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Opinnäytetyön aiheena on käsitellä urakkasopimuksen laatimiseen vaadittava si-
sältö huomioon ottaen nykylainsäädännön määräykset ja tilaajan tavoitteet. 

Esimerkkikohteena käytettiin Sevipex Oy:tä, osoitteessa Hovioikeudenpuistikko 13, 
Vaasa. 

Tavoitteena opinnäytetyössä on selvittää yleisimmät urakkamuodot, joita on käy-
tössä uudisrakentamisessa ja saneerausurakoinnissa Suomessa. Opinnäytetyössä 
käsitellään lisäksi yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) soveltamista urakan eri vai-
heissa ja niiden hyödyntämistä esimerkiksi urakkasopimusta laadittaessa. Esimerk-
kikohteessa käydään läpi saneerauksen eteneminen hankeselvitysvaiheesta val-
miin työn luovutukseen. Lisäksi selvitetään Ilmanvaihdon perusparantamiseen käy-
tettäviä eri urakkamuotoja. Esimerkkikohteessa valitaan sopivin urakkamuoto tilaa-
jalle. Eri urakkamuotojen vertailulla ja sopimusehtojen selvityksillä esitetään esi-
merkkikohteelle sopivin urakkamuoto. Opinnäytetyössä selvennetään lisäksi vas-
tuuasioita eri urakkamuodoissa.  

Työ sisältää tilaajan ja toimittajan kanssa käytyjä neuvotteluja, joista on laadittu pöy-
täkirjat, suunnittelijan laatiman urakkaohjelman työturvallisuusliitteineen sekä varsi-
naiset suunnitelma-asiakirjat kohteesta. Ilmanvaihtourakan suunnitelmat on laadittu 
nykyaikaisin menetelmin, joten urakan edetessä mahdolliset muutokset ovat helppo 
ja nopea päivittää alkuperäisiin suunnitelmiin. 
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The topic of the thesis was to deal with context of a construction contract and to 

take notice of the current legislation, articles and goals of the customer. 

Sevipex Oy, address Hovioikeudenpuistikko 13 Vaasa, was the subject. The goal 

of the thesis was to sort out the most common construction forms which would be 

used in new constructions and clearance constructions in Finland. The thesis also 

dealt with adapting common stipulations (YSE 1998) in different periods of con-

struction. The thesis also dealt with how to take benefit of stipulations, for exam-

ple, when preparing a construction contract. In the subject, clearance construction 

was studied from the feasibility study to the delivery of a ready construction. In the 

thesis, also different construction forms used in renovating air condition were also 

researched. After that, the most suitable construction form was chosen for the cus-

tomer. By comparing different forms of constructions and by sorting out stipula-

tions, the most suitable construction form for the subject was suggested. The the-

sis also studied the responsibilities in different construction forms.  
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyössä tarkastellaan Sevipex Oy:lle tehtävän ilmanvaihdon perusparanta-

misurakan sopimuksen syntymistä hankeselvitysvaiheesta urakkasopimuksen laa-

timiseen. Työssä tarkastellaan tilaajan näkökulmasta hankeselvityksen eri vaiheita 

ja selvityksiä sekä alustavia toimenpiteitä, joita tehdään ennen tarjouksen lähettä-

mistä urakoitsijoille. Työssä perehdytään lisäksi esimerkkikohteen urakkasopimuk-

sen laatimiseen, rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE98) mukaisiin ehtoi-

hin ja ehtojen mukaiseen sisältöön.  

Tavoitteena on selkeyttää esimerkkikohteen avulla urakan eri vaiheita. Työssä sel-

vitetään lisäksi eri urakkamuotoja ja viranomaismääräyksiä. 

Viranomaismääräyksillä on tavoitteena taata turvallinen ja hyvän rakennustavan 

mukaisesti toteutettu urakka sekä urakan eri vaiheissa suojella oikeudellisin keinoin 

ja perustein kaikkia urakan osapuolia. Työssä selvitetään yleisimpiä määräyksiä 

koskien rakennusurakoita.  

Esimerkkikohteen projektin tavoitteena on saada yksi urakoitsija vastaamaan koko 

hankkeesta, vaikka saneerauksessa tarvitaan monen alan urakoitsijoita. Urakka on 

maksuperusteinen kokonaisurakka. Tarjouspyyntö asetti erityisiä haasteita sanee-

rauskohteessa. Hyvin laadittu tarjouspyyntö mahdollisti hyvin toteutuneen projektin. 

