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Tampereen asuinkerrostalon luovutusprosessin etenemistä siten, että se palvelee asia-

kasta aiempaa paremmin. Aluksi selvitettiin YIT:n luovutusprosessin nykytilanne, sen 

ongelmat ja kehittämistarpeet. Tämän jälkeen ongelmiin etsittiin ratkaisuja ja pyrittiin 

löytämään uusia toimintatapoja ja kehitysideoita luovutusvaiheen edistämiseksi. Lopuk-

si uuteen luovutusmalliin koottiin parannusehdotukset. 
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asiakkaalle saadaan virheetön lopputulos ajallaan. Palaverien säännöllinen pitäminen 

sekä tarkastusten suorittaminen edesauttavat luovutusvaiheen kulkua. Luovutusvaihees-

sa on useita laadunvarmistuksen osasuorituksia: urakoitsijoiden itselleluovutukset, toi-

mintakokeet ja säädöt, käytönopastus sekä luovutusaineiston kokoaminen. 
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The purpose of this bachelor’s thesis is to develop YIT Construction Ltd, Construction 

Tampere residential building progress of the handover process. In the way that it will 

serve the customer better. First was investigated the current situation of the handover 

process, it´s problems and things/phases which needs to be developed in YIT Construc-

tion. As a result was found out solutions to problems and tried to search new ideas to 

develop handover process. In conclusion were assembled suggestions for improvement 

to a new handover model. 

 

For the quality assurance, flow of the handover process is essential. In order to quality 

assurance of the transfer phase flow, it is essential to assign the customer a flawless fin-

ishing on time. Regular meetings and inspections contribute the flow of the handover 

process. The handover process phase will include a number of quality-related parts: 

contractors’ self-assignments, function tests and adjustments, as well as guidance for the 

use of the building and processing the handover material. 

 

The handover process is an essential part of the construction project, because it will 

continue throughout the construction process. In addition, the handover process is in 

direct contact with the customer which increases the importance of the handover pro-

cess. Smooth handover saves costs of them, who are involved in construction and im-

proves the image of the construction company. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Asiakastyytyväisyyden korostuessa, hankkeen osapuolten määrän kasvaessa sekä hank-

keiden teknistymisen vuoksi luovutusprosessi on noussut yhä tärkeämpään rooliin ra-

kennushankkeessa. Rakennushankkeen luovutusvaiheen näkyvimmät ongelmat ovat 

kiire, viivästykset ja virheet laadussa. Opinnäytetyössä tutustuttiin rakennushankkeen 

luovutusprosessiin ja pyrittiin kehittämään käytössä olevia luovutusvaiheen toimenpitei-

tä sekä löytämään eri kehittämiskeinoja luovutusvaiheen järjestelyihin, joilla pystytään 

parantamaan rakennushankkeen luovutusta. 

 

YIT Rakennus Oy pyrkii kehittämään asuinkerrostalon luovutusprosessia siten, että ra-

kennushanke toteutuu suunnitellussa aikataulussa ja palvelee asiakasta aiempaa parem-

min. Tavoitteena on luovuttaa asunnot asiakkaille täysin kunnossa ilman vikoja tai puut-

teita ja ajallaan. Työn lähtökohtana on tarkastella luovutusprosessia perustajaurakoitsi-

jan näkökulmasta ja kehittää sitä YIT:n tarpeiden mukaiseksi. 

 

Tässä opinnäytetyössä tutustuttiin YIT:n tämän hetkiseen toimintaan luovutusvaiheessa. 

Luovutusprosessin nykytilanteen kehittämiseksi haastateltiin YIT:n pitkäaikaisia työn-

johtajia ja muuta henkilökuntaa. Haastattelujen pohjalta koottiin lista luovutusvaiheen 

tehtävien puutteista, joiden korjaamisella prosessia on tarkoitus helpottaa. Listan puut-

teita käsitellään yhdessä työnjohtajien kanssa ja pyritään löytämään eri ratkaisuja on-

gelmien selvittämiseksi. Lisäksi luovutusvaiheen kehittämiskeinoja etsittiin kirjallisuu-

desta, joissa käsitellään luovutusvaiheen ongelmakohtia ja niiden syitä. 
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2 LUOVUTUSPROSESSIN NYKYTILANNE YIT:llä 

 

 

Rakennushankkeen luovutusprosessilla tarkoitetaan niiden tehtävien kokonaisuutta, 

jossa hankkeen omistus ja vastuu siirtyvät rakennusurakoitsijalta rakennuttajalle tai 

käyttäjälle. Yleisesti luovutusprosessin luullaan käsittävän vain hankkeen luovutuksen, 

mutta todellisuudessa prosessi on käynnissä jo rakentamisen aikana ja jatkuu aina ta-

kuutöiden hyväksymiseen saakka. (Koski 2004, s.8.) Asuntokohteessa luovutusprosessi 

voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: suunnitteluun, rakentamiseen ja luovutukseen. 

(Koski 2004, s.17.) 

 

Asiakasnäkökulman korostumisen, hankkeiden teknistymisen ja osapuolten määrän li-

sääntymisen myötä luovutusprosessin merkitys rakennushankkeessa on korostunut ja 

sen hyvä hallinta on noussut entistä tärkeämpään rooliin viime aikoina. (Koski 2004, 

s.9.) 

 

Viime vuosina asiakaslähtöisyyden korostuminen rakennusliikkeiden liiketoiminnassa 

on osaltaan lisännyt luovutusprosessin merkitystä. Luovutusprosessi on rakennusliik-

keen ydinprosessi, koska se on välittömässä yhteydessä asiakkaaseen. Hankkeen hyvin 

sujunut luovutus säästää kustannuksia, vähentää kiirettä ja parantaa rakennusliikkeen 

imagoa, kun taas huonosti hoidetulla luovutuksella seuraukset ovat päinvastaiset. (Koski 

2004, s.16.) Luovutusprosessi on kuitenkin usein toteutettu varsin puutteellisesti, mikä 

näkyy muun muassa töiden keskeneräisyytenä luovutusvaiheessa, laatuvirheiden paljas-

tumisena vastaanottotarkastuksessa ja sen jälkeen sekä puutteellisina luovutusasiakirjoi-

na. (Koski 2004, s.3.) 
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Koski 2004 -teoksen mukaan onnistuneen ja tehokkaan luovutusprosessin edellytyksenä 

on, että: 

1. Luovutusprosessi sekä sen tehtävät ja vastuuhenkilöt on selkeästi määritetty ja 

kuvattu 

2. Prosessiin osallistuvat tahot tuntevat hankkeen ja oman tehtävänsä siinä 

3. Prosessiin osallistujat ovat motivoituneet hoitamaan omat luovutusvaiheen teh-

tävänsä mahdollisimman hyvin 

4. Osallistujat hoitavat luovutuksen suunnitellusti 

5. Myös asiakas osallistuu vastuullisesti luovutukseen yhteistyössä urakoitsijoiden 

kanssa. 

