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Tekijä Asiakas Myynti/projekti Tuote Kuvaus Työn laatu Status Pvm 
Kesto 

h 
Kesto 

min 
    

100 suunnittelu - 

pääsuunnittelijan 

tehtävät 

100 suunnittelu - 

pääsuunnittelijan 
tehtävät 

100 suunnittelu - 

pääsuunnittelijan 
tehtävät 

100 suunnittelu - 

pääsuunnittelijan 

tehtävät 

100 suunnittelu - 

pääsuunnittelijan 
tehtävät 

 

Suunnittelupalaveri toimistolla, sijaintiluonnoksen tarkastelua ja lähtökohdat 

suunnitteluun, asuntotyypit, asuntojen ja autopaikkojen määrä, tekninen tila 

ja varastot 

Tonttikatselmus, valokuvattu rakennuspaikka ja ympäristö, keskusteltu 

naapuriyhtiön asukkaan kanssa, tarkastettu asemakaava ja 
suunnitelmamahdollisuudet 

Suunnittelupalaveri toimistolla, käsivaraisten luonnosten tarkastelu, jatkon 

sopiminen 

 
Suunnittelupalaveri toimistolla, luonnoksen tarkastelu ja muutokset, 
katselumallin esittely, hankkeen jatko 

 
Tontilta olevat valokuvat ladattu ja tulostettu rakennusvalvontapalaveria 
varten, katselumallista tulosteet palaveriin 

 

laskutettava 

työ 

 
laskutettava 

työ 

 
laskutettava 

työ 

 
laskutettava 

työ 

 
laskutettava 

työ 

 

Suljettu 2016- 

09- 
14 

Suljettu 2016- 
09- 

20 

Suljettu 2016- 

09- 
27 

Suljettu 2016- 
10- 

18 

Suljettu 2016- 

10- 
21 

 

1 30 

 

 
2 0 

 

 
1 0 

 

 
2 0 

 

 
0 30 

 100 suunnittelu - 

pääsuunnittelijan 

tehtävät 

100 suunnittelu - 

pääsuunnittelijan 
tehtävät 

Ennakkoesittely rakennusvalvonnassa ja kommentit rakennuttajalle laskutettava 
työ 

 
Muutosmerkinnät luonnoksiin ja tehtävänjako laskutettava 

työ 

Suljettu 2016- 
10- 
24 

Suljettu 2017- 

01- 
03 

2 30 

 

 
0 30 

 100 suunnittelu - 

pääsuunnittelijan 

tehtävät 

100 suunnittelu - 

pääsuunnittelijan 
tehtävät 

100 suunnittelu - 

pääsuunnittelijan 

tehtävät 

Suunnitelmiin merkitty täydennykset, julkisivujen jäsentäminen, palaveri 

sovittu 

 
Suunnittelupalaveri toimistolla, alustavien rakennuslupapiirustusten 

tarkastelua ja tarkennusten sopiminen, rakennuslupaan tarvittavat asiakirjat 

tarkistetaan 

Puh.kesk. rakennuttajan kanssa ja sähköpostilla tarkennustietoja kaiteista ja 

kerroskorkeuksista, tarkastettu suunnitelmien eteneminen 

laskutettava 

työ 

 
laskutettava 

työ 

 
laskutettava 

työ 

Suljettu 2017- 
01- 
16 

Suljettu 2017- 
01- 

18 

Suljettu 2017- 

01- 
31 

0 30 

 

 
1 30 

 

 
0 30 

 
 100 suunnittelu - 

pääsuunnittelijan 
tehtävät 

Huoneistoalat laskettu ja tiedotettu välittäjää laskutettava 

työ 

Suljettu 2017- 

02- 
01 

0 30 

  100 suunnittelu - 

pääsuunnittelijan 

tehtävät 

100 suunnittelu - 
pääsuunnittelijan 

tehtävät 

Alustavien pääpiirustusten tarkistus, täydennysten merkintä, puutteet ja 

lisäykset 

 
Lupapiirustusten tarkennukset, lupahakemuksen perustaminen 
lupapisteeseen, tietojen täyttö, liitteiden lisääminen 

laskutettava 

työ 

 
laskutettava 
työ 

Suljettu 2017-   1 0 

02- 
22 

Suljettu 2017-   2 0 

02- 
24 
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   100 suunnittelu - Puhelu ja sähköpostit rakennuttaja, valtakirja, ääneneristysselvitys laskutettava Suljettu 2017- 1 0 
   pääsuunnittelijan laskentaan, pääpiirustusten julkaistu tiedostopankkiin, energiaselvityksen työ  02-   