Kohteen rakennustekniset ratkaisut ja korjausrakentamisen nykyiset vaatimukset ja 

lainsäädäntö vaativat suunnittelua myös urakkasopimuksen muodon valinnassa.  

 RT-kortteja käytettiin hyödyksi urakkatarjouksen ja -sopimuksen laatimisessa. RT-

korteissa on selkeästi esitetty työtapoja ja neuvoja, sekä korteissa on lisäksi neu-

voa-antavia asiakirjamalleja, joita voi hyödyntää muokkaamalla kohteen tavoitteisiin 

ja ominaisuuksiin sopiviksi. Sopimuksen laatija pystyy laatimaan korttia apuna käyt-

täen sopivan urakkamuodon ja sisällön. 

Opinnäytetyön esimerkkikohteessa päädyttiin käyttämään kokonaishintaurakkaa, 

koska tällöin vastuu ja aikataulutus urakan kokonaisuudesta saadaan yhdelle ura-

koitsijalle. 
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Toimeksiantajan esittely 
 

Opinnäytetyössä käsitellään Sevipex Oy:n omistamaa kiinteistöä, joka sijaitsee 

osoitteessa Hovioikeudenpuistikko 13, Vaasa. Kiinteistö sijaitsee Vaasan ydinkes-

kustassa torin laidassa. Kiinteistössä on liiketiloja katutasossa sekä toimisto- ja 

asuintiloja ylemmissä kerroksissa.  

 

Kuva 1. Kiinteistön julkisivu Vaasan kaupungin torille. 
 

Opinnäytetyön kohteena olevan Hovioikeudenpuistikko 13:n ilmanvaihdon peruspa-

rantamisen tavoitteena on parantaa energiatehokkuutta ja pienentää korjausvelkaa. 

Omistajalla on lisäksi tavoitteena pystyä hallinnoimaan kiinteistöjä internet se-

laimella ajasta ja paikasta riippumatta. 
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 Tehtävänanto 

Teoriaosuudessa käsitellään eri urakkamuotoja. Urakkamuodot jaotellaan suoritus-

velvollisuuksien, maksuperusteisen ja urakoitsijoiden välisten mukaisiin urakkamuo-

toihin. 

Urakat, jotka katsotaan kuuluvan suoritusvelvollisuuksiin ovat kokonaisurakka, 

KVR-urakka, projektinjohtourakka, elinkaarihanke ja allianssiurakka. Maksuperus-

teisiin kuuluviin urakoihin kuuluvat kokonaisurakka, laskutyöurakka ja tavoitehin-

taurakka. Urakoitsijoiden välisiin urakoihin kuuluvat pääurakka, sivu-urakka, alis-

tettu sivu-urakka ja aliurakka.  

Tutkimusosiossa tehtävänä oli selvittää ja esittää kohteen haasteellisimmat työvai-

heet, jotka olisivat mahdollisesti vaikuttaneet eri urakkamuodoissa ratkaisevasti 

hankkeen kustannuksiin. Tässä työssä selvitettiin seuraavia asioita: 

• Onko tilaajan näkökulmasta urakkamuotoa, joka olisi suosiollinen vaihtoehto 

aina tilaajalle? 

• Mikä urakkamuoto soveltuu yleensä ilmanvaihdon perusparannuksen urak-

kamuodoksi parhaiten? 

• Mitä riskejä eri urakkamuodoista on tilaajalle ja toimittajalle ja miten niitä pys-

tytään välttämään? 
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2 URAKKASOPIMUKSEN TAUSTAA 

