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1.       HALLINTOJÄRJESTELYT 

1.1    Työmaan hallinto 

Työmaan johtovelvollisuudesta vastaa (YSE 1998 §4) salaojitusurakoitsija (myöh. urakoitsija). Urakoitsija 

toimii lainsäädännön edellyttämänä päätoteuttajana. 
 

Urakoitsijan on laadittava työmaan hallinnosta organisaatiokaavio, jossa on esitetty työmaalla toimivat ti-

laajan ja eri urakoitsijoiden henkilöt sekä näiden valtuudet. Rakennuttajan erityisvaatimukset urakoitsijan 

organisaatiolle on esitetty urakkaohjelman kohdassa 12. 
 

Urakoitsija johtaa työmaata siten että työmaalla saavutetaan eri osapuolten kannalta toimiva työjärjestys 

sekä yhteisesti sovitut aikataululliset ja laadulliset tavoitteet. Työmaan eri osapuolet ovat velvollisia nou-

dattamaan ja tukemaan, sopimusten asettamissa rajoissa, pääurakoitsijan määräyksiä työmaan ohjaamisek-

si. 
 

Työmaan käynnistyessä pidetään rakennuslain tarkoittama aloituskokous. 

Kokouksen kutsuu koolle rakennuttaja. Urakoitsija vastaa, että työmaan hallinnossa noudatetaan kokouk-

sessa sovittavia periaatteita. 
 

1.2    Informointivelvollisuudet 

Urakoitsijan tulee tutustua muiden osa-alueiden suunnitelmiin niiltä osin kuin työn suorittamisen kannalta 

on välttämätöntä. Kunkin urakoitsijan on riittävän ajoissa ennen toimituksensa alkua toimitettava muiden 

osapuolten suunnittelua, hankintaa ja asennusta palvelevat tiedot. Urakoitsijan tulee laatia omat asennus-

suunnitelmansa yhteisesti sovitun aikataulun mukaan ja hyväksyttää ne rakennuttajalla ja suunnittelijoilla 

oman alansa asiakirjojen vaatimusten mukaisesti. 

 

Mikäli suunnitelmat ovat ristiriitaisia tai työjärjestys aiheuttaa toiselle haittaa, on tästä neuvoteltava toisen 

osapuolen kanssa ja hyväksytettävä muutettu toteutustapa työmaan hallinnosta sovittujen periaatteiden 

mukaisesti. 

 

Luvan muutos- ja lisätöihin sekä rakennustarvikkeiden vaihtamiseen voi antaa ainoastaan rakennuttaja. 

Muutoksen yhteydessä tulee urakoitsijan ilmoittaa taloudellisen käsityksensä ohella muutoksen vaikutus 

rakennusaikaan, jos se siihen vaikuttaa. Ennen muutoksenalaisen työn suorituksen aloittamista on urakoit-

sijan saatava siihen rakennuttajan hyväksyminen ja muutostyön tilaus. Vastuu muutostyöstä jää kuitenkin 

sen esittäjälle. 

 

1.3     Työmaan ohjaus ja valvonta 

Urakoitsijan oikeus ja velvollisuus on valvoa työjärjestystä ja työaikataulua sekä poikkeamia havaitessaan 

sovittaa ristiriidat. 

Kussakin asennusvaiheessa on varmistuttava siitä, ettei asennuksilla estetä myöhemmin tehtävien asennus-

ten suorittamista suunnitelmien mukaisesti. 

 

Urakoitsija nimeää määrätyn työnjohtajan tai työnjohtajat hoitamaan kohteen aliurakoitsijoiden töihin liit-

tyviä (rakennus)aputöitä sekä toimimaan yhdyshenkilönä rakennuttajan edustajien, urakoitsijoiden, raken-

nuksen teknillisten asiantuntijoiden ja työmaan työnjohdon välillä.  Rakennustyön vastaava työnjohtaja ja 

KVV-työnjohtaja tulee hyväksyttää rakennusvalvonnassa. 

 

Työmaan kokouskäytännöstä on esitetty vaatimukset urakkaohjelmassa. Kokousmuistioiden jakelusta sovi-

taan työmaakokouksissa tai ne kirjataan työmaan laatusuunnitelmaan. 