   tehtävät laskentaan lähtötiedot   27   

   100 suunnittelu - Ääneneristysselvityksen tarkistus ja piirustusten täydennykset tarkastettu laskutettava Suljettu 2017- 0 30 
   pääsuunnittelijan  työ  03-   

   tehtävät    08   

   100 suunnittelu - Puhelu Lammi-kivitalotoimittajan kanssa, tarkennuksia suunnitelmiin, puhelu laskutettava Suljettu 2017- 1 0 
   pääsuunnittelijan rakennuttajan kanssa, lupapisteeseen lisätty ääneneristysselvitys sekä työ  03-   

   tehtävät kauppakirja, päivitetyt suunnitelmat lisätty, tiedustelu energiaselvityksestä   14   

   100 suunnittelu - Tarkistettu energiaselvitys, lupapisteeseen täydennetty asiakirjoja ja tietoja, laskutettava Suljettu 2017- 1 30 
   pääsuunnittelijan lupahakemus toimitettu, lausuntopyyntö Vantaan Energia työ  03-   

   tehtävät    15   

   100 suunnittelu - Hallinnanjakosuunnitelmasta keskusteltu välittäjän kanssa, toimittetu laskutettava Suljettu 2017- 0 30 
   pääsuunnittelijan sähköpostilla, Osmanrannasta väritarkennus sähköpostilla työ  03-   

   tehtävät    20   

   100 suunnittelu - Naapureiden kuuleminen, tulostettu piirustukset, kuulemiskaavakkeet laskutettava Suljettu 2017- 3 0 
   pääsuunnittelijan täytetty, postitus, yhteenveto täytetty ja lisätty lupapisteeseen työ  03-   

   tehtävät    22   

   100 suunnittelu - Vantaan energialle tieto sähköliittymästä, sähköpostit Vantaan Energian laskutettava Suljettu 2017- 0 30 
   pääsuunnittelijan kanssa, lupapisteen täydennykset, rakennuttajalle tiedote työ  03-   

   tehtävät    24   

   100 suunnittelu - Puhelu Design-Talot Savukosken kanssa, hankkeen suunnitelmat ja laskutettava Suljettu 2017- 0 30 
   pääsuunnittelijan lähtötiedot, julkaistu viimeisimmät pdf- ja dwg-piirustukset nettiin ja työ  03-   

   tehtävät tiedotettu sähköpostilla   29   

   100 suunnittelu - Talotehtaalle toimitettu ääneneristysselvitys sekä tunnukset viimeisten laskutettava Suljettu 2017- 0 30 
   pääsuunnittelijan suunnitelmien tarkasteluun työ  04-   

   tehtävät    19   

   100 suunnittelu - Puhelu välittäjän kanssa Osmanrannan muutoksista, puhelu talotehtaan laskutettava Suljettu 2017- 0 30 
   pääsuunnittelijan kanssa hankkeen muutosten kustannusvaikutuksista työ  04-   

   tehtävät    21   

   100 suunnittelu - Puhelinkeskustelu Design Talot Savukosken kanssa ääneneristysarvoista ja laskutettava Suljettu 2017- 0 30 
   pääsuunnittelijan laskelman päivityksestä, suunnitelmien muutosten vaikutus työ  04-   

   tehtävät    24   

   100 suunnittelu - Puhelu Design Talot Savukosken kanssa rakenneratkaisuista ja laskutettava Suljettu 2017- 0 30 
   pääsuunnittelijan suunnitelmien tarkennuksista työ  04-   

   tehtävät    27   

   100 suunnittelu - Ääneneristysselvityksen tarkastelua ja vaihtoehdot, sähköpostilla laskutettava Suljettu 2017- 0 30 
   pääsuunnittelijan yhteenveto talotehtaalle kommentointia varten työ  05-   

   tehtävät    05   

   100 suunnittelu - Talotehtaan sähköposti ja puhelu rakennuttajan kanssa ääneneristyksestä ja laskutettava Suljettu 2017- 0 30 
   pääsuunnittelijan hankkeen muutoksista työ  05-   

   tehtävät    08   

   100 suunnittelu - Hulevesien purkujärjestelyiden tarkistus rakennuspaikalla, dokumentointi ja laskutettava Suljettu 2017- 1 30 
   pääsuunnittelijan suunnitelman täydennys, lisäys lupapisteeseen työ  05-   
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  7 tehtävät    11   