 Yleistä 

Urakkasopimus on tilaajan ja toimittajan (urakoitsija) kahdenvälinen sopimus tilaa-

jan haluaman urakan osa-alueen toimituksesta. Rakennushankkeen toteuttaminen 

muodostuu monista lukuisista kokonaisuuksista ja eri tehtävistä, jotka hankkeen 

osapuolten tulee tietää varmistuakseen siitä, että hanke toteutuu onnistuneesti. Ra-

kennuttajan tai tilaajan on tehtävä itselleen selkeäksi, millaisen rakennushankkeen 

haluaa, jotta kohde voidaan suunnitella tarkoitukseensa optimaalisella tavalla käy-

tettävissä olevat taloudelliset resurssit huomioon ottaen. Urakkasopimus tehdään 

yleensä urakkasopimuksia varten laaditulle RT 80260 -lomakkeelle. RT 80260 -lo-

maketta käytetään yleensä silloin, jos urakassa on pääurakoitsija ja sivu-urakoitsi-

joita. Pienurakkaan käytetään usein lomaketta RT 80265, josta käytetään nimitystä 

pienurakkasopimus. Pienurakkasopimus soveltuu hyvin lyhytaikaisiin urakoihin ja 

erikoistöihin kuten sähkö-, putki-, ilmanvaihto- ja maalaustöihin. Urakkasopimuk-

sissa yhtenä tärkeimpänä liitteenä käytetään yleisesti YSE 98:aa (yleiset sopimus-

ehdot). Ellei kuitenkaan sopimuksessa ole muuta sovittu tai ei ole ehtolausekkeita, 

noudatetaan rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE 98). (Hemming, Laine & 

Kaskiaro 2011, 17–24.) 

2.2 Urakka-asiakirjat 

Urakka-asiakirjoilla tarkoitetaan urakkaan liittyviä kyseisen työsuoritteen työkohtai-

sia sekä yleisiä asiakirjoja. Urakka-asiakirjat jaetaan hankekohtaisiin ja yleisiin asia-

kirjoihin. Eri urakkasuoritteisiin laaditaan aina erilliset asiakirjat kustakin urakkasuo-

ritteesta, kun taas yleiset asiakirjat ovat yleensä käytössä myös muissa urakkasuo-

ritteissa mahdollisesti vain pienin muutoksin. Sopimusasiakirjat on jaettu kahteen 

eri osaan: teknisiin- ja kaupallisiin asiakirjoihin. Tekniset asiakirjat sisältävät kunkin 

urakkasuoritteen laajuuden, laatutason ja suorituksen, jotka sopimuksessa tai sopi-

musehdoissa on lueteltu teknisiksi asiakirjoiksi. Kaupalliset asiakirjat sisältävät 
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urakkasuoritteen taloudellisia ja juridisia sisältöä koskevia asiakirjoja, jotka sopi-

muksessa tai sopimusehdoissa on lueteltu kaupallisiksi asiakirjoiksi. (Hemming, 

Laine & Kaskiaro 2011, 17–24.) 

 

Taulukko 1. Urakka-asiakirjamallit RT 16-10768 
 

Urakka-asiakirjamallit    Vastaavat lomakkeet 

 

Urakka-asiakirjamallit ja niitä vastaavat lomakkeet (Taulukko 1). Mallien tarkoituk-

sena on yhtenäistää ja selkeyttää toimintatapoja mahdollisimman paljon, jolloin saa-

daan vertailukelpoisia urakkatarjouksia ja tulkinta on helpompaa. Asiakirja tulee kui-
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tenkin laatia jokaisella urakkakerralla hankkeen ominaisuuden mukaisesti. Mallit an-

tavat vain esimerkin ja malleissa on pyritty huomioimaan mahdollisimman laajasti 

kaikki vaihtoehdot. On syytä kuitenkin muistaa, että malliasiakirjoissa olevat esimer-

kit tulee niiltä osin pyrkiä poistamaan, joita hankkeessa ei ole. (RT 16-10768 2012). 

Asiakirjojen sisältö. Asiakirjoissa on noudatettu muutamia periaatteita asioiden si-

joittamisessa. Urakkaohjelma sisältää urakoitsijan ja rakennuttajan väliset ehdot so-

pimuksessa. Urakkarajaliite sisältää työmaan yleiset järjestelyt, yhteistoimintavel-

voitteita ja sellaisia yksityiskohtia ja rajoja, jotka eivät esiinny piirustuksissa tai työ-

selostuksissa. Urakkarajaliite on tarkoitettu kaikille urakoitsijoille. (RT 16–10768, 

2012). 

 Urakkamuodot 

Rakennushankkeitten erilaisuuksista johtuen on olemassa erilaisia urakkamuotoja. 