 

2.1 Rakennustekniikan luovutusprosessi 

 

2.1.1 Osapuolten sopimustekniset asiat 

Rakennusluvassa tai ennen rakennustyön aloittamista tarvittaessa järjestettävässä raken-

nustyön aloituskokouksessa voidaan täsmentää, mitä rakennushankkeeseen ryhtyvältä 

edellytetään huolehtimisvelvollisuutensa täyttämiseksi. Sen yhteydessä voidaan raken-

nushankkeeseen ryhtyvältä myös edellyttää selvitys toimenpiteistä rakentamisen laadun 

varmistamiseksi. (Maankäyttö- ja rakennuslain 121 §) 

Rakentamisessa säädetyn huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi tarvittavasta aloitus-

kokouksesta määrätään rakennusluvassa. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee sopia 

kunnan rakennusvalvontaviranomaisen kanssa aloituskokouksen ajankohdasta ja kutsua 

kokous koolle ennen rakennustyön aloittamista. Aloituskokouksessa tulee olla läsnä 

ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija 

sekä vastaava työnjohtaja. 

Aloituskokouksessa todetaan ja merkitään pöytäkirjaan lupa-asiakirjoissa rakennus-

hankkeeseen ryhtyvälle määrätyt velvoitteet, hankkeen suunnittelun ja rakennustyön 

keskeiset osapuolet, rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt ja työvaiheiden tarkastuksia suo-

rittavat henkilöt sekä muut selvitykset ja toimenpiteet rakentamisen laadusta huolehti-

miseksi. 
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Aloituskokouksen perusteella rakennusvalvontaviranomainen harkitsee, tarvitaanko 

erillistä selvitystä toimenpiteistä rakentamisen laadun varmistamiseksi (laadunvarmis-

tusselvitys). Aloituskokouksessa tai laadunvarmistusselvityksessä osoitettuja menettely-

jä on noudatettava rakennustyössä. (Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 74 §) 

2.1.2 Lisä- ja muutostyöt 

 

YIT:llä lisä- ja muutostöitä hoitaa muutostyöinsinööri, joka on yhteydessä asiakkaisiin 

ja välittää tiedot työmaalle sekä urakoitsijoille, joita muutokset koskee. Lisä- ja muutos-

töiden materiaalivaihtoehdot vaihtelevat työmaittain, joka tuo ongelmia työmaalla.  Li-

sä- ja muutostöitä tehdään asunnon oston yhteydessä, joka ajoittuu usein rakennusvai-

heeseen. Joskus asiakas vaihtaa materiaaleja vielä silloin kun työt on jo tehty, joka aihe-

uttaa runsaasti lisätyötä työmaalla. (Haastattelu Lehto Jari) 

 

2.1.3 Itselleluovutus 

 

Työmaan ulkopuolinen tarkastaja YIT:n vuosikorjausosastolta tulee tarkastamaan asun-

not noin 8 viikkoa ennen luovutusta ja laatii niistä virhe- ja puutelistat ja luovuttaa ne 

työmaan työnjohtajalle. Työnjohtaja käy virheet ja puutteet läpi ja laatii urakoitsijoille 

listat mitä töitä heidän tulee vielä tehdä tai korjata. Puutteet korjattuaan urakoitsija kuit-

taa listan viat korjatuiksi.   

 

Osa virheistä ja puutteista johtuu siitä, että työmaan ulkopuolisen tarkastajan lista teh-

dään liian varhaisessa vaiheessa. Usein suuri osa listan virheistä on aliurakoitsijoiden 

puutteita. Monet aliurakoitsijat odottavat YIT:n omaa itselleluovutusta, josta he saavat 

valmiit virhe- ja puutelistat, eikä heidän tarvitse tehdä omaa itselleluovutustaan. Aliura-

koitsijoiden työnjohtajat käyvät harvoin työmaalla, joten heidän itselleluovutuksensa jää 

tekemättä ja YIT joutuu huolehtimaan siitä. Rakennusalan yleinen sopimuskäytäntö 

(YSE98) edellyttää, että kukin osapuoli tarkastaa itse työnsä lopputuloksen ja luovuttaa 

sen valmiina omalle tilaajalleen. (Haastattelu Tenkanen Tuomas) 
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2.1.4 Asukastarkastukset ja käytönopastus 

 

Asukastarkastukset ja käytönopastus ovat osa asunnon luovutusprosessia, joka järjeste-

tään 2 - 4 viikkoa ennen luovutusta ja sille varataan aikaa 1 - 2 tuntia asiakasta kohden. 

Rakennuskohteen osakkeenomistajat tarkastavat omalta osaltaan ostamansa huoneiston. 

YIT Rakennus Oy järjestää asukkaille tarkastuslistat asunnon tarkastusta varten. Asuk-

kaat tekevät listoihin (ks. Liite 1 Asukastarkastuslomake) omat merkintänsä ja listat luo-

vutetaan työmaan työnjohtajien käyttöön, jotka huolehtivat, että asiakkaan havaitsemat 

viat ja puutteet ovat korjattu hankkeen vastaanottoon mennessä.  

 

Asukastarkastusten yhteydessä asukkaille pidetään erikseen asunnon käytönopastus. 

Käytönopastuksessa käydään läpi asunnossa olevien laitteiden, välineiden ja koneiden 

käyttö- ja huolto-ohjeet, sekä asukkaan vastuulla olevat asunnon huoltotoimenpiteet (ks. 

Liite 2 Käytönopastuslomake). (Haastattelu Alatalo Hannu) 

 

2.1.5 Huoltokirja ja asukaskansiot 

 

Jokaiselle rakennushankkeelle laaditaan erillinen huoltokirja (ks. Liite 3 Huoltokirjan 

sisällysluettelo), joka luovutetaan huoltoyhtiölle ja isännöitsijälle. Huoltokirja käydään 

läpi heidän kanssaan käytönopastuksen yhteydessä ennen hankkeen luovutusta. Huolto-

kirja sisältää rakennuksen kunnossapitoon, huoltoon ja hoitoon liittyviä lähtötietoja sekä 

kunkin suunnittelijan paikantamispiirustukset. Pääurakoitsija vastaa huoltokirjan ko-

koamisesta ajoissa. Vaaditut määräaikaishuollot esitetään selkeästi taulukkomuodossa. 

 

Asukkaille kootaan erillinen asukaskansio (ks. Liite 4 Asukaskansion sisälysluettelo), 

jossa on asumisen kannalta oleellisten laitteiden ja rakennusosien käyttö-, hoito- ja 

huolto-ohjeita. Myös asukaskansion kokoamisesta vastaa pääurakoitsija. Asukaskansiot 

luovutetaan asukkaiden lisäksi myös huoltoyhtiölle ja isännöitsijälle. Huoltokirja ja 

asukaskansio kuuluvat luovutettaviin asiakirjoihin. 
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2.1.6 Viranomaistarkastukset 

 

Jokainen urakoitsija vastaa itse siitä, että tarvittavat viranomaistarkastukset suoritetaan 

ajallaan. Rakennuttajalle on informoitava ajoissa viranomaistarkastusksista, jotta tämän 

edustaja voi olla tarkastustilaisuudessa läsnä niin halutessaan. Tarkastusten aiheuttaessa 

suunnitelunmuutoksia, käytetään normaalia muutos- tai lisätöiden tarjousmenettelyä. 