 

Yksittäisten tehtävien laadunvarmistukselle annetaan vaatimukset urakoitsijan laatimassa työmaan laatu-

suunnitelmassa. Vaatimuksiin tulee sisältyä rakennuttajan kanssa yhteistyössä suoritettavat valvontatoi-

menpiteet sekä eri urakoitsijoiden oman työn valvontamenettelyt.  

Aliurakoitsijoiden tulee ilmoittaa tarkastuksistaan urakoitsijan nimeämälle työnjohtajalle ja varata hänelle 
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mahdollisuus olla niissä läsnä 

 

1.4  Asioiden kirjaaminen 

Työmaapäiväkirjaan merkitään mm. rakennustyön ja tärkeimpien työsuoritusten aloittaminen ja lopettami-

nen, sääolosuhteet, mittaukset, tarkastukset ja kokeet tuloksineen, muistutukset, sopimukset ja päätökset, 

työhäiriöt sekä muut tapahtumat, joilla on merkitystä rakennustyölle. 

Työmaapäiväkirjaan on merkittävä kaikki poikkeamiset sopimuksen pohjana olevista piirustuksista ja seli-

tyksistä ja valvojan on ne nimikirjoituksellaan vahvistettava, mainiten viitteessä rakennuttajan hyväksymi-

sen ajankohta. 

Päiväkirjojen pitämisestä vastaa urakoitsija. Työmaapäiväkirja tehdään kahtena kappaleena, joista toinen 

luovutetaan rakennustöiden valmistuttua rakennuttajalle ja toinen jää urakoitsijalle. 

Työmaapäiväkirjaa on pidettävä ja tarkastuspöytäkirjat on laadittava siten, että niiden avulla voidaan laatia 

rakennuslain tarkoittama rakennustyön tarkastusasiakirja. 

 

1.5  Työaikataulu 

Urakoitsijan tulee olla kiinteässä yhteistyössä ja laatia urakkaohjelman kohdan 4.2 mukainen työaikataulu 

muiden urakoitsijoiden ja hankkijoiden sekä rakennuttajan ja heidän suunnittelijoidensa kanssa. 

 

Aikataulun laadinnassa tulee noudattaa seuraavia periaatteita.  

- aikataulun mitoitus perustuu tunnettuihin työmenekkeihin, aikatauluun merkitään työvaiheet vii-

koittain 

- kriittisille töille on riittävät häiriöpelivarat 

- työvaiheet on siten järjestetty että saavutetaan hyvä työturvallisuus 

- työvaiheet on järjestetty siten, että tilojen sisäilmastoluokituksen edellyttämät rakennustöiden 

puhtausvaatimukset saavutetaan 

- aikataulussa on varaa urakoitsijan oman työn tarkastukselle 

- työaikatauluun merkitään myöskin sivu- ja aliurakoitsijan työt ja rakennuttajan erillishankinnat 

 

Työaikataulua laadittaessa tulee ottaa huomioon ainakin seuraavat yksityiskohdat: 

- eri tuotteiden hankinta- ja toimitusajat  

- hankinta-aikoihin liittyvä tuotteiden hyväksyminen ja eri toimitusasteiden mukaisten suunnitel-

mien, kuten rakennus-, tuotanto- ja asennussuunnitelmien laatiminen 

- rakennus- ja muiden urakoitsijoiden työt sekä rakennuttajan erillishankintojen ja -urakoiden 

ajankohdat tulee esittää yksityiskohtaisina nimikkeinä niin, että keskinäiset riippuvuussuhteet on 

selvästi todettavissa työaikaisen sekä loppusiivouksen ja puhdistuksen 

- yhtä tai useampaa urakkaa koskevat rakennuttajan ja viranomaisten osatarkastukset ja niiden si-

donnaisuus vastaanottotarkastukseen nähden ja vaikutus muiden urakoiden suoritusaikoihin 

(keskinäinen riippuvuus) 

- urakkasopimuksen edellyttämät välitavoitteet ja/tai rajoitukset 

 

1.6  Suunnitelma-aikataulu 

Tilaaja laatii alustavan suunnitelma-aikataulun. Urakoitsijan on pyydettävä mahdollisia täydennys piirus-

tuksia vähintään viikon varoitusajalla. 

