
Luotettavat ja kokeneet asiantuntijamme varmistavat 
hankkeen sopimuksenmukaisuuden ja laadukkaan lop-
putuloksen. Valvojan oikea-aikaisen toiminnan ja am-
mattitaidon avulla rakennus- tai korjaushankkeen riskit 
voidaan minimoida.

VALVONTA

KUNNAT JA KIINTEISTÖ-
KEHITTÄJÄT

LAADUKAS LOPPUTULOS 
RAKENNUSHANKKEELLESI



KOKENEET VALVOJAMME VALVOVAT TILAAJAN  ETUA 
JA HANKKEEN SOPIMUKSENMUKAISUUTTA

Rakennushanke on toteutettava kokonaisuudessaan 
siten, että se täyttää rakentamista koskevien säännös-
ten, määräysten ja hyvän rakennustavan sekä myönne-
tyn luvan mukaiset vaatimukset.
 
Valvoja on puolueeton asiantuntija, joka huolehtii tilaa-
jan edusta ja katsoo, että suunnittelusta, rakentamiseen 
ja luovutukseen saakka asiat tehdään asianmukaisesti 
tavalla. Valvoja raportoi rakennuttajalle mahdollisista 
riskitekijöistä ja ongelmista. 

VALVONTAPALVELUMME SISÄLTÄÄ

Valvontapalvelu kokonaisuudesta sovitaan asiakkaan 
kanssa hankekohtaisesti. Kokonaisuus pohjautuu Ta-
lonrakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelo 
RT 16.104447 korttiin. Valvojan tehtäviä ovat muun 
muassa:

• Työmaan turvallisuuden ja ympäristön valvonta. 
• Ajallinen valvonta.
• Teknisen toteutuksen laadunvalvonta. 
• Taloudellinen valvonta. 
• Dokumentointi. 

VALVOJA MUKAAN HANKKEESEEN ENNEN 
URAKAN KILPAILUTUSTA

Suosittelemme valvojan ottamista mukaan hankkee-
seen ennen urakan kilpailutusta. Valvojan ammatti-
taidon avulla voit varmistaa tehtyjen suunnitelmien 
asianmukaisuuden ja toteutuskelpoisuuden. Näin urak-
kakilpailutus saadaan toteutettua tehokkaasti hank-
keen ominaisuudet huomioiden. 

Kokenut valvoja osaa puuttua hankkeen kaikissa vai-
heissa – suunnittelu-, toteutus- ja luovutusvaihe – 
mahdollisiin virheisiin ja laiminlyönteihin, jolloin työn 
laatu paranee eikä vakavia, tilaajaa vielä vuosienkin 
päästä rasittavia virheitä, pääse syntymään.
 
Valvojamme voivat toimia rakennushankkeessa myös 
muissa rooleissa, kuten turvallisuus- tai kosteuden-
hallintakoordinaattorina. Yleensä hankkeen valvonnan 
suorittavat yhdessä rakennus-, LVIA- ja sähkövalvojat.

Raksystemsiltä löydät myös sisäilmakorjauksiin erikois-
tuneita asiantuntijoita valvomaan korjaushankettasi.

 

LISÄPALVELUT TUKEVAT 
HANKKEESI ONNISTUMISTA

Kosteudenhallintakoordinaattori
Kokeneet kosteudenhallintakoordinaattorimme ohjaa-
vat ja valvovat hankkeen kosteudenhallinnan toteutu-
mista. He hallitsevat niin Kuivaketju10- kuin vaihtoeh-
toisetkin kosteudenhallinnan toimintamallit.

Puhtaudenhallintakoordinaattori 
Puhtaudenhallintaan erikoistuneet asiantuntijamme 
suunnittelevat ja valvovat puhtaan työmaan toteutu-
mista sekä kouluttavat työmaan henkilöstön toteutta-
maan rakennuksen terveellisesti ja turvallisesti puhtau-
den hallinnan osalta.

Turvallisuuskoordinaattori
Meiltä saat lain edellyttämän asiantuntijatahon huoleh-
timaan työmaan turvallisuudesta.