Viranomasitarkastuksista on informoitava ajoissa rakennuttajalle, jotta tämän edustaja 

voi olla tarkastustilaisuudessa läsnä niin halutessaan. Tarkastusten aiheuttaessa suunni-

telunmuutoksia, käytetään normaalia muutos- tai lisätöiden tarjousmenettelyä. (RT 16-

10699, Urakkarajaliitteen laatiminen, talonrakennustyö) 

Viranomaiset edellyttävät urakoitsijalta seuraavia ilmoituksia ja lupia: 

 työn aloitusilmoitus 

 katu- tai muun yleisen alueen käyttöönottolupa 

 luvat työmaaparakkien pystyttämiselle ja niiden sähkö- sekä vesi- ja viemäriliit-

tymille 

 ilmoitus vesi- ja viemärijohtojen liittämisestä 

 räjäytysluvat ja räjähdysaineiden säilytyslupa ja 

 katu-, tie- tai muun yleisen alueen kaivulupa. (Rakennuttaminen, Kankainen ja 

Junnonen 2001, s.83) 
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Työvirheiden etsiminen ei varsinaisesti kuulu rakennustarkastajan toimenkuvaan, joten 

talon rakentaja ei voi vetäytyä virhevastuista vetoamalla rakennustarkastajan antamaan 

lopputarkastusleimaan. VTS:n louvutusvaihe -ohjeen mukaan seuraavat viranomaistar-

kastukset kuuluvat urakoitsijan velvollisuuksiin järjestää: 

 kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden tarkastus 

 rakennuksen lämmityslaitteiden tarkastus 

 ilmanvaihtolaitoksen kelpoisuustodistus 

 ilmamäärien mittauspöytäkirjat 

 väestönsuojatarkastus 

 palotarkastus ja mahdollisen automaattisen sammutuslaitteiston tarkastus 

 sähkölaitteiden hyväksymis- ja tarkastuspöytäkirjat 

 paineastiatarkastustodistukset 

 maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaiset rakennustöiden tarkastusasiakirjat 

 rakennusvalvonnan käyttöönotto- ja lopputarkastukset 

 hissitarkastus 

 antenniverkon tarkastus (Tampereen vuokratalosäätiö, Rakennuskohteen luovu-

tus- ja vastaanottomenettely, 2004) 
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2.1.7 Vastaanottotarkastus 

 

Vastaanottotarkastuksen olennainen tehtävä on selvittää, että onko rakennushanke so-

pimusasiakirjojen mukainen. Hanke voidaan ottaa käyttöön vasta kun viranomainen on 

antanut sille käyttöluvan. Käyttölupa osoittaa, että kohde täyttää viranomaisvaatimuk-

set, joka ei kuitenkaan välttämättä täytä sopimuksen asettamia vaatimuksia. Vastaanot-

totarkastuksessa pidettävään pöytäkirjaan merkitään puuttuvat suoritukset sekä virheel-

liset suoritukset ja haitat. Tarkastuksessa päätetään myös hyväksyykö rakennuttaja ja 

missä laajuudessa kohteen vastaanotettavaksi. VTS:n ohjeen mukaan varsinaisessa vas-

taannottotarkastuksessa todetaan, että urakoitsijoiden velvollisuudet on täytetty: 

 kirjataan eri viranomaisten pitämät tarkastukset 

 todetaan pidetty ja hyväksytty tekninen vastaanotto 

 todetaan, että ensimmäinen käytönopastusjakso on pidetty ja sovitaan tarvittavis-

ta jatkotoimenpiteistä 

 todetaan työn hyväksytty suorittaminen 

 todetaan takuuaikaiset toimenpiteet ja takuuajat 

 loppupiirustukset on luovutettu ja ne ovat asennusten mukaisia 

 huoltokirjan laatimisvelvoitteet on urakoitsijoiden puolesta täytetty 

 huolto- ja käyttöohjeet todetaan toimitetuksi ja asiallisiksi (Tampereen vuokrata-

losäätiö, Rakennuskohteen luovutus- ja vastaanottomenettely, 2004) 

 

Rakennushankkeen vastaanotosta seuraa, että: 

 urakoitsijan suoritusaika päättyy 

 johtovelvollisuus päättyy 

 takuuaika alkaa 

 rakennuttajalle syntyy maksamattoman urakkahinnan maksuvelvollisuus vas-

taanottopöytäkirjan mukaisesti (Tampereen Tampereen vuokratalosäätiö, Ra-

kennuskohteen luovutus- ja vastaanottomenettely, 2004) 
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KUVA 1. Vastaanottotarkastuksen kulku. (Kankainen ja Junnonen 2001b, 90.) 

 

2.1.8 Avainten luovutus 

 

Nykyään YIT:n luovuttamissa kohteissa avaimet luovutetaan porrastetusti asukkaille 

työmaalla. Avainten luovutuksen yhteydessä työmaan työnjohtajat kiertävät asukkaan 

kanssa asunnon yhdessä läpi, tarkastaen että asukastarkastuksessa ilmenneet viat tai 

puutteet ovat korjattu. Jos viat ja puutteet ovat korjattu, asukas hyväksyy asunnon alle-

kirjoituksellaan asukastarkastuslomakkeeseen. Avainten luovutuksen porrastuksella 

pyritään vähentämään muuttoruuhkaa luovutuspäivänä. Avainten luovutukseen osallis-

tuu  työmaan työnjohtajien lisäksi myös YIT:n asuntomyynti. (Haastattelu Kaunisto 

Mikko) 
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2.2 Talotekniikan luovutusprosessi 

 

2.2.1 LVISA-urakoitsijoiden toimintatarkastukset 

 

LVISA -urakoitsijat käyvät oman urakkansa työsuoritteen läpi itselleluovutuksessaan. 

Tekemässään toimintatarkastuksessa he käyvät järjestelmällisesti läpi LVISA -

järjestelmien ja -laitteiden toimintakokeissa tarkastettavat toiminnot. Itselleluovutukses-

sa havaittujen virheiden ja puutteiden korjaamiseen ryhdytään välittömästi. (Tampereen 

vuokratalosäätiö, Rakennuskohteen luovutus- ja vastaanottomenettely, 2004) 

 

2.2.2 Yhteiskäyttökoe 

 

Ennen varsinaista toimintakoetta talotekniikan urakoitsijat suorittavat keskenään yhteis-

käyttökokeen, jossa selvitetään laitteiden ja laitekokonaisuuksien toiminnat eri olosuh-

teissa. Pääurakoitsijan tehtävänä on varmistaa, että ennen toimintakokeita toimintatar-

kastukset ja yhteiskäyttökoe on tehty. (Tampereen vuokratalosäätiö, Rakennuskohteen 

luovutus- ja vastaanottomenettely, 2004) 

 

2.2.3 Toimintakokeet 

 

Talotekniikan toimintakokeet suoritetaan kun urakoitsijat ovat tehneet omalta osaltaan 

toimintatarkastukset ja yhteiskäyttökokeet sekä laatineet niistä lomakkeet ja pöytäkirjat. 

Kokeet tehdään yhdessä urakoitsijoiden, suunnittelijoiden ja rakennuttajan kanssa. 