Saneerausosalla varsinaisia varauspiirustuksia ei tehdä, vaan urakoitsijat merkitsevät olemassa oleviin raken-

teisiin tarvitsemansa varaukset, jotka rakennesuunnittelija käy tarkastamassa ja hyväksyy allekirjoituksel-

laan.   

 

1.7  Piirustusten jakelumenettely ja projektin tietopankki 

Sähköisessä muodossa käsiteltävissä ja/tai siirrettävissä asiakirjoissa tulee noudattaa projektin suunnittelu-

vaiheessa sovittua ohjelmisto- ja piirustusformaattia. 

Urakoitsijan tulee valvoa, että eri osapuolet toimivat annettujen ohjeiden mukaisesti ja että piirustusten oi-

keellisuus säilyy sähköisessä tiedonsiirrossa. 
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Rakennuttajalta tulevat suunnitelmat 

Rakennuttajalta tulevien piirustusten tilaus ja jakelu hoidetaan seuraavasti: 

Suunnitelmapiirustuksista toimitetaan kopioita seuraavasti: 

- rakennuspiirustuksia (sis salaojitus piirustukset) 3 sarjaa 

- lvi-piirustuksia 3 sarjaa 

 

Kaikki piirustukset toimitetaan työmaalle työmaan valvojan kautta. Valvoja luovuttaa piirustukset raken-

nuttajan kanssa sopimussuhteessa oleville urakoitsijalle kuittausta vastaan.  

 

Urakoitsijan asennus- ja työsuunnitelmat 

Urakoitsijalta tulevien asennussuunnitelmien hyväksyttäminen ja jakelu hoidetaan seuraavasti: 

- urakoitsijan laatimat piirustukset tulee toimittaa rakennuttajan hyväksyttäväksi työmaakokouk-

sessa sovittavalla tavalla ja suunnitelma-aikataulun mukaisesti 

Piirustusten jakelukustannuksista vastaa piirustusten luovuttaja. 

 

2.  TYÖMAAJÄRJESTELYT JA TYÖMAAPALVELUT 

2.1  Rakennusalue 

Urakka-alueen rajat ovat esitetty suunnitelma-asiakirjoissa. Työmaavarastointia ja työmaarakennuksia var-

ten rakennuttaja osoittaa tontilta paikan. 

ERITYISESTI URAKOITSIJAN HUOMIOITAVA :  

Lämpö-, vesi-, viemäri- ja sähköliitäntöjen olemassa olevat linjat on selvitettävä ao toimijoiden kans-

sa.  

Rakennuttaja luovuttaa veloituksetta pääurakoitsijan käyttöön rakennusalueen, josta pääurakoitsija varaa ti-

lat työmaarakennuksille sekä varasto- ja työalueille. 

Tarvitsemansa lisäalueet urakoitsijan tulee hankkia käyttöönsä omalla kustannuksellaan. 

 

Urakoitsija järjestää kustannuksellaan tarvittavat katselmukset ennen rakennustöiden alkua ja kohteen val-

mistuttua. Katselmuksiin osallistuvat urakoitsijan ja rakennuttajan edustajat ja niistä laaditaan pöytäkirja. 

 

Urakoitsija laatii työmaa-alueesta työmaasuunnitelman, toimittaa sen rakennuttajalle tiedoksi ja hyväksyt-

tää sen tarpeen mukaan viranomaisilla. Muista kuin piirustuksen esittämistä järjestelyistä urakoitsijan on 

sovittava em. rakennusten käyttäjien ja viranomaisten kanssa. 

 

2.2  Työnaikaiset rakenteet 

Urakoitsija pystyttää työmaahuoltorakennukset kuten toimisto-, henkilöstö-, varasto- yms. tilat omia tarpeita 

varten. Niiden rakentamiseksi mahdollisesti tarvittavat rakennusluvat ja liittymät hankkii Urakoitsija. 