   100 suunnittelu - Ääneneristysarvojen tarkastelua ja vastaus talotehtaalle sähköpostilla, laskutettava Suljettu 2017- 0 30 
   pääsuunnittelijan pyydetty suunnittelijatietoja työ  05-   

   tehtävät    24   

   100 suunnittelu - Ääneneristysasioista skannattu tietoja ja sähköposti talotoimittajalle laskutettava Suljettu 2017- 0 30 
   pääsuunnittelijan  työ  05-   

   tehtävät    29   

   100 suunnittelu - Tarkastettu talotehtaan toimittamat alustavat pääpiirustusmuutokset, laskutettava Suljettu 2017- 1 30 
   pääsuunnittelijan kommentoitu piirustuksia sähköpostitse, tiedusteltu muuttuneita työ  05-   

   tehtävät ääneneristysarvoja   30   

   100 suunnittelu - Lupapisteen kommenttiin vastaus, tarkennukset suunnitelmien päivitykseen laskutettava Suljettu 2017- 0 30 
   pääsuunnittelijan  työ  06-   

   tehtävät    08   

   100 suunnittelu - Ääneneristysselvityksen uudelleen laskenta, viesti talotehtaalle ja laskutettava Suljettu 2017- 2 0 
   pääsuunnittelijan kommentoitu viestiä, suunnittelijakutsut lupapisteessä, ääneneristysten työ  06-   

   tehtävät päivitystä talotehtaan tietojen mukaan, uusi viesti   09   

   100 suunnittelu - Ääneneristysasioiden lisäys merkitty lupapiirustuksiin, puhelu laskutettava Suljettu 2017- 0 30 
   pääsuunnittelijan rakennesuunnittelijalle tietojen lisäämisestä, lupapisteen päivitykset työ  06-   

   tehtävät    13   

   100 suunnittelu - Tarkastettu muutospiirustukset ja tarkennukset, päivitetty laskutettava Suljettu 2017- 1 30 
   pääsuunnittelijan ääneneristysselvitys, lisätty piirustukset ja selvitys lupapisteen työ  06-   

   tehtävät hakemukseen, viesti lupakäsittelijälle   15   

   100 suunnittelu - Ääneneristysselvityksen päivitys viimeistelty, raportti tallennettu ja lisätty laskutettava Suljettu 2017- 1 30 
   pääsuunnittelijan lupapisteeseen, lisätty muutospiirustukset, kommentti lupakäsittelijälle, työ  06-   

   tehtävät toimitus talotehtaalle   19   

   100 suunnittelu - Rakennuslupapäätöksen tulostus ja tarkastus, toimitus sähköpostilla laskutettava Suljettu 2017- 0 30 
   pääsuunnittelijan rakennuttajalle työ  06-   

   tehtävät    27   

   100 suunnittelu - Puhelu rakennuttajan kanssa aloituskokouksesta ja aikataulusta, vtj laskutettava Suljettu 2017- 0 30 
   pääsuunnittelijan hakemus lupapisteeseen ja valtakirja työ  06-   

   tehtävät    28   

   100 suunnittelu - Valtakirja aloituskokoukseen, toimitus rakennuttajalle, talotehtaalle selvitys laskutettava Suljettu 2017- 0 30 
   pääsuunnittelijan ikkunoiden ja ulko-ovien ääneneristyksestä työ  06-   

   tehtävät    30   

   100 suunnittelu - Kvv-työnjohtajahakemus tehty, talotehtaalle merkitty ikkunoiden laskutettava Suljettu 2017- 1 30 
   pääsuunnittelijan desibeliarvot pohjapiirustukseen, toimitus sähköpostilla, aloituskokouksen työ  07-   

   tehtävät pöytäkirja ja yhteenveto esitäytetty   05   

   100 suunnittelu - Aloituskokous Rakennusvalvonnassa laskutettava Suljettu 2017- 2 0 
   pääsuunnittelijan  työ  07-   

   tehtävät    06   

   100 suunnittelu - Paikan merkintä tilattu, laskutustiedot toimitettu, katukatselmuksen laskutettava Suljettu 2017- 0 30 
   pääsuunnittelijan ajankohta työ  07-   