 

Ennen toimintakokeita tulee vähintään seuraavat ehdot olla täytetty: 

 urakoitsijoiden alustavat yhteiskäyttökokeet on pidetty 

 sähkönsyöttö tapahtuu lopullisilla laitteilla ja kaapeleilla 

 lämmönjakohuone, mahdolliset ilmanvaihtokonehuoneet ja sähköpääkeskukset 

ovat valmiita ja alustavasti siivottu, eikä niissä suoriteta kokeita haittaavia töitä 

 ovet, ikkunat ja korvausilmaventtiilit tulee olla asennettuna 

 teknisten tilojen valaistus toimii 
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Putkitöistä seuraavat työt tulee olla tehtynä: 

 lämpöputkistot ja energiasyöttö on normaalikäytössä 

 lämmitysverkosto ja sen laitteet on asennettu lopullisesti 

 lämmitysverkosto on huuhdeltu ja lämmönsiirtonesteeseen on lisätty suoja-aine 

 lämmitysverkosto on ilmattu huolellisesti 

 kaikki patteriventtiilit on aseteltu suunnitelmissa esitettyihin esisäätöarvoihin 

 patteritermostaatteja ei ole kytketty kiinni 

 eristystyöt on pääosin tehty 

 vedenkulutuksen mittalaitteet on asennettu ja niiden mudanerottimet on puhdis-

tettu 

 kaikki mittarit on asennettu 

Ilmanvaihtotöistä seuraavat työt tulee olla tehtynä: 

 kaikki puhaltimet, lämmöntalteenottolaitteet ja kanavat on asennettu ja puhdis-

tettu 

 puhdistusluukut, venttiilit ja muut päätelaitteet on asennettu 

Sähkötöistä seuraavat työt tulee olla tehtynä: 

 kaikki sähkökeskukset ja johdotukset on asennettu niin, että virta tulee koneille 

ja säätö laitteille lopullista kytkentää myöten 

 pyörimissuunnat ja pakkokytkennät on tarkastettu 

 hälytykset on kokeiltu ja merkitty 

 moottoreiden lämpösuojat on viritetty 
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Rakennusautomaatiotöistä seuraavat työt tulee olla tehtynä: 

 säätö- ja valvontalaitteet on lopullisesti asennettu 

 laitteet on viritetty alustavasti ja asetusarvot on aseteltu 

 ohjaukset ja pakkokytkennät on tarkastettu 

 järjestelmän tiedonsiirtoyhteys kentältä valvomoon on toimiva ja kokeiltu 

 tiedonsiirtokaapelointi on lopullinen 

 säätö-, hälytys- ja varolaitteet toimivat ja ne on kokeiltu 

 urakoitsija on asettanut tarkastuksen suorituksen ajaksi järjestelmän kaikki viri-

tettävät viiveajat mahdollisimman lyhyeksi (esim. 5 sekuntia) tarkastuksen no-

peuttamiseksi (Tampereen vuokratalosäätiö, Rakennuskohteen luovutus- ja vas-

taanottomenettely, 2004) 

 

2.2.4 Teknisten töiden luovutus 

 

Urakoitsijat toimittavat huoltokirjamateriaalit pääurakoitsijalle viimeistään viikkoa en-

nen teknisten töiden luovutusta. LVI-tuotteista toimitetaan suomenkieliset käyttö- ja 

huolto-ohjeet, joista tulee ilmetä miten tuotetta käytetään ja huolletaan oikein. Suunnit-

telijat tarkastavat omalta osaltaan urakoitsijoiden luovutusasiakirjat ja merkitsevät hy-

väksytysti laaditut luovutuskansiot allekirjoituksellaan. 

 

Huoltohenkilökunnan käytönopastuksen päävastuu on pääurakoitsijalla, joka huolehtii 

siitä että kukin osapuoli saa tarvitsemansa koulutuksen ja heille luovutetaan tarvittavat 

asiakirjat. Isännöitsijälle esitellään kiinteistö- ja huoneistokohtaiset kotikansiot, huolto-

kirja sekä muut luovutusasiakirjat. Isännöitsijälle opastetaan myös LVI-järjestelmien ja 

–tuotteiden toiminta, käyttö ja huolto. 

 

Hankkeen tekninen vastaanottotarkastus pidetään kun, kaikki säätö-, mittaus- ja viritys-

työt on suoritettu ja mittauspöytäkirjat on tehty. Tarkastuksessa tulee olla tehtynä kaikki 

rakennustekniset työt ja LVISA –tekniset järjestelmät tulee olla asennettuna, säädettynä 

ja mitattuna täysin valmiiksi piirustusten ja työselitysten mukaisesti. (Tampereen vuok-

ratalosäätiö, Rakennuskohteen luovutus- ja vastaanottomenettely, 2004) 
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Tampereen vuokratalosäätiön ohjeen mukaan vastaanottotarkastuksessa urakoitsijoiden 

tulee esittää seuraavat asiat: 

 ilmamäärien mittauspöytäkirjat 

 huoneistokohtaisten vedenmittausjärjestelmien mitta-anturien mittauspöytäkirjat 

 huoneistokohtaisten vedenmittausjärjestelmän keskusyksiköiden lukemat tulee 

kirjata ennen vastaanottotarkastusta 

 lämmitysverkoston perussäätöpöytäkirjat 

 käyttövesiverkoston säätöpöytäkirjat 

 viranomaisten suorittamien tarkastusten pöytäkirjat 

 huoltohenkilökunnan käytönopastuksen muistio 

 rakennusautomaatiourakoitsija tulostaa kaikki valvomon näytölle tulostuvat lii-

tyntäpisteisiin liittyvät grafiikkakuvat. 

 rakennusautomaatiourakoitsija luovuttaa valvojan hyväksymät säätöpiirien toi-

mintojen varmistamiseksi ajetut TREND-raportit 

 tarkastusasiakirja 

 huoltokirja-aineisto 

 loppupiirustukset 

 rakennusvalvonnan käyttöönotto- ja lopputarkastuspöytäkirjat  
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2.3 Nykytilanteen luovutusaikataulumalli 

 

Nykytilanteen luovutusaikataulumallia on hieman muokattu viimeaikoina, jotta luovu-

tusprosessi saataisiin kulkemaan hallitummin. Hankeen loppuvaiheeseen on lisätty aikaa 

ylimääräisen kiireen ja laatuvirheiden poistamiseksi. Seuraavaksi on esitetty nykytilan-

teen aikataulumalli YIT:llä. (Haastattelu Niemi Jukka) 

 

Kuva 2. Nykytilanteen luovutusaikataulumalli YIT:llä. 
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3 LUOVUTUSVAIHEEN ONGELMAKOHDAT, SEURAUKSET JA KORJA-

USEHDOTUKSET 

 

 

3.1 Ongelmakohtien selvitysmenetelmät 

 

Aluksi luovutusprosessin yleisimpiä ongelmia selvitettiin YIT:n omien työmaamesta-

reiden ja vastaavien työnjohtajien haastatteluilla. Valmiiksi kehitelty kysymysluettelo 

käytiin läpi haastateltavien kanssa, jonka jälkeen koottiin lupaavimmat luovutusproses-

sin kehitysideat ja tehtiin niistä taulukko. Taulukko kehitysideoista avataan tekstimuo-

dossa. Tietoa luovutusvaiheen menettelytavoista saatiin myös Tampereen vuokrata-

losäätiön ”Rakennuskohteen luovutus- ja vastaanottomenettely” –teoksesta. 