 

2.3  Työnaikaiset asennukset 

Urakoitsija hankkii tai asentaa käyttökuntoon rakennustyömaan sähkö-, vesi-, viemäri- ja lämmitys- sekä 

puhelinlaitteet.  

 

Näin ollen urakoitsija huolehtii: 

- työmaalle tarvittavan veden toimittamisesta, jonka voi ottaa kiinteistöliittymästä 

- työtilojen lämmittämisestä ja muusta tarvittavasta lämmöstä 

- työmaa-alueen ja -rakennusten sekä työkohteiden valaistuksesta 

- rakennusaikana tarvittavan sähkön toimittamisesta työkohteisiin, hitsaus- yms. töitä ja laitteita 

varten. Mikäli olemassa olevia asennuksia käytetään hyväksi työmaasähköjakeluun, niin jakelu-

verkon suunnittelusta ja muutostöistä työmaasähkökäyttöön ja palauttamisesta alkuperäiseen 

kuntoon vastaa urakoitsija kustannuksellaan. 

Urakoitsija vastaa em. toimituksiin liittyvistä johtotöistä liitäntämaksuineen ja teknillisine töineen.   

 

2.4  Rakennusvälineet 

Urakoitsijan tulee suorittaa omille (tai käyttöönsä hankkimilleen) koneille, laitteille, telineille jne. määräys-

ten mukaiset käyttöönotto-, kunnossapito- ja määräaikaistarkastukset. 
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2.5  Mittaukset 

Kukin urakoitsija vastaa asettamiensa mittojen paikkansapitävyydestä. 

 

2.6  Nostot ja siirrot 

Tarvikkeet tulee toimittaa työmaalle mahdollisimman oikea-aikaisesti ennen asennustyötä 

 

2.7  Työmaahuolto 

Urakoitsija vastaa työnaikaisten asennusten (ks. kohta 2.3) käyttökustannuksista. 

Urakoitsija huolehtii toimisto- ja sosiaalirakennusten jätehuollosta ja siivouksesta. Kaikkien tilapäisten ra-

kennusten tulee olla asiallisia ja siistejä.  

Urakoitsija valvoo, että puhtaanapito on säännöllistä ja että työvälineet ja -menetelmät ovat asianmukaisia. 

Urakoitsijan on siivottava ja kuljetettava rakennus- ja pakkausjätteensä päivittäin pisteeseen, josta urakoitsija 

huolehtii niiden säännöllisestä poistamisesta työmaa-alueelta. 

Jätevedet voidaan johtaa kaupungin jätevesiverkostoon. 

 

3.  TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 

Rakennusurakoitsijan on esitettävä työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio työmaan laa-

tusuunnitelmassa. 

 

3.0  Yleistä 

Tämä luku on valtioneuvoston päätöksen rakennustyön turvallisuudesta (VNp 629/1994; 5 §) tarkoittama 

rakennustyön suunnittelua ja valmistelua varten laadittu asiakirja. Asiakirjassa on em. velvoitteiden lisäksi 

kuvattu työmaan ympäristöturvallisuuteen liittyvät asiat. 

 

3.1   Rakennuskohteen kuvaus 

Kyseessä on kellarillinen kaksikerroksinen palo- ja pelastustoiminnan rakennus, jossa on myös 2. kerrok-

sessa nuorisotoimintaa ja A-kilta. Rakennukseen liittyvät ulkopuoliset piha-alueen työt toteutetaan suunni-

telmien mukaisesti. 

 

3.2  Rakennuspaikkaa koskevat turvallisuustiedot 

Kiinteistö on pääsääntöisesti käytössä koko urakan aikana. Urakoitsijoiden tulee liikennöinnissään ja toi-

minnoissaan huomioida näiden toiminta. 

 

3.5 Rakennusympäristöstä johtuvat vaarat rakennustoiminnalle 

Työmaaliikennejärjestelyt on esitettävä työmaasuunnitelmassa.     

 

3.6 Olosuhteet rakennustyömaalla 

Ei erityisiä poikkeamia normaalista. 