Urakkamuodot jaotellaan suoritusvelvollisuuksien, maksuperusteisen ja urakoitsijoi-

den välisten mukaisiin urakkamuotoihin. (Hemming, Laine & Kaskiaro 2011, 40–

42.). 

Suoritusvelvollisuuksiin kuuluvat urakkamuodot. Urakat, jotka katsotaan kuulu-

van suoritusvelvollisuuksiin ovat kokonaisurakka, KVR-urakka, projektinjoh-

tourakka, elinkaarihanke ja allianssiurakka. (Hemming, Laine & Kaskiaro 2011, 61–

73). 

Kokonaisurakka. Kokonaisurakassa tilaaja tekee rakennustöitä koskevan urakka-

sopimuksen yhden urakoitsijan kanssa. Urakoitsija vastaa suunnitelma-asiakirjojen 

pohjalta rakennustyöstä kokonaisuudessaan urakkasopimuksen mukaisesti. Ura-

koitsija itse tekee aliurakkasopimuksen, kuten LVI-töistä ja sähkötöistä. (Hemming, 

Laine & Kaskiaro 2011, 61–73). 
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KVR- tai SR-urakka. KVR- eli kokonaisvastuu-urakkaa voidaan kutsua urakkaa, 

jolloin asiakas saa avaimet käteen -periaatteella valmiin toimituksen. Urakoitsija 

suunnittelee ja toteuttaa kohteen tilaajan antamien ohjeistuksen ja lähtötietojen mu-

kaisesti. KVR-urakan tavoitteena on hakea kustannussäästöjä esimerkiksi toimitta-

jan omasta tuotantojärjestelmästä tai konseptirakentamisesta, organisaatiosta. Ura-

koitsijan vastuu tällaisessa urakkamuodossa on olennaisesti laajempi, eikä tilaajalla 

ole niin paljon mahdollisuuksia vaikuttaa lopputulokseen. KVR-urakasta puhutaan 

myös SR- eli suunnittele ja rakenna -urakkamuotona. (Hemming, Laine & Kaskiaro 

2011, 61–73). 

Projektinjohtourakka. Projektinjohtourakointia pidetään yhdestä uusista urakka-

muodoista. Projektinjohtourakointia on kuitenkin käytetty jo 1970-luvulla, mutta 

urakkamuoto on yleistynyt vasta viime aikoina. Projektinjohtomuodoissa toteutetaan 

rinnakkain toteutussuunnittelua, hankintoja ja rakentamistyötä. Periaatteena on eri 

tehtävien limittäminen, jolloin hankkeen toteutusaika lyhenee. Samalla mahdolliste-

taan pidempi suunnitteluaika. Tilaajalla on mahdollisuus vaikuttaa hankkeen ede-

tessä suunnitteluun ja näin ollen myös lopputulokseen. (Hemming, Laine & Kaskiaro 

2011, 61–73). 

Elinkaarihanke. Elinkaarihankkeessa urakoitsija vastaa rakentamisen suunnitte-

lusta sekä itse rakentamisesta vastaavalla tavalla kuin KVR- tai SR-urakassa. Elin-

kaarihanke on sopimusteknisesti hyvin monimutkainen kokonaisuus, jossa täytyy 

huomioida sopimuskauden muutokset. Elinkaarihankkeessa urakoitsija ottaa vasta-

takseen rakentamisen lisäksi myös käytönaikaisen ylläpidon ja käyttöön liittyvät so-

pimukset. Tähän sisältyy usein myös urakoitsijan hankkima rahoitus tilaajalle. (Hem-

ming, Laine & Kaskiaro 2011, 61–73). 

Allianssiurakka. Allianssiurakassa kaikki projektitoimitukseen tarvittavat osaajat in-

tegroidaan yhteen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Allianssiurakkamuo-

dossa yhdistetään käyttäjän, tilaajan, suunnittelijan ja rakentamisen sekä mahdol-

listen taloteknisten järjestelmien toimittajien osaamiset yhteen organisaatioon. Ke-

hitysvaiheessa laaditaan hankkeen toteutussuunnitelma ja tilaajan tavoitteista joh-

detut tulostavoitteet yhteisen kannustinjärjestelmän perustaksi. Allianssimallissa 
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kaikki sopimusosapuolet voittavat tai häviävät yhdessä. Hanketta kuitenkin kehite-

tään ja suunnitellaan yhdessä niin pitkälle, että osapuolet saavuttavat yhteisen nä-

kemyksen riskeistä ja tavoitekustannuksista, johon osapuolet sitoutuvat. (Vison.fi 

2014.)  