 

TAULUKKO 1: Ongelmakohdat ja seuraukset YIT:n haastatteluiden pohjalta. 

ONGELMAKOHDAT JA 

SEURAUKSET     

      

Ongel-

ma/puute/kehittämistarve Seuraus Korjausehdotus 

Talotekniikka-asioiden tietämät-

tömyys Ongelmia luovutusvaiheessa Hankitaan talotekniikka-asiantuntija 

LVISA-töiden yhteensovittami-

nen Ongelmia luovutusvaiheessa 

Hankitaan talotekniikka-asiantuntija, joka käy 

suunnitelmat läpi  

Urakoitsijakokousten puutteelli-

suus 

Aliurakoitsijat eivät pysy 

kurissa 

Pidetään urakoitsijakokouksia säännöllisesti, 

etenkin 4 kuukautta ennen luovutusta 

Aliurakoitsijoiden työnjohdon 

osallistuminen 

Eivät ole tietoisia työmaan 

tapahtumista 

Sidotaan maksueriin, jotta työnjohtajatkin saadaan 

käymään työmaalla 

Aliurakoitsijoiden itselleluovu-

tus puutteellinen 

Eivät tee omaa itselleluovu-

tustaan Sidotaan maksueriin (kuittaus ennen maksua) 

Materiaalien saatavuus 

Viimehetken kolhiintumis-

ten korjaus viivästyy 

Hankkeen itselleluovutukset ja asukastarkastukset 

vähintään 1kk ennen luovutusta 

Itselleluovutuksen suuri työmää-

rä Vie paljon aikaa työmaalla Ulkopuolinen tarkastaja saanut ViPu-ohjelman 

Asukastarkastusten suuri työ-

määrä Vie paljon aikaa työmaalla 

YIT:n Tampereen yksiköllä yksi ViPu-ohjelma 

käytettävissä luovutusvaiheessa 

Talotekniikkatöiden suunnitel-

mavirheet Ongelmia luovutusvaiheessa Hankitaan talotekniikka-asiantuntija 

Isännöitsijän ja huoltoyhtiön 

valinta myöhässä Ongelmia luovutusvaiheessa Valitaan isännöitsijä ja huoltoyhtiö hyvissä ajoin 

Teleoperaattorin valinta ja toi-

mivuuden testaus myöhässä Ongelmia luovutusvaiheessa Valitaan teleoperaattori hyvissä ajoin 

Aliurakoitsijoiden töiden pitkit-

täminen Ongelmia luovutusvaiheessa Sidotaan AU työt YIT:n luovutusaikatauluun 

Maksueriä liian vähän 

Aliurakoitsijoiden työnteko 

ei säännöllistä Lisää maksueriä eri työvaiheisiin 

Aliurakoitsijoilta hyväksyntä 

YIT:n laatimaan luovutusaika-

tauluun 

Sidotaan AU noudattamaan 

YIT:n laatimaa luovutusai-

kataulua 

YIT lähettää laatimansa luovutusaikataulun AU 

hyväksyttäväksi, ja se käsitellään seuraavassa 

urakoitsijakokouksessa 
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Apua ongelmakohtien selvitykseen saatiin myös vanhoista tutkimuksista luovutuspro-

sessiin liittyen. VTT:ltä Hannu Kosken tutkimuksesta ”Rakennushankkeen luovutuspro-

sessin kehittäminen, 2004” saatiin apua ongelmakohtien selvitykseen. Seuraavaksi tau-

lukkomuodossa on esitetty Kosken tutkimuksessa selvinneet ongelmakohdat, seuraukset 

sekä niiden syyt rakennushankkeen luovutusprosessissa. 

 

Luovutusprosessin ensisijaisia ongelmia ovat töiden keskeneräisyys ja laatuvirheet. 

Tuotantosuunnittelun keskeisimpänä pidettävä ongelma on töiden viivästyminen, joka 

johtuu osapuolten välinpitämättömyydestä. Töiden viivästymistä voi aiheuttaa myös 

viime hetken suunitelmamuutokset ja suunnitelmaviiveet. Taulukoissa 2 ja 3 on kuvattu 

ongelmia, niiden seurauksia ja syitä. (Koski 2004, s.8) 

 

TAULUKKO 2. Rakennushankkeen luovutusprosessin ongelmakohdat ja seuraukset. 

S=Suunnittelu, A=Aliurakat, R=Rakennuttaja, V=Viranomainen, K=Käyttäjä. (Koski 

2004, 23) 
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TAULUKKO 3. Rakennushankkeen luovutusprosessin ongelmakohdat ja syyt. (Koski 

2004, 23) 
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3.2 Suunnitelmien puutteellisuus 

 

LVISA –suunnitelmien yhteensovittaminen on ongelma, sillä aina ei ole työmaalle mää-

rätty erillistä asiantuntevaa henkilöä niitä tarkastamaan. Suunnitelmien yhteensopimat-

tomuus ilmenee vasta loppuvaiheessa, jolloin on jo liian myöhäistä korjata tilannetta. 

Hankkeessa tulisi käyttää LVISA-töiden asiantuntijaa, joka huolehtii teknisten töiden 

yhteensovittamisesta. (Haastattelu Tenkanen Tuomas) 

 

YIT käyttää useasti samoja suunnittelijoita. Paljon virheitä ja suunnitelmien yhteenso-

vittaminen on ristiriidassa. LVI-piirustuksissa on virheitä mm. ilmamäärien kanssa, 

esimerkiksi piirustusten mukaan tehdyn työn ilmamäärät eivät ole riittävät. (Haastattelu 

Lehto Jari) 

 

LVISA -suunnitelmat tulisi tarkastaa jo alkuvaiheessa asiantuntijan toimesta, koska 

YIT:n työnjohtajilla ei ole tarpeeksi tietämystä näistä asioista. Tämän vuoksi YIT:n tuli-

si hankkia joko ulkopuolinen LVIS –asiantuntija tai rekrytoida tällainen henkilö. Kun 

suunnitelmavirheet havaitaan tarpeeksi aikaisessa vaiheessa, virheiden ja puutteiden 

syntyminen voidaan estää. (Haastattelu Lehto Jari) 

 

3.3 Kokouskäytännöt 

 

Kokouskäyännöt vaihtelevat paljon eri työmaiden välillä. Osalla työmaista pidetään 

säännöllisesti aliurakan aloituspalavereita ja urakoitsijapalavereita. Säännöllisesti pidet-

tävät palaverit auttavat työmaata ja urakoitsijoita pysymään ajan tasalla ja helpottaa 

yhteistyötä. (Haastattelu Tenkanen Tuomas) 

 

3.3.1 Aliurakan aloituspalaveri 

 