 

3.7   Rakennustoiminnasta johtuvat vaarat työmaalla ja lähiympäristössä 

Työmaan pölyn leviäminen estetään rakentamisvaiheessa riittävällä suojauksella  

 

3.8   Ympäristöturvallisuus 

Kaikki ylijäämärakennusmassat tulee kuljettaa rakennuttajan osoittamalle maankaatopaikalle ja lajitella jä-

tehuoltoviranomaisen lajitteluohjeiden mukaisesti. 

 

3.9  Palosuojelu 

Urakoitsija on velvollinen kiinnittämään erityistä huomiota paloturvallisuuteen ja toimimaan työkohtees-

saan niin, että tulipalon vaaraa ei synny ja noudattamaan työmaalle laadittavia tulityöohjeita. 

Tulitöitä tekevillä työntekijöillä on oltava tulityökoulutus ja sen osoittamiseksi tulityökortti. 

Kukin urakoitsija ilmoittaa tulityökortin omaavat henkilöt pääurakoitsijalle, joka laatii luettelon tulityökor-

tin omaavista henkilöistä ja luovuttaa listan rakennuttajan valvojalle. 
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Tulitöitä ovat mm. työt, joissa esiintyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä, ja joista ai-

heutuu palovaaraa. Tulitöitä ovat mm. Kaasu- ja kaarihitsaus, poltto- ja kaarileikkaus, laikkaleikkaus ja 

metallien hionta sekä työt, joissa käytetään kaasupoltinta, muuta avotulta tai kuumailmapuhallinta. 

 

Urakoitsija huolehtii työnaikaisesta palosuojauksesta, paloturvallisuudesta ja työmaan yleispalovartioinnis-

ta. Työkohdekohtaisesta tulityöpalovartioinnin ja vähintään 2 tuntia työskentelyn päättymisestä jatkuvan 

jälkivartioinnin hoitaa kukin urakoitsija. 

 

3.10 Pölyn leviämisen estäminen 

Rakennustyössä syntyy määrätyissä työvaiheissa runsaasti pölyä. Pölyä synnyttäviä tai runsaasti pölyäviä 

työvaiheita ovat esim. piikkaus ja poraus sekä betoni- ja tasoitepintojen hionta ja siivous. Em. työvaiheissa 

on suositeltavaa käyttää kohdepoistolla varustettuja laitteita. 

 

Purkujätteen käsittelyssä, pölyn leviämisen estämisessä, pölynpoistossa työkohteesta ja siivouksessa nou-

datetaan työmaamääräyksiä. Purkujätteet poistetaan rakennuksesta umpinaista putkea pitkin katetulle laval-

le tai suljetuissa astioissa nostolaitteen avulla 

 

Urakoitsija huolehtii riittävästä, asianmukaisin välinein tehdystä päivittäisestä siivouksesta.  

 

4.  TYÖMAAN LAATUSUUNNITELMA JA YMPÄRISTÖSUUNNITELMA 

4.1.  Työmaan laatusuunnitelma 

Työmaan laatusuunnitelma on hankekohtainen asiakirja.  

Työmaan laatusuunnitelmassa esitetään työmaatoimintojen laadun rakentuminen sekä työmaan eri osapuo-

lien toimet, joilla sopimuksen määrittelyt täytetään. Laatusuunnitelmassa esitetään, miten työmaata suunni-

tellaan, rakennetaan, ohjataan, dokumentoidaan ja valvotaan. Suunnitelmassa määritetään: 

- tavoitteet ja laadunvarmistustoimenpiteet riskien ja kriittisten kohtien tunnistaminen ja elimi-

nointi 

- tuotannonsuunnittelu ja -ohjaustehtävät 

- käytettävät menettely- ja työskentelytavat  

- tarkastus- ja hyväksyttämismenettelyt 

- tiedonkulku ja kirjaukset 

- yhteistyö hankkeen muiden osapuolten kanssa 

- laatusuunnitelman ylläpito ja muuttaminen 

Suunnitelma toimitetaan rakennuttajan hyväksyttäväksi urakkasopimuksen solmimisen jälkeen 

 

4.2  Työmaan ympäristösuunnitelma 

- Työmaan ympäristösuunnitelmassa määritellään toimintatavat, joiden avulla ehkäistään negatii-

visten ympäristövaikutusten toteutuminen ja ohjataan työmaan toimintoja ympäristöystävälli-

seen toimintatapaan. 