Maksuperusteisiin kuuluvat urakkamuodot. Maksuperusteisiin kuuluviin urakoi-

hin kuuluvat kokonaisurakka, laskutyöurakka ja tavoitehintaurakka (Hemming, 

Laine & Kaskiaro 2011, 61–73). 

Kokonaisurakka. Kokonaishintaurakassa sovitulle työtulokselle määritetään urak-

kasopimuksessa kiinteä hinta, jonka tilaaja maksaa urakoitsijalle. Jos kustannukset 

alittuvat sopimushinnasta, voitto jää urakoitsijalle. Vastaavasti rakennuskustannus-

ten ylittäessä sopimuksessa olevan hinnan tappion kantaa urakoitsija. Urakoitsijalla 

on näin ollen tavoitteena rakentaa mahdollisimman halvalla. Kokonaisurakkasopi-

musmallissa on tilaajan asettama valvonta erittäin tärkeässä roolissa. Kokonaisura-

kassa suunnitelmat ovat valmiit, jolloin urakoitsija osaa hinnoitella hankkeen. (Hem-

ming, Laine & Kaskiaro 2011, 61–73). 

Laskutyöurakka. Laskutyössä tilaaja on velvollinen maksamaan toteutuneet kus-

tannukset lisättynä urakoitsijan palkkiolla. Kustannusriski on laskutyöurakassa tilaa-

jalla. Laskutyöurakkamuotoa käytetään usein silloin, kun suunnitteluratkaisuja ei voi 

etukäteen tehdä tai jos rakenteisiin tai muihin rakennuksen osiin liittyy paljon riskejä. 

Tyypillisiä hankkeita ovat korjauskohteet. (Hemming, Laine & Kaskiaro 2011, 61–

73). 

Tavoitehintaurakka. Tavoitehintaurakassa rakennuttaja sitoutuu korvaamaan ura-

koitsijalle kustannukset yksikköhintojen perusteella. Tavoitehinnan alittuessa tilaa-

jan ja urakoitsijan kanssa on sovittu bonuspalkkiojärjestelmästä. Tavoitehinnan ylit-

tyessä urakoitsija joutuu ottamaan osan kustannusylityksestä, mikä pienentää ura-

koitsijan katetta. (Hemming, Laine & Kaskiaro 2011, 61–73). 

Urakoitsijan väliset urakat. Urakoitsijoiden välisiin urakoihin kuuluvat pääurakka, 

sivu-urakka, alistettu sivu-urakka ja aliurakka (Hemming, Laine & Kaskiaro 2011, 

61–73). 
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 YSE 1998 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot  

Suomen lainsäädännössä lain nojalla on säädetty vain valtion rakennusurakoista 

(436/1994). Rakennuslainsäädäntö säätelee teknisiä työsuorituksia, joita voidaan 

arvioida esimerkiksi hyvän rakennustavan avulla. Suomen toimitila- ja rakennuttaja-

liitto ry on vahvistanut rakennusurakan yleiset sopimusehdot (myöhemmin YSE tai 

YSE 1998). Sopimusehdot on laadittu Rakennusteollisuuden Keskusliitto ry:n ja 

Suomen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto ry:n kanssa yhteistyössä. Rakennustietosää-

tiö on laatinut hyvistä rakennustapamenettelyistä selkeitä ohjeita, joita löytyy Ra-

kennustietosäätiön RT-kortistosta. Yleiset sopimusehdot on keskeinen sopimusoi-

keudellinen normisto. YSE löytyy myös Rakennustietosäätiön RT-kortistosta nume-

rolla 16-10660. Lainsäädännöstä käytetään lyhennettä YSE 1998, rakennusurakan 

yleiset sopimusehdot. Sopimusehdot on tarkoitettu elinkeinonharjoittajien välisiin 

urakkasopimuksiin. Sopimusehtoja voidaan käyttää suoraan myös sivu- ja aliurakoi-

hin. (Liuksiala & Stoor 2014, 95 – 99). 