Jokaisesta aliurakasta tulisi pitää oma aloituspalaverinsa, jossa käydään läpi urakoitsijan 

kanssa YIT:n velvoittamat asiat aliurakoitsijalta. Aloituspalaverissa myös aliurakoitsi-

jalla on mahdollisuus ehdottaa pääurakoitsijalle parannusehdotuksia.  Aloituspalaveriin 

olisi hyvä osallistua pääurakoitsijan työvaihemestari, aliurakoitsijan työnjohtaja, sekä 

urakoitsijan nokkamies ja mahdollisuuksien mukaan myös muutkin työmaalle tulevat 

aliurakoitsijan työntekijät. (Haastattelu Ylikangas Arto) 
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YIT:llä on aliurakan aloituspalaverille oma pohjansa sähköisessä järjestelmässä, Navi-

gaattorissa (ks. Liite 4 Aliurakan aloituspalaveripohja). Aloituspalaverissa käydään läpi 

muun muassa urakkaneuvottelumuistio, urakan aikataulu, suoritusjärjestys, välitavoit-

teet, laadunvarmistus ja työturvallisuus. Aloituspalaverissa käydyt asiat kirjoitetaan ylös 

ja kopiot jaetaan osallistujien kesken. Työvaihemestarin olisi myös hyvä laatia ennen 

palaveria työvaiheesta erillinen tehtäväsuunnitelma asioiden selkeyttämiseksi. (Haastat-

telu Niemi Jukka) 

 

3.3.2 Urakoitsijapalaverit 

 

Urakoitsijapalavereita järjestetään säännöllisin aikavälein rakennushankkeen edetessä ja 

luovutusvaiheen lähestyessä vieläkin tiheämmin. Urakoitsijapalavereissa käydään läpi 

kunkin urakoitsijan aikataulu ja valmiusaste, jotta pysytään kartalla urakan valmistumi-

sesta ja vältetään luovutusvaiheen kiireitä. Palaverissa jokaisen urakoitsijan edustaja, 

yleensä työnjohtaja kertoo missä vaiheessa työt etenevät ja onko huomautettavia asioita. 

Urakoitsijapalaverit voivat viedä paljon aikaa mikäli hanke ei etene suunnitelmien mu-

kaan. 

 

Urakoitsijapalavereihin osallistuu rakennushankkeen eri aliurakoitsijoiden työnjohtajat 

ja mahdollisesti nokkamiehet, YIT:n työmaan työnjohtajat ja työmaainsinööri. (Haastat-

telu Ylikangas Arto) 

 

3.4 Aikataulun tiukkuus 

 

Tällä hetkellä YIT:n aikataulut ovat riittävät, mutta aliurakoitsijat suhtautuvat aikatau-

luihin useasti liian kevyesti, jos aikataulussa paljon ”löysää”. Usein aliurakoitsijat ve-

nyttävät töitään viimeiseen hetkeen ja vetoavat siihen, että luovutus ei ole vielä lähellä-

kään ja vievät työntekijänsä toiselle työmaalle. Aliurakoitsijoille tulisi laatia oma aika-

taulu, jota seurataan täsmällisesti. (Haastattelu Tenkanen Tuomas)  

 

Hankintavaiheessa aliurakoille voidaan asettaa myös sakollisia välitavoitteita, jolloin 

tietyt työt on oltava tehtynä sovittuun aikaan mennessä, kuitenkin sillä ehdolla että pää-

urakoitsija hoitaa omat velvollisuutensa ajoissa, eikä aliurakan suoritus riipu siitä. 

(Haastattelu Kaunisto Mikko) 
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3.5 Asukastarkastukset 

 

YIT:n työnjohtajat suorittavat asukastarkastukset nykyään paperiversioin, josta seuraa 

suuri määrä lisätyötä. Tarkastuksia varten olisi hyvä saada myös työmaille YIT:n laa-

duntarkastajien käyttämä ViPu-ohjelma, joka säästäisi aikaa ja vaivaa työmaalla. YIT:n 

Tampereen yksikössä vuosikorjausosaston tarkastaja on saanut käyttöönsä tämän oh-

jelman, joka nopeuttaa tarkastajan työtä huomattavasti. Uudella ohjelmalla saadaan vir-

heet asetettua suoraan tietotekniikkaa käyttäen oikeaan paikkaan asunnon pohjakuvaan 

sekä määriteltyä virheen korjauksen vastuullinen henkilö. Myöhemmin on helppo tulos-

taa eri urakoitsijoille virheet asunnoittain eroteltuina. (Haastattelu Tenkanen Tuomas) 

 

3.6 Aliurakoitsijoiden työnjohto 

 

Aliurakoitsijoiden työnjohto käy harvoin työmaalla, jonka vuoksi he eivät ole täysin 

tietoisia siitä, missä vaiheessa työt etenevät eivätkä siten pysty varautumaan luovutus-

vaiheen kiireeseen. Aliurakoitsijoiden työnjohdon säännöllinen työmaallaolo tulisi si-

touttaa maksuerätaulukkoon, jotta varmistuttaisiin siitä että he myös käyvät työmaalla ja 

ovat ajan tasalla työmaan asioista. Sopimuksissa tulisi velvoittaa aliurakoitsijan työn-

johtajaa lähettämään YIT:lle työvaiheilmoituksia omista töistään työmaalla. Työvai-

heilmoitukset sidotaan maksuerätaulukon mukaisten maksuerien hyväksymiseen. (Haas-

tattelu Pärssinen Mikko) 

 

Aliurakoitsijoiden itselleluovutukset ovat usein puutteellisia, sillä he tekevät vain ns. 

pakolliset mittaukset ja jättävät muut tarkastukset vähemmälle huomiolle. Esimerkiksi 

sähköurakoitsija tarkastaa sähkölaitteidensa toimivuuden, mutta sen esteettisyyden arvi-

oiminen jätetään YIT:n itselleluovutuksen tehtäväksi. Itselleluovutuksen seuraamiseen 

tulisi panostaa enemmän, että se myös tehdään kunnolla ja virheet ja puutteet korjataan. 

Urakoitsijoiden itselleluovutuksen lisäksi myös virheiden ja puutteiden korjaamiselle 

tulisi asettaa oma maksueränsä ja näin varmistutaan siitä, että ne myös korjataan. (Haas-

tattelu Niemi Jukka) 
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3.7 Osallistujat ja tehtävät 

 

Luovutusprosessissa on jokaisella hankkeeseen osallistuvalla oma vastuullinen tehtä-

vänsä. Hankkeen luovutuksen sujumiseksi jokaisen osallistujan tulisi sitoutua omaan 

työhönsä ja varmistaa, että työt etenevät suunnitelmien mukaan. Luovutusprosessin 

pääperiaate on, että hanke luovututetaan asiakkaalle ajallaan ja virheettömänä. Luovu-

tusprosessin tärkeimpiin tehtäviin kuuluu mm. tarkastukset ja katselmukset, sekä niiden 

suunnittelu ja kirjallisen luovutusaineiston laadinta. Seuraavassa Kosken 2004 -

taulukossa on esitetty eri henkilöiden tehtävät luovutusprosessin aikana. (Koski 2004, 

s.17-18) 

 

TAULUKKO 4. Asuntokohteen luovutusprosessin tehtävät. (Koski 2004, 20) 
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3.8 Luovutusprosessin mittarit 

 

Luovutusprosessista voidaan käyttää erilaisia mittareita, joista nähdään mitkä työt ovat 

menneet niin kuin on suunniteltu ja missä on parannettavaa. Koski 2004 –teoksessa on 

esitetty taulukko, jossa on eri mittauskohteita ja mittareita niille. Suuri osa Kosken mit-

tareista painottuu toimivuuden arviointiin ja tämän vuoksi prosessin tehokkuutta kuvaa-

vien mittarien määrä jäi vähäiseksi. 