Jussilankadun peruskorjaus onnistui hyvin, kun Raksys-
tems oli mukana hankkeessa. Heidän asiantuntemuksensa 
avulla pääsimme parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen 
kustannustehokkaasti.

Timo Kuiri, Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy:n toimitusjohtaja 

“

KIINTEISTÖ OY NIKKARINKRUUNU / 
VISATIE 16
UUDISRAKENNUSHANKE

Keravan kaupungin omistama Kiinteistö Oy Nik-
karinkruunu rakennutti KVR-urakkana kaksi ker-
rostaloa, jotka valmistuivat vuonna 2017. Rak-
systems toteutti hankkeen projektinjohdon sekä 
rakennusteknisen ja LVIS- valvonnan.

Hankkeeseen haettiin rahoitusta Asumisen ra-
hoitus- ja kehittämiskeskukselta. Hankkeen pro-
jektinjohtoon kuului hankkeen rahoituksen ha-
kuprosessista vastaaminen, hankinnan tehtävät 
sekä urakoitsijoiden kilpailuttaminen. Lisäksi pro-
jektinjohtajan vastuulla oli yhteydenpito kaikkiin 
hankkeen osapuoliin. Valvontaan kuului työmaa-
käyntejä sopimuksen mukaan. Valvoja osallistui 
myös sovittuihin työmaakokouksiin.

KOHTEESSA KÄYTETYT PALVELUMME:
• projektinjohto
• valvonta

REFERENSSI



030 670 5500*                 asiakaspalvelu@raksystems.fi      www.raksystems.fi

Vetotie 3A, 01610 VANTAA

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa 
etunimi.sukunimi@raksystems.fi

* Puhelut 030-alkuisiin numeroihin 8,35 snt/puhelu + 8,83 snt/min (alv. 24 %). 
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REFERENSSEJÄMME

HYVINKÄÄN VUOKRA-ASUNNOT OY / 
JUSSILANKATU 16
PERUSKORJAUSHANKE
Hyvinkään vuokra-asunnot Oy:n (Hyva) omistaman Jussilankatu 
16 vuokra-asuntokohteessa toteutettiin vuosien 2016-2018 vä-
lisenä aikana sisäpuolinen peruskorjaus. Raksystems oli mukana 
hankkeessa aina tarvesuunnittelusta takuutöiden valvontaan asti. 

Hanke toteutettiin talo kerrallaan, jolloin vain yksi kerrostalo oli 
vuorollaan tyhjillään ja asiakkaan vuokratuotot säilyivät. 

Projektinjohtajamme tehtäviin kuului muun muassa suunnittelu-
vaihe, julkisen hankintamenettelyn valmistelu, toteutuksen oh-
jaus sekä takuuajan tehtävien hoitaminen. Rakennus-, LVIA- ja 
sähkövalvojamme toimivat asiakkaan edunvalvojana urakan aika-
na muun muassa valvomalla rakentamisen laatua ja sopimuksen-
mukaisuutta.

KOHTEESSA KÄYTETYT PALVELUMME:
• tarvesuunnittelu
• projektinjohto
• valvonta

HELSINGIN KAUPUNGIN ASUNNOT OY / 
PÄIVÄKOTI HIEKKALINNA
PERUSKORJAUSHANKE

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n eli HEKA:n omistamassa 
Päiväkoti Hiekkalinnassa toteutettiin kokonaisvaltainen pe-
ruskorjaus, koska kiinteistön sisäilman laatua haluttiin pa-
rantaa. Raksystems oli mukana hankkeessa hankeselvitys-
vaiheesta takuuajan tehtäviin asti.

Projektinjohtajan tehtäviin kuului mm. julkisen hankinta-
menettelyn valmistelu sekä suunnittelu- ja urakkavaiheen 
ohjaus. Valvojien tehtävänä oli valvoa, että peruskorjaus to-
teutettiin sopimuksen mukaisesti. Lisäksi rakennustekninen 
valvoja varmisti tiivistyskorjausten onnistumisen merkkiai-
nekokein.

KOHTEESSA KÄYTETYT PALVELUMME:
• projektinjohto
• valvonta
• korjaussuunnittelu