Yleisten sopimusehtojen sisältö määritellään kahteen eri ryhmään, pää- ja sivusuo-

ritusvelvollisuuksiin. Kaikkien urakoitsijan urakkaan sisältyvien velvollisuuksia ja vel-

vollisuuksien luettelemista sopimuksessa ei yleensä ole mahdollista tehdä. Tämän 

takia urakoitsijan pääsuoritusvelvollisuus on yleisemmällä tasolla määrätty. Sivuvel-

vollisuudet koskevat pääsääntöisesti kunkin urakoitsijan omaa suoritusta. (Liuksiala 

& Stoor 2014, 95 - 99). 

Pääsuoritusvelvollisuus. Urakoitsija on sovittua urakkahintaa tai muuta perustetta 

vastaan velvollinen urakkasopimuksen ja siinä määrättyjen sopimusasiakirjojen 

edellyttämien työsuoritusten ja toimenpiteiden mukaisesti tekemään urakan val-

miiksi ja luovuttamaan sen sopimusasiakirjojen mukaisesti tilaajalle. Urakoitsija ei 

ole velvollinen toimittamaan tilaajan vaatimuksia, jos niitä ei selkeästi ole osoitettu, 

tai ne eivät perustu sopimusasiakirjoista ilmeneviin määräyksiin. Urakoitsijan tulee 

suorittaa sopimuksenmukainen tehtävänsä ammattitaidolla noudattaen voimassa 
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olevia rakentamismääräyksiä ja hyvää rakennustapaa. (Liuksiala & Stoor 2014, 95–

99). 

Sivuvelvollisuudet. Urakka-asiakirjoissa sivuvelvollisuuksia voidaan määrätä esi-

merkiksi jollekin urakoitsijalle, kuten pääurakoitsijalle, laajempia velvoitteita. Lisäksi 

sivuvelvollisuuksia voidaan määrätä tarkemmin muissa sopimuksen teknisissä tai 

kaupallisissa asiakirjoissa. (Liuksiala & Stoor 2014, 95 - 99). 

 Asbestilaki 

Asbestinlainsäädäntö muuttui vuoden 2016 alusta, jolloin kaikille työmaille, jotka 

ovat vanhempia kuin vuonna1994 valmistuneita, tulee tehdä asbestikartoitus. Lakiin 

on keskitetty asbestipurkutyölupaa ja asbestipurkutyöntekijän pätevyyttä koskevat 

säännökset sekä näistä pidettävien rekistereiden ylläpitoon liittyvät määräykset. As-

bestipitoisten rakennusmateriaalien valmistus ja maahantuonti kiellettiin vuoden 

1993 alusta ja myyminen ja käyttöönotto vuoden 1994 alusta. (A 1.1.2015/111.)  

 Turvallisuus 

Työturvallisuuslain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työn-

tekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi. Lain tarkoituksena on lisäksi 

ennalta ehkäistä ja torjua tapaturmia, ammattitauteja ja muuta työympäristöstä joh-

tuvia työntekijöiden henkisen tai fyysisen terveyden haittoja. (L 1.1.2002/123.)  
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3 ESIMERKKIKOHTEEN URAKAN ERI VAIHEET 

 Hankekuvaus 

Nykyisessä tilanteessa kiinteistön ilmastointi on toteutettu kolmella erillisellä tuloil-

makojeella (TK01, TK01, TK03), joita palvelee yhteinen raitisilmakanava. Jokaisella 

ilmanvaihtoalueella on lisäksi raitisilmapelti, ilmansuodatin, tuloilman esilämmitys ja 

jälkilämmitys- ja jäähdytyspatteri. Palvelualue ilmanvaihtokojeilla on seuraava: 

TK01 ravintolankeittiö, TK02 kirjakauppa ja TK03 palvelee sosiaalitiloja. Poistoilma 

tiloista on toteutettu kolmella erillisellä vesikatolle sijoitetulla poistoilmakojeella. 

Perusparannuksen tavoitteena on uusia kiinteistön tulo- ja poistoilmakojeet ja sel-

vittää energiatehokkuuslaskelmilla parhaat mahdollisuudet lämmön talteenotolle 

poistoilmasta. Lämmön talteenoton rajoituksena on kiinteistön yhdistetty likaisten ja 

puhtaiden tilojen poistoilmakanavisto. Lämmön talteenottoon voidaan valita järjes-

telmiä, jotka eivät ole likaantumisherkkiä, kuten nestekiertoista lämmöntalteenottoa 

tai lämmöntalteenottokuutiota. Kohteen energiakustannuslaskennan kautta asetet-

tiin tavoitteeksi noin 10 vuoden takaisinmaksuaika. 