   tehtävät    07   

https://crm.kryptoniitti.com/dealmaker/servlet/siteservlet?command=salescase&amp;scid=397
https://crm.kryptoniitti.com/dealmaker/servlet/siteservlet?command=salescase&amp;scid=397
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   100 suunnittelu - Katualueen alkukatselmus kohteessa, valokuvattu katualue, keskustelu laskutettava Suljettu 2017- 2 0 
   pääsuunnittelijan naapurin kanssa, puhelu rakennuttajalle, sähköpostilla tieto liittyen puiden työ  07-   

   tehtävät poistoon   10   

   100 suunnittelu - Puhelu mittausosaston ja rakennuttajan kanssa, paikan merkinnän laskutettava Suljettu 2017- 0 30 
   pääsuunnittelijan ajankohta, sähköpostilla tieto hankkeen osapuolille työ  07-   

   tehtävät    11   

   100 suunnittelu - Sähköpostilla vastaus talotoimittajan kysymyksiin, tarkastettu suunnitelmista laskutettava Suljettu 2017- 0 30 
   pääsuunnittelijan tietoja ja tehtäväpyyntö toimistolle työ  08-   

   tehtävät    12   

   100 suunnittelu - Toimistolla hulevesiasiat, sähköposti talotoimittajalle ja energiaselvityksen laskutettava Suljettu 2017- 0 30 
   pääsuunnittelijan kysely työ  08-   

   tehtävät    16   

   100 suunnittelu - Puh.kesk. rakennesuunnittelijan kanssa salaojista ja korkeusasemasta, laskutettava Suljettu 2017- 0 30 
   pääsuunnittelijan tulostettu ja tarkastettu alustavat perustussuunnitelmat työ  08-   

   tehtävät    22   

   100 suunnittelu - Työmaakokous, korkoasiat ja liitoskohdat, puhelu ja sähköposti laskutettava Suljettu 2017- 2 0 
   pääsuunnittelijan pohjatutkijalle, sähköposti talotoimittajalle työ  08-   

   tehtävät    23   

   100 suunnittelu - Puhelut maanrakennusurakoitsijan kanssa, sovittu työmaapalaveri, korkoja laskutettava Suljettu 2017- 3 30 
   pääsuunnittelijan vaaittu ja arvioitu perustustasoa, sähköpostit talotoimittajalle ja työ  08-   

   tehtävät pohjatutkijalle   28   

   100 suunnittelu - Puhelut rakennuttajan, maanrakennusurakoitsijan ja lupa-arkkitehdin laskutettava Suljettu 2017- 1 0 
   pääsuunnittelijan kanssa, työmaamuutokset, sähköpostit työ  08-   

   tehtävät    29   

   100 suunnittelu - Puhelu rakennuttajan, maanrakennusurakoitsijan, pohjatutkijan ja laskutettava Suljettu 2017- 2 0 
   pääsuunnittelijan rakennesuunnittelijan kanssa, perustamistaso, työmaalla tarkistettu työ  08-   

   tehtävät pohjaveden tilanne, valokuvaus, tilannepäivitys sähköpostilla   30   

   100 suunnittelu - Puhelu rakennuttajan kanssa, sähköpostit talotoimittajalle, laskutettava Suljettu 2017- 0 30 
   pääsuunnittelijan maanrakennusurakoitsijalle ja LVI-suunnittelijalle työ  08-   

   tehtävät    31   

   100 suunnittelu - Puhelu maanrakennusurakoitsijan kanssa LVI-tarkennuksista, tiedote LVI- laskutettava Suljettu 2017- 2 0 
   pääsuunnittelijan suunnittelijalle, RAM-muutospiirustukset tarkistettu, RAM-muutos haettu työ  09-   

   tehtävät lupapisteessä, viestit lupa-arkkitehdille   01   

   100 suunnittelu - Puhelu rakennuttajan kanssa muutoslistauksen kommentoinnista, laskutettava Suljettu 2017- 0 30 
   pääsuunnittelijan maanrakentajan sähköpostit, autopihan korkojen tarkastelua ja työ  09-   

   tehtävät suunnitelman täydennystiedot   04   

   100 suunnittelu - Sähköpostit maanrakennusurakoitsijalle, LVI-suunnittelijalle ja laskutettava Suljettu 2017- 1 0 
   pääsuunnittelijan talotoimittajalle, lupapisteestä leimatut muutospiirustukset ja tieto työ  09-   

   tehtävät osapuolille, rakennuttajalle yhteenveto suunnitelmien muutoksista 

talotehtaan palaveria varten 

  05   

   100 suunnittelu - Puhelu LVI-suunnitelmista, puhelu rakennuttajan kanssa muutosten laskutettava Suljettu 2017- 1 0 
   pääsuunnittelijan hintavaikutuksista, tarkasteltu rakennesuunnitelmia ja kysely työ  09-   

   tehtävät rakennesuunnittelijalle perustusten muuttamisesta, LVI-asemasta alustava 
piirustus pohjaksi pihakoroille 