 

TAULUKKO 5: Luovutusprosessin mittauskohteita ja mittareita. (Koski 2004, 35) 
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4 UUDISTETTU LUOVUTUSMALLI 

 

 

Uudistetun luovutusmallin tarkoituksena on palvella asiakasta aiempaa paremmin ja 

helpottaa työmaan tehtäviä, sekä luovuttaa tuote asiakkaalle ajallaan ja virheettömänä. 

Uudistetussa luovutusmallissa on perehdytty luovutusvaiheen tämän hetkisiin ongelmiin 

ja pyritty löytämään niille parannuskeinoja. 

 

Asuinkerrostalon luovutusvaiheesta laaditaan erillinen aikataulu n. 3kk ennen varsinais-

ta luovutusta. Pääurakoitsijan luovutusvaiheaikataulu esitetään aliurakoitsijoille, jotka 

hyväksyvät sen sellaisenaan tai tietyin muutoksin. Seuraavassa urakoitsijakokouksessa 

käydään yhdessä aliurakoitsijoiden kanssa läpi muokattu luovutusaikataulu, joka hyväk-

sytään tietyin muutoksin tai ilman muutoksia.  Luovutusvaiheaikatauluun merkitään 

aliurakoitsijoiden mittausten, tarkastusten ja säätöjen toteutuspäivämäärät. Tarkennus-

ten mukaan päivitetään luovutusvaiheaikataulua ja arvioidaan vaikutus muihin työtehtä-

viin. Tämän luovutusvaiheaikataulun mukaan edetään hankkeen loppuun saakka. (Haas-

tattelu Lehto Jari) 

 

Luovutusvaiheaikataulu sisältää eriteltynä rakennustyöt, tekniset työt, viranomaistarkas-

tukset, muuttovaiheen toimenpiteet, teknisen tarkastuksen sekä hankkeen luovutuspäi-

vämäärän. Aikataulussa on pilkottu eri työvaiheet, mitä noudattamalla pysytään var-

memmin aikataulussa ja vältytään viime hetken kiireeltä. YIT:n luovutusvaiheaikauluun 

on varattu loppuvaiheessa yksi kuukausi aikaa mahdollisille yllätyksille.(Haastattelu 

Niemi Jukka) 

 

4.1 Rakennustekniikan uudistettu luovutusprosessi 

 

YIT:n Tampereen yksikössä vuosikorjausosaston työntekijä suorittaa itselleluovutuksen 

n. 2 kuukautta ennen varsinaista luovutusta uuden ViPu-ohjelman avulla. Virheistä ja 

puutteista kootaan urakoitsijoille omat virhe ja puutelistat, jotka heidän on korjattava 

välittömästi, viimeistään ennen teknistä tarkastusta. 

 

Asukastarkastukset ja käytönopastus järjestetään n. 2 - 4 viikkoa ennen luovutusta, jol-

loin huoneistojen on oltava virheettömiä. Rakennushankkeen osakkeenomistajat tarkas-
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tavat ostamansa huoneiston ja merkitsevät virheet ja puutteet erilliselle listalle mikäli 

niitä vielä ilmenee. Mahdolliset viat ja puutteet korjataan välittömästi. Asukastarkastus-

vaiheessa vikojen ja puutteiden merkitsemiseen ja kokoamiseen olisi hyvä saada ViPu-

ohjelma työmaan käyttöön. Asukastarkastuksen yhteydessä asukkaalle pidetään asun-

non laitteiden ja koneiden käytönopastus sekä käydään läpi asukkaalle kuuluvat huolto-

toimenpiteet. 

 

Nykyään avainten luovutustilaisuus järjestetään työmaalla luovutuspäivänä. Tilaisuu-

dessa luovutetaan avaimet asiakkaille ja tarkastetaan, että asukastarkastuksessa mahdol-

lisesti ilmenneet virheet ja puutteet on korjattu. Avaimet luovutetaan asiakkaille porras-

tetusti, mikä vähentää muuttovaiheen ruuhkaa. 

 

Työmaan työvaihemestarin tulee noudattaa tarkasti yleisaikataulua ja erityisesti luovu-

tusvaiheaikataulua, jotta vältytään loppuvaiheen kiireiltä. Itselleluovutukset, asukastar-

kastukset ja tekninen tarkastus tulisi suorittaa riittävän ajoissa, jotta myös virheet ja 

puutteet ehditään korjata riittävän ajoissa ja voidaan luovuttaa asiakkaalle virheetön ja 

puutteeton asunto ajallaan. (Haastattelu Niemi Jukka) 

 

Huoltokirjan laadintaan panostetaan jo varhaisessa vaiheessa rakennushanketta ja se 

kootaan pääosin valmiiksi noin kaksi kuukautta ennen varsinaista luovutusta, jolloin se 

voidaan esittää huoltoliikkeelle ja isännöitsijälle. Hyvin laadittu asukaskansio vähentää 

pääurakoitsijan työmäärää luovutusvaiheessa ja sen jälkeen sekä parantaa yrityksen 

imagoa. Asukaskansio on hyvä saada valmiiksi jo ennen asukastarkastuksia ja käyt-

töönopastusta, jolloin kansio voidaan käydä läpi asiakkaan kanssa. (Koski 2004, s.28) 

 

4.2 Talotekniikan uudistettu luovutusprosessi 

 

LVISA –suunnitelmien yhteensovittamisen parantamiseksi tulisi jo hankkeen alkuvai-

heessa valita taloteknisten töiden asiantuntija tarkastamaan suunnitelmat. LVISA -

urakoitsijat suorittavat omat itselleluovutuksensa tarkasti ja korjaavat  mahdolliset vir-

heet ja puutteet välittömästi. 

Talotekniikan urakoitsijat suorittavat omat toimintatarkastuksensa hyvissä ajoin ennen 

teknistä tarkastusta. Ennen varsinaista toimintakoetta talotekniikan urakoitsijat suoritta-

vat keskenään yhteiskäyttökokeen, jossa selvitetään laitteiden ja laitekokonaisuuksien 
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toiminnat eri olosuhteissa. Pääurakoitsijan tehtävänä on varmistaa, että ennen toiminta-

kokeita toimintatarkastukset ja yhteiskäyttökoe on suoritettu. 

Urakoitsijat toimittavat huoltokirjamateriaalit pääurakoitsijalle, joka on vastuussa huol-

tohenkilökunnan käytönopastuksesta. Pääurakoitsija huolehtii siitä, että kukin osapuoli 

saa tarvitsemansa koulutuksen laitteista ja heille luovutetaan tarvittavat asiakirjat. Huol-

tokirja ja kotikansiot ovat luovutettavia asiakirjoja. 