 Hankeselvitysvaihe 

Hankeselvityksen alkuvaiheessa Sevipex Oy ja Skapat Energia Oy olivat tehneet 

puitesopimuksen projektinjohtourakasta, jossa oli sovittu ansaintalogiikka projektin-

johtourakoitsijalle. Projektinjohtosopimuksessa oli ainoastaan yksi liite KSE2003 

(LIITE 2). KSE2003 on konsulttien sopimusehdot, jotka ohjeistavat lähinnä projek-

tinjohtajan toimintaa sekä palvelun tuottavaa yritystä.  

Kiinteistön omistajan tavoitteena oli ollut pitkään peruskorjata kiinteistön ilmanvaih-

toa, koska ilmanvaihtojärjestelmä oli alkuperäinen, eikä se ollut riittävä nykymää-

räysten mukaan. Ilmanvaihdosta puuttuu lisäksi lämmön talteenottojärjestelmä. Il-

manvaihdon saneerausta mietittiin eri lähtökohdista. Asiaa tarkasteltiin energiate-

hokkuusnäkökulmasta, korjausvelan pienentämisenä, viihtyvyyden parantamisena 
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jne. Päädyttiin tarkastelemaan hanketta energiatehokkuusnäkökulmasta, mikä lisää 

automaattisesti myös viihtyvyyttä. Hankeselvitysvaiheeseen päätettiin tilaajan 

kanssa tarjousten perusteella valita LVI- ja rakennesuunnittelijaksi TSSG Group Oy. 

TSSG Group Oy on vuonna 1985 perustettu tamperelainen rakennus-, rakenne-, 

sähkö-, tele-, turva-, LVI- ja automaatiosuunnittelua harjoittava insinööritoimisto. 

TSSG Group Oy:n valintaan suunnittelutoimistoksi vaikutti se, että kohteessa jou-

dutaan tekemään rakennus-, rakenne- ja LVI- suunnittelua, jotka yritys pystyy toi-

mittamaan samasta toimistosta. Hankkeeseen tehtiin toimeksiantona hankeselvitys 

(LIITE 1). Hankeselvitysvaiheessa laskettiin energialaskelmien kautta hankkeen ta-

kaisinmaksuaikaa eri ilmanvaihtokoneratkaisuille, selvitettiin vuokralaisten viihty-

vyyttä sekä päätettiin ilmanvaihtokojehuoneen sijainti, jäähdytystehontarve, sekä 

muut urakkaan vaikuttavat olennaiset asiat, esimerkiksi työvaiheet ja aikataulu. 

Energialaskelmien kautta, jotka näkyvät kuvissa 2,3,4 ja 5, selvitettiin kokonaista-

loudellisesti edullisin ratkaisu hankkeelle, koska tällöin saatiin paras mahdollinen 

hyötysuhde lämmön talteenotolle sekä jäähdytysteho. Lisäksi takaisinmaksuaika on 

arvioidun mukainen. Nykyinen kojehuone sijaitsi kiinteistön kolmannessa kerrok-

sessa, jossa sisäänkäynti konehuoneeseen oli rappukäytävässä, mikä on huollon ja 

paloalueiden kannalta huonossa paikassa. Työryhmän kanssa pohdittiin uutta il-

manvaihtokonehuoneen paikkaa. Vaihtoehdoiksi jäivät ainoastaan nykyinen sijainti 

rakennuksen kolmannessa kerroksessa rappukäytävässä ja toinen vaihtoehto ra-

kennuksen alemmalla vesikatolla. Rakennesuunnittelija otettiin lisäksi tekemään 

laskelmat konehuoneen painon jakautumisesta rakenteisiin ja kivijalkaan. Laskel-

mien perusteella todettiin, että ilmanvaihtokojehuone voidaan sijoittaa vesikatolle.  

Kuvassa 6. on esitetty ilmanvaihtokojeen ja kanaviston sijoittuminen katolla.