  06   
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   100 suunnittelu - Perustussuunnitelman tulostus ja merkinnät, sähköpostilla laskutettava Suljettu 2017- 1 0 
   pääsuunnittelijan rakennesuunnittelijalle ehdotus, sähköposti talotehtaalle asiakkalle työ  09-   

   tehtävät ilmoitetuista lisäkustannuksista   07   

   100 suunnittelu - Sähköpostit ja puhelut, palaverin sopiminen rakennesuunnitelmista, puhelu laskutettava Suljettu 2017- 1 0 
   pääsuunnittelijan maanrakennusurakoitsijan kanssa, puhelu lupa-arkkitehdin kanssa, työ  09-   

   tehtävät aitamuutos, uudet RAM-piirustukset lisätty lupapisteeseen   11   

   100 suunnittelu - Puh.kesk. LVI-suunnittelijan kanssa putkien sijoituksesta ja keskusteltu vtj:n laskutettava Suljettu 2017- 0 30 
   pääsuunnittelijan kanssa järjestelyistä työ  09-   

   tehtävät    14   

   100 suunnittelu - Puh.kesk. perustussuunnittelijan kanssa tarkennuksista, LVI-suunnittelijan ja laskutettava Suljettu 2017- 0 30 
   pääsuunnittelijan maanrakennusurakoitsijan sähköpostit työ  09-   

   tehtävät    15   

   100 suunnittelu - Puh.kesk. rakennuttajan ja teknisen keskuksen kanssa hulevesien laskutettava Suljettu 2017- 1 30 
   pääsuunnittelijan viivytyksestä, sähköpostit hankkeen osapuolille, esitetty kaupungin työ  09-   

   tehtävät ehdottama viivytysratkaisu, puhelu maanrakennusurakoitsijan kanssa   18   

   100 suunnittelu - Puhelu maanrakennusurakoitsijan kanssa, jäteveden liitosongelmat, laskutettava Suljettu 2017- 0 30 
   pääsuunnittelijan sähköpostit LVI-suunnittelijalle työ  09-   

   tehtävät    25   

   100 suunnittelu - Puh.kesk. rakennuttajan, maanrakennusurakoitsijan ja LVI-suunnittelijan laskutettava Suljettu 2017- 1 0 
   pääsuunnittelijan kanssa, hulevesi- ja viemäriratkaisut, hulevesisuunnitelman päivitys, työ  09-   

   tehtävät toimitus sähköpostilla   26   

   100 suunnittelu - Tarkennustietoa kvv-suunnitelmaan, puhelu maanrakennusurakoitsijan laskutettava Suljettu 2017- 0 30 
   pääsuunnittelijan kanssa tarkistuskaivojen koroista, suunnitelmien tarkistusta työ  09-   

   tehtävät    29   

   100 suunnittelu - Työmaakäynti, raudoitusten tarkistus ja dokumentointi, soitto laskutettava Suljettu 2017- 2 0 
   pääsuunnittelijan rakennesuunnittelijalle, hulevesiviemäröinnin ja salaojakaivojen tarkistus työ  10-   

   tehtävät    03   

   100 suunnittelu - Puhelu talotoimittajan kanssa, räystään osien värityksen määrittely laskutettava Suljettu 2017- 0 30 
   pääsuunnittelijan  työ  10-   

   tehtävät    31   

   100 suunnittelu - Puhelu maanrakennusurakoitsijan kanssa sokkelikoroista ja syöksytorvien laskutettava Suljettu 2017- 0 30 
   pääsuunnittelijan sijainnista, piirtäjälle tehtävänanto, suunnitelmien tarkistus ja toimitus työ  11-   