 

Hankkeen tekninen tarkastus tehdään, kun kaikki säätö-, mittaus- ja viritystyöt on suori-

tettu ja mittauspöytäkirjat on tehty. Tarkastuksessa tulee olla tehtynä kaikki rakennus-

tekniset työt ja LVISA –tekniset järjestelmät tulee olla asennettuna, säädettynä ja mitat-

tuna täysin valmiiksi piirustusten ja työselitysten mukaisesti. (Tampereen vuokrata-

losäätiö, Rakennuskohteen luovutus- ja vastaanottomenettely, 2004) 

 

4.3 Aliurakoitsijoiden hallinta 

 

Sakollisia välitavoitteita tulisi asettaa aliurakoitsijoille. Näin saadaan urakoitsijat si-

toutettua työhönsä paremmin, eikä töitä viivytetä loppuvaiheeseen. Sakollisia välitavoit-

teita voidaan asettaa tietyn työvaiheen tekemisestä sovittuna aikana. Näin pystytään 

vähentämään aliurakoitsijoiden viivytyksiä sekä hallitsemaan aikataulua paremmin ja 

välttämään loppuvaiheen kiireitä. Sakollisista välitavoitteista on sovittava aliurakoitsi-

joiden kanssa jo hankintavaiheessa. (Haastattelu Kaunisto Mikko) 

 

Aliurakoitsijoiden itselleluovutukseen kiinnitetään enemmän huomiota ja valvotaan, 

että he myös tekevät omat itselleluovutuksensa eivätkä odota YIT:n suorittaman itselle-

luovutuksen vika- ja puutelistaa. Urakoitsijoiden itselleluovutukset on sidottu mak-

sueriin. Lisäksi virheiden ja puutteiden korjaamiselle pitäisi asettaa oma maksueränsä. 

(Haastattelu Niemi Jukka) 

 

Aliurakan aloituspalaverissa käydään läpi muun muassa urakkaneuvottelumuistio, ura-

kan aikataulu, suoritusjärjestys, välitavoitteet, laadunvarmistus ja työturvallisuus. Ennen 

aloituspalaveria työvaihemestarin tulisi laatia aliurakasta tehtäväsuunnitelma perehtyäk-

seen työvaiheeseen. Palaveriin osallistuu työvaihemestari, aliurakoitsijan työnjohtaja 

sekä urakan työntekijät. 
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Aliurakoitsijoiden työnjohdon sisältö, nokkamies, vastuusuhteet, vaadittavat suunnitel-

mat sekä palaverikäytännöt sovitaan urakkasopimusvaiheessa tai hankkeen aloituspala-

verissa. Urakoitsijoilta edellytetään omat resurssipohjaiset aikataulut, jotka laaditaan 

pääurakoitsijan suunnitelmiin perustuen. Työsuoritukset, aikataulut, laatusuunnitelmat 

ja luovutuskansioaineisto sidotaan maksueriin. (Koski 2004, s.27) 

 

Aliurakoitsijoilta edellytetään listaus vaadittavista tarkastuksista, jossa esitetään lisäksi 

tarkastuksen suorittamis- ja dokumentointitapa. Aloituspalaveriin mennessä aliurakoitsi-

jat tarkastavat aikataulut ja muut toteutussuunnitelmat, sillä urakoitsijoiden perehtynei-

syys ja sitoutuminen pääurakoitsijan aikatauluun ja tavoitteisiin on usein heikohkoa. 

(Koski 2004, s.28) 

 

Rakennushankkeen edetessä järjestetään säännöllisin aikavälein urakoitsijapalavereita ja 

luovutusvaiheen lähestyessä vieläkin tiheämmin. Urakoitsijapalavereissa käydään läpi 

kunkin urakoitsijan aikataulu ja valmiusaste. Palaveriin osallistuu hankkeen kunkin ali-

urakoitsijan työnjohtaja ja mahdollisuuksien mukaan nokkamies sekä YIT:n työmaan 

työnjohtajat ja työmaainsinööri. 

 

Aliurakoitsijoiden työnjohdon säännöllinen työmaallaolo tulisi sitouttaa maksuerätau-

lukkoon, jotta varmistuttaisiin siitä että he myös käyvät työmaalla säännöllisesti ja ovat 

ajan tasalla työmaan asioista. Sopimuksissa tulisi velvoittaa aliurakoitsijoiden työnjoh-

tajaa lähettämään YIT:lle työvaiheilmoituksia omista töistään työmaalla. Työvaiheil-

moitus sidotaan maksuerätaulukon mukaisten maksuerien hyväksymiseen. 
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5 YHTEENVETO 

 

 

Tässä opinnäytetyössä perehdyttiin asuinkerrostalon luovutusprosessin kokonaisuuteen 

ja pyrittiin löytämään keinoja miten luovutusvaihe saadaan kulkemaan sujuvammin. 

Nykyään luovutusprosessi on noussut erittäin tärkeään asemaan rakennushankkeessa, 

sillä se on suoraan yhteydessä asiakkaaseen. Työn tavoitteena oli luoda paranneltu toi-

mintamalli, joka palvelee asiakasta aiempaa paremmin, sekä löytää keinoja joilla voi-

daan päästä parempaan lopputulokseen. 

 

Työssä käytiin läpi luovutusprosessin nykytilanne YIT:llä ja etsittiin keinoja sen paran-

tamiseksi. Aiheesta on vähän kirjallisuutta ja siksi jouduinkin suuren osan materiaalista 

hankkimaan haastattelemalla YIT:n omia työnjohtajia ja muuta henkilökuntaa. Haastat-

teluista sain työtäni varten paljon arvokasta tietoa. Haastatteluilla pyrin selvittämään 

erinäisiä ongelmakohtia ja puutteita nykyisessä luovutusmallissa ja löytämään kehitys-

ideoita nykyiseen luovutusprosessiin. Lisäksi sain tietoa luovutusprosessin kehittämi-

sestä ”Koski Hannu, 2004. Rakennushankkeen luovutusprosessinkehittäminen.” –

teoksesta sekä ”Tampereen vuokratalosäätiö, Rakennuskohteen luovutus- ja vastaanot-

tomenettely, 2004” –teoksesta. 

 

Uudistetussa luovutusmallissa on otettu esiin tärkeimpiä kehitysmahdollisuuksia luovu-

tusprosessissa. Jatkossa YIT:n pitää kiinnittää enemmän huomiota aliurakoitsijoiden 

valvontaan ja ohjaamiseen. Aikataulun seuranta ja sen noudattaminen on erittäin tärkeää 

koko rakennushankkeen ajan. 

 

Itselleluovutuksen yhteydessä urakoitsijan tulisi viimeistään huomata rakennushank-

keen virheet ja puutteet. Itselleluovutuksen suorittaa työmaan ulkopuolinen tarkastaja. 

Virheiden ja puutteiden korjaaminen on suoritettava välittömästi ne huomattuaan. Vir-

heiden ja puutteiden korjausten jälkeen ne tarkastetaan uudelleen ja todetaan korjatuiksi. 

 

Tämän opinnäytetyön tuloksena saatiin uudistettuun luovutusmalliin parannusehdotuk-

sia ja kehitysideoita YIT:n tämän hetkiseen luovutusprosessiin. Suuri osa luovutusvai-

heen ongelmista keskittyi aliurakoitsijoiden töihin. Aliurakoitsijoiden itselleluovutuksen 

suorittamisen puutteet, aikataulussa pysyminen ja työnjohdon velvollisuuksien hoitami-
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nen nousivat päällimmäisiksi ongelmiksi luovutusvaiheen kehittämistarpeissa. Paran-

nusehdotukset ja kehitysideat on esitetty uudistetussa luovutusmallissa, joka otetaan 

käyttöön YIT:n luovutusprosessissa. 
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