytetyössä pohdittiin myös virhe- ja puutelistojen teon ennakointia.  

Opinnäytetyössä käsitellään pääurakoitsijan näkökulmasta luovutusvaiheen prosessia 

rakennusalan aineistojen ja Metropolian Myllypuron kampuksen työmaan projektin ma-

teriaalien perusteella. 

Teoriapohjana nykyisille toimintatavoille toimii rakennusalasta saatavilla olevat aineistot 

ja julkaisut. Toimintatapojen kartoitukseen kuuluu myös Metropolian Myllypuron kam-
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puksen työmaan tiedot, aineistot ja toimihenkilöiden vapaamuotoiset keskustelut ai-

heeseen liittyen.  

Osana tutkimustyötä käydään läpi erilaisia tapoja Metropolian Myllypuron kampuksen 

työmaan virhe- ja puutelistojen läpikäymisessä. Pohditaan, mikä olisi järkevin ratkaisu 

erilaisten listojen läpikäynnin helpottamiseksi, nopeuttamiseksi ja selkeyttämiseksi, 

erityisesti valvojien listojen kohdalla.  

Tutkiessa Metropolian Myllypuron kampuksen työmaan urakoitsijoiden itselleluovutuk-

sia sekä virhe- ja puutelistojen korjauksia, huomasi niissä olevan vielä parantamisen 

varaa. Ennakoimalla luovutusvaiheessa jo hyvissä ajoin tarkkaillen edistystä ja laatua 

saadaan vähennettyä virhe- ja puutelistoja kokonaisuudessaan.  

Opinnäytetyössä tuloksena saatu Excel-taulukko palveli Metropolian Myllypuron kam-

puksen työmaan tarpeita hyvin ja se oli erittäin toimiva ratkaisu. Taulukolla säästettiin 

monia työtunteja, vaivaa ja aikaa virheiden ja puutteiden läpikäynnissä. Positiivista oli 

myös Excel-alustan helppokäyttöisyys ja se, että tarpeen tullen taulukkoa pystyy hyö-

dyntämään millä vain työmaalla, jos tarve vaatii.  
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