   tehtävät sähköpostilla   07   

   100 suunnittelu - Puhelut maanrakennusurakoitsijan kanssa sokkelin maanpinnan koroista, laskutettava Suljettu 2017- 0 30 
   pääsuunnittelijan tarkastettu suunnitelmista tietoja, sovittu menettelytapa työ  11-   

   tehtävät    08   

   100 suunnittelu - Puhelu maanrakennusurakoitsijan kanssa koroista, tarkistettu laskutettava Suljettu 2017- 0 30 
   pääsuunnittelijan rakennesuunnitelmien tietoja työ  11-   

   tehtävät    13   

   100 suunnittelu - Puhelu maanrakennusurakoitsijan kanssa, maanpinnan korkoja sovittu laskutettava Suljettu 2017- 0 30 
   pääsuunnittelijan puhelimessa, nostetaan luoteisnurkan korkoa +300mm. työ  11-   

   tehtävät    14   

   100 suunnittelu - Kvv- ja iv-työnjohtajan hakemukset ja valtakirjan liittäminen laskutettava Suljettu 2018- 0 30 
   pääsuunnittelijan  työ  01-   
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  7 tehtävät    03   

   100 suunnittelu - Vtj sijaisuushakemus laadittu ja täytetty laskutettava Suljettu 2018- 0 30 
   pääsuunnittelijan  työ  02-   

   tehtävät    04   

   100 suunnittelu - Suunnitelmien lisäys tiedostopankkiin ja tiedote laskutettava Suljettu 2018- 0 30 
   pääsuunnittelijan  työ  03-   

   tehtävät    02   

   100 suunnittelu - Puhelu maanrakennusurakoitsijan kanssa, tarkennustietoja työmaalle, laskutettava Suljettu 2018- 0 30 
   pääsuunnittelijan sähköposti pääurakoitsijalle, vastattu sähköpostilla toimitettuihin kyselyihin työ  05-   

   tehtävät    07   

   100 suunnittelu - Työmaapalaveri maanrakennusurakoitsijan kanssa, pintavesien johtaminen, laskutettava Suljettu 2018- 2 0 
   pääsuunnittelijan kulkuyhteydet ym., viesti työmaapäällikölle työ  05-   

   tehtävät    29   

   100 suunnittelu - Sopimus raja-aidasta, suunnitelmat tarkastettu, sopimus ja liitteet laskutettava Suljettu 2018- 2 30 
   pääsuunnittelijan sähköpostiin, Rakennusvalvontaan muutossuunnitelma ja viesti työ  06-   

   tehtävät    19   

   100 suunnittelu - Työmaapalaveri, ulkotasot ja portaat, raja-aita, sähköpostit laskutettava Suljettu 2018- 2 30 
   pääsuunnittelijan  työ  06-   

   tehtävät    20   

   100 suunnittelu - Työmaalla tarkastettu pihaterassit ja kaiteiden asennusmahdollisuudet, laskutettava Suljettu 2018- 2 0 
   pääsuunnittelijan kellarikerroksen kiintokalusteet, sähköpostit maanrakennusurakoitsija sekä työ  07-   

   tehtävät työnjohtajalle, puhelu työnjohtajan kanssa   06   

   100 suunnittelu - Sähköpostit pääurakoitsijalle näkösuojien rakenteesta, sähköpostit laskutettava Suljettu 2018- 0 30 
   pääsuunnittelijan maanrakennusurakoitsijalle, suunnitelmien tarkennusta työ  07-   

   tehtävät    13   

   100 suunnittelu - Työmaakäynti, ulkoterassien ratkaisuja sovittu timpurin kanssa, tarkastettu laskutettava Suljettu 2018- 2 0 
   pääsuunnittelijan sisätiloja, sähköjen asennustyö käynnissä, lattiamateriaalit asennettu työ  07-   

   tehtävät    18   

   100 suunnittelu - Rakennusvalvonnassa keskusteltu lupakäsittelijän kanssa ajoliittymästä, laskutettava Suljettu 2018- 0 30 
   pääsuunnittelijan käsittelijä käy katsomassa tilanteen, toimitettu asiakirjat sähköpostilla työ  09-   

   tehtävät    03   

   100 suunnittelu - Sähköpostilla välitetty rakennusvalvonnan viesti ajoliittymästä, puhelu laskutettava Suljettu 2018- 0 30 
   pääsuunnittelijan maanrakennusurakoitsijan kanssa, jatkotoimenpiteet työ  09-   

   tehtävät    04   

   100 suunnittelu - Vastattu lupakäsittelijän viestiin ajoliittymästä, tiedusteltu menettelyä, laskutettava Suljettu 2018- 0 30 
   pääsuunnittelijan tiedotettu työmaata viemärikaivojen tarkastusluukuista työ  09-   

   tehtävät    05   

   100 suunnittelu - Puhelu liikennesuunnittelijan kanssa, liittymäasian selostus, sähköpostilla laskutettava Suljettu 2018- 0 30 
   pääsuunnittelijan tieto ja liitteet, vastauksen välitys, puhelu maanrakennusurakoitsijan kanssa työ  09-   

   tehtävät    12   

   100 suunnittelu - Puhelu rakennuttajan kanssa suunnitelmista ja toimituksen sisällöstä, laskutettava Suljettu 2018- 0 30 
   pääsuunnittelijan tarkastettu sähköpostit, toimitus rakennuttajalle, pyydetty työ  09-   

   tehtävät viemärikuvauksesta päivitystiedot, RATU-tiedot talotoimittajalle   17   

https://crm.kryptoniitti.com/dealmaker/servlet/siteservlet?command=salescase&amp;scid=397
https://crm.kryptoniitti.com/dealmaker/servlet/siteservlet?command=salescase&amp;scid=397
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  100 suunnittelu - 

pääsuunnittelijan 
tehtävät 

100 suunnittelu - 

pääsuunnittelijan 

tehtävät 

100 suunnittelu - 

pääsuunnittelijan 
tehtävät 

100 suunnittelu - 

pääsuunnittelijan 

tehtävät 

100 suunnittelu - 

pääsuunnittelijan 

tehtävät 

100 suunnittelu - 

pääsuunnittelijan 

tehtävät 

100 suunnittelu - 
pääsuunnittelijan 

tehtävät 

100 suunnittelu - 

pääsuunnittelijan 

tehtävät 

100 suunnittelu - 

pääsuunnittelijan 

tehtävät 

100 suunnittelu - 

pääsuunnittelijan 

tehtävät 

100 suunnittelu - 

pääsuunnittelijan 
tehtävät 

Työmaalla tarkastettu käyttöönottokatselmuksen puutteita, soitto 

työpäällikölle, ajoliittymän ja tiealueen mittaus, dokumentointi, palaveri DEN 
Finland, suunnitelmaepäselvyydet 

Ajoliittymän selvittelyä, piirustuksen tarkennus, valokuvat, viesti 

liikennesuunnittelijalle, pyydetty uutta kannanottoa 

 
Puhelu liikennesuunnittelijan kanssa liittymäasiasta, pyydetty kannanotosta 
kirjallinen tieto As Oy:tä varten 

 
Puhelu rakennuttajan kanssa lopputarkastuksesta, välitetty 

liikennesuunnittelun viesti, puhelu maanrakennusurakoitsijan kanssa 

toteutuksesta, selvitetään vielä rakennusvalvonnasta 

Rakennusvalvonnassa palaveri lupakäsittelijän kanssa, liittymäasiasta 

ehdotus ja jatkon sopiminen, puhelut maanrakennusurakoitsijan kanssa, 
käyty myös Savikkatiellä tarkistamassa puun kaadon tilanne 

Liikennesuunnittelijalle toimitettu ehdotus liittymän muutoksesta, selostus 

asiasta ja viittaus rakennusvalvontakäyntiin 

 
RAM-muutospiirustukset lisätty lupapisteeseen, viesti lupakäsittelijälle, 

puhelu rakennuttajan kanssa, viemärikuvausten tiedostot toimitettu 

 
Puhelu maanrakennusurakoitsijan kanssa ajoliittymän muutoksesta ja 

muusta ajankohtaisesta 

 
Puhelu rakennuttajan kanssa ja viesti lupakäsittelijälle, liitymämuutoksen 

RAM tiedustelu 

 
Liikennesuunnittelijan sähköposti, puhelu rakennuttajan kanssa, sähköpostit 

liittymästä 

 
Puhelu maanrakennusurakoitsijan kanssa, liittymäasia, suunnitelman 
toimitus, jatkotoimenpiteet 

laskutettava 

työ 
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työ 
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työ 
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2 0 

 

 
1 30 

 

 
0 30 

 

 
0 30 

 

 
2 0 

 

 
0 30 
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0 30 
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Yhteensä 97 0 

 