 

Ympäristösuunnitelmassa esitetään mm. 

- materiaali- ja energiatalouden hallinta  

- työmaan eri osapuolien perehdyttäminen kohteen ympäristövaatimuksiin  

- työmaan ympäristövaatimuksiin liittyvien mittausten ja tarkastusten suorittaminen  

- materiaalihukan ja jätteitä vähentävän rakennusmateriaalin hankinta, pakkaus, varastointi ja käsitte-

ly 

- rakennusjätteiden toisto- ja uusiokäyttö 

- pölyn ja melun torjunta 

- vaarallisten aineiden ja jätteiden käsittely  

- yhtymäkohdat työmaan laadunvarmistukseen ja työturvallisuuden varmistamiseen 

- urakoitsija voi halutessaan yhdistää työmaan ympäristösuunnitelman työmaan laatusuunnitel-

maan. 
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5.  VASTAANOTTO 

5.1  Yleistä 

Vastaanottomenettelyn tarkoituksena on varmistaa suunnitelman mukainen toteutus, laatutasotavoitteet 

täyttävä lopputulos sekä tarvittavat käyttö- ja ylläpitovalmiudet.  

Tavoitteen saavuttamiseksi rakennuttaja, suunnittelijat ja urakoitsijat suorittavat yhteistyössä rakentamis- 

ja käyttöönottovaiheessa jatkuvaa, systemaattista ja ennakoivaa laadunvarmistusta. 

 

Vastaanottomenettelyn tulee nojautua työmaan laatusuunnitelman mukaan tehtyyn tilaajan ja urakoitsijan 

suorittamaan valvontaan ja asennustapatarkastuksiin. 

 

Rakennuttajalle ja pääurakoitsijalle on varattava mahdollisuus osallistua kaikkiin tarkastuksiin ja kokeisiin. 

 

5.2  Vastaanoton dokumentointi 

Urakoitsijoiden tulee laatia viivytyksettä kaikista vastaanottomenettelyyn sisältyvistä tarkastuksistaan, mit-

tauksistaan, koestuksistaan ja kokeistaan pöytäkirjat ja toimittaa niistä kopiot muille urakoitsijoille ja ra-

kennuttajalle. 
 

Laitteiden ja materiaalien ennakkohyväksyntä 

Urakoitsijoiden on hyväksytettävä rakennuttajalla kaikki laitteet, materiaalit ja asennustavat, joita ei ole 

yksilöity tuotteina suunnitelma-asiakirjoissa. Materiaalien hyväksyttäminen esitetään suunnitelma-

aikataulussa. 

 

Ennakkohyväksymisellä varmistetaan, että toimitettavat laitteet ja materiaalit täyttävät suunnitelma-

asiakirjojen laatuvaatimukset. 

 

Hyväksymismenettelyt on selostettu yksityiskohtaisesti ao. suunnitelma-asiakirjoissa. 

 

Laite- ja asennustapatarkastukset 

Rakennuttaja valvoo työn aikana, että rakennustarvikkeet, rakennusosat. laitteet, materiaalit, työmenetel-

mät yms. ovat suunnitelma-asiakirjojen ja ennakkohyväksyntöjen mukaisia. 

 

Asennusvirheitä pyritään lisäksi ehkäisemään ennakolta asennuspiirustusten ja malliasennusten avulla. 

Niistä urakoitsijoille aiheutuvat velvoitteet on esitetty suunnitelma-asiakirjoissa ja tässä liitteessä. 

 

Tarkastukset koskevat erityisesti peitettäviä rakenteita ja niissä olevia asennuksia, kuten: 

asennukset maassa, alapohjien alla, seinämissä, kosteuden- ja vedeneristykset, lämmöneristykset, palotek-

niset eristykset putkien, kanavien ja kaapeleiden seinämälävistykset 

 

Tarkastettavia kohteita ei saa peittää ennen kuin niille eri suunnitelma-asiakirjoissa määrätyt tarkastukset ja 

kokeet on tehty hyväksytysti 

 

Viranomaistarkastukset 

Urakoitsijat ovat velvollisia oma-aloitteisesti huolehtimaan, että kaikki viranomaisten edellyttämät katsel-

mukset ja tarkastukset pidetään ajallaan. Urakoitsijoiden tulee ilmoittaa niistä ajoissa rakennuttajalle. Jos 

tarkastuksista aiheutuu suunnitelmamuutoksia, käytetään normaalia muutos- tai lisätöiden tarjousmenette-

lyä. 

Urakoitsijat vastaavat omalta osaltaan viranomaisten suorittamien tai vaatimien tarkastusten kustannuksista 

lukuun ottamatta niitä tarkastuksia, jotka sisältyvät rakennusvalvontamaksuun. 

 

Tarkistusmittaukset 

Rakennuttaja suorittaa rakennusaikana urakoitsijoiden mittausten tarkistusmittauksia sekä omilla että ura-

koitsijoiden mittalaitteilla. Tulokset dokumentoidaan urakoitsijoiden mittauspöytäkirjoihin urakoitsijoiden 

mittausarvojen rinnalle 
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Muut urakkakohtaisiin velvoitteisiin liittyvät tarkastukset 

Muihin urakkakohtaisiin velvoitteisiin liittyvät tarkastukset, esim. putkistojen ja kanavistojen puhdistusten 

ja painekokeiden suoritusten valvonta, on esitetty ao. suunnitelma-asiakirjoissa 

 

5.5  Vastaanoton aikataulu 

Vastaanoton aikataulu tulee ennakkotarkastusten osalta esittää työmaan yleisaikataulussa. 

Eri urakoiden töiden osalta pitävät rakennuttajan edustajat ennakkotarkastuksen. Rakennusteknisten töiden 

osalta pidetään ennen vastaanottotarkastusta ennakkotarkastuksia, joiden ajankohdat esitetään vastaanotto-

aikataulussa 

Tarkastuksessa havaitut virheet ja puutteet tulee korjata mahdollisimman pian, jotta rakennuskohde voi-

daan ottaa käyttöön rakennuskohteen vastaanottotarkastuksessa. 

Vastaanottotarkastuksen edellytyksenä on, että edellä luetellut vastaanottomenettelyyn sisältyvät tarkastuk-

set ja muut velvoitteet on suoritettu ja että niissä havaitut puutteet on korjattu. 

 

6.  KÄYTTÖÖNOTTO 

6.1   Luovutusasiakirjat 

Urakoitsija luovuttaa suunnitelma-aikataulun mukaan rakennuttajalle seuraavat asiakirjat: 

- valvojan merkinnällä varustetut tarkepiirustukset ja lopullisia asennuksia vastaavat asennuspii-

rustukset sekä paperikopioina että sähköisessä muodossa. 

- viranomaisten leimoilla varustetut lupapiirustukset ja niihin liittyvät luvat  

- viranomaisten tarkastuspöytäkirjat kohteesta laaditut tarkastuspöytäkirjat 

- käyttö- ja huolto-ohjeet sekä takuutodistukset 

 

Rakennustyön aikana kirjataan kaikki suunnitelmien täsmennykset ja muutokset työmaalla säilytettävään 

tarkepiirustussarjaan.  Luovutuksen yhteydessä pääurakoitsija luovuttaa rakennuttajalle korjatun ja ajan ta-

salla olevan täydellisen sarjan työ-, rakenne- ja detaljipiirustukset ja työselitykset ja käyttö- ja huolto-

ohjeet.  Asiakirjat toimitetaan yhtenä muovisarjana ja ATK-tulosteena. 

Luovutusasiakirjojen kokoamisesta vastaa pääurakoitsija, kuitenkin siten, että kukin urakoitsija laatii oman 

urakkalaajuutensa asiakirjat. 

Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje laaditaan julkaisun RakMk-21155 ” Rakennuksen käyttö- ja huolto-

ohje” mukaisesti rakennuttajan johdolla , urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden avustamana. 
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LAITILAN KAUPUNKI 

 

Eva Nurmi 


