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Työmaakokoukset 

• Työmaakokouksen tarkoituksena on 
– luoda kontakti osapuolten kesken 
– todeta työmaan tuotannon tila 
– tutkia onnistuneen lopputuloksen aikaansaamiseksi tarvittavia 

vaihtoehtoisia toimintatapoja, ratkaisuja ja menetelmiä 
– ratkaista työnaikaiset ongelmat 
– ratkaista esiin tulleet erimielisyydet 

• Työmaakokouksia pidetään 
– rakennuttajan ja pääurakoitsijan kesken 
– pääurakoitsijan ja aliurakoitsijan kesken (ns. urakoitsijapalaveri) 

• Työmaakokouksesta pidetään pöytäkirjaa, johon tehdyt 
huomautukset vastaavat reklamaatiota  
– oleellista selkeys ja täsmällisyys 
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Työmaakokoukset 

• Pidettävä pöytäkirjaa, jonka kaikki allekirjoittavat 
– koskee myös aliurakoitsijoita 

• urakoitsijakokous/urakoitsijapalaverit 

• Pöytäkirjaan tehty huomautus tai ilmoitus vastaa YSE:n 
edellyttämää, kirjallista ilmoitusta 
– Aikataulupoikkeamat 

• työvaiheilmoitukset 
– laatupoikkeamat 
– tulkinnoista sopimiset 

• Puheenjohtaja tilaajan edustaja 
– sihteeri sovitaan erikseen 

• Kokoukselle ei kuulu päätökset urakkasopimuksen 
muuttamisesta tai tulkinnasta 
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Katselmus 

• Tilaisuus, jossa todetaan asioiden, olosuhteiden yms. 
tilanne 

• Jompikumpi osapuoli voi vaatia 
• Aika sovitaan yhdessä tai pyytäjän ilmoittamana 

ajankohtana 
• Tarvittaessa voidaan pyytää asiantuntija katselmukseen 
• Erilaisia katselmuksia 

– aloituskatselmus 
– suunnitelmakatselmus 
– urakkasuoritukseen liittyvä katselmus 
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Urakkasuoritukseen liittyvät 
katselmukset 

• Urakan aikana 
– maaperää ja kalliota koskevien tietojen poikkeaminen suunnitelmissa esitetyistä 
– osapuolten eriävä käsitys työn laatutasosta 
– erilaiset käsitykset aliurakan aloitusedellytyksistä –edeltävän työn laatu ja 

valmiiden työkohteiden määrä 
– ali-tai sivu-urakoitsijoiden ilmoittaessa vapaiden työkohteiden puutteesta 
– poikkeamat aikataulusta –mitä on tehty, mitä jäänyt tekemättä 
– työmaan järjestystä, varastointia yms. työmaapalveluja koskevien seikkojen 

toteaminen 
– peittyvien töiden laatu kuten salaojat, lämpökanaalit, raudoitustyöt yms. 
– työturvallisuustoimenpiteiden tila 

• Urakkasopimusten purkutilanteesta on aina järjestettävä katselmus 
• Katselmus on toteava toimenpide 

– valokuvat, videot 
• Katselmus pidetään sopimusosapuolten kesken  

– toisen osapuolen poissaolosta huolimatta 
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Työmaapäiväkirja 
• Työmaapäiväkirjaa pitää pääurakoitsija (työmaan 

johtovelvollisuuksista vastaava) 
– aliurakassa voi olla erillinen työmaapäiväkirja 

• Allekirjoitus on kuittaus päiväkirjamerkintöjen tiedoksi saamisesta 
• Merkittävät asiat 

– laatutarkastukset ja hyväksynnät 
– alkaneet ja päättyneet työvaiheet 
– materiaalitoimitukset 
– suunnitelmat 
– lisä- ja muutostyöt 

• pienet ja kiireelliset 
– työvoimavahvuus 
– hyväksyttävät maksuerät 
– säätila 

• Aliurakoitsijalla on oikeus tehdä merkintöjä pääurakoitsijan/tilaajan 
työmaapäiväkirjaan 

– vastahuomautus 
• Keskeinen merkitys urakkariidoissa 
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• Menettelyt 
– tilaaja/pääurakoitsija pyytää 
– tarkastushetkellä työn tulee olla valmis/ei pyyntöhetkellä 
– pidettävä 14 vrk kuluessa 
– tarkastuspäivä sovitaan tai tilaaja määrää 

• ellei rakennuttaja määrää vastaanottopäivää = 
myötävaikutusvelvollisuuden laiminlyönti   

– urakoitsijan on itse ensin varmistettava työn valmistuminen 
– vähäinen viimeistelytyö ei estä työn vastaanottoa, jos siitä ei 

aiheudu haittaa 
– urakoitsijalla velvollisuus korvata keskeytyneen vastaanoton 

kustannukset työn ollessa keskeneräinen 

 
 

Vastaanottotarkastus 
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Vastaanottotarkastus 

• Vastaanoton oikeusvaikutukset 
1. viivästyssakosta vapautuminen vastaanottopäivästä lukien 
2. takuuajan alkaminen 
3. rakennusajan vakuuden vaihtuminen takuuajan vakuuteen 
4. vahingonvaara siirtyy tilaajalle 
5. urakkahinnan loppuerä erääntyy maksettavaksi (taloudellinen 

loppuselvitys) 
6. osapuolten esitettävä vaatimukset toisilleen 

(vastaanottotarkastus) 
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Vaatimusten esittäminen  

• Vaatimukset vastapuolelle tulee esittää 
vastaanottotarkastuksessa 
– vaatimukset esitetään vastaanottotilaisuudessa 

perusteluineen 
– rakentamisen aikaiset vaatimukset ovat voimassa 

• Euromääräiset vaatimukset voidaan tarkentaa 
myöhemmin taloudellisessa loppuselvityksessä 
– yksilöidyt vaatimukset esitettävä kuitenkin ennen 

loppuselvitystä 
– ei oikeutta vaatimuksiin myöhemmin  
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Taloudellinen loppuselvitys 

• Yleensä vastaanoton yhteydessä ei ole voitu esittää 
yksilöityjä euromääräisiä vaatimuksia 

• Urakoitsijan tulee kahden viikon kuluessa 
tarkastuspöytäkirjan saamisesta toimittaa rakennuttajalle 
lopputilitysesitys 

• Rakennuttaja tarkistaa urakoitsijan esityksen ja ilmoittaa 
loppuselvityksen ajankohdan urakoitsijalle 
– kuukauden kuluessa tilityksen luovuttamisesta 

• Rakennuttajan tulee laatia täydellinen vastine urakoitsijan 
tilitysesitykseen 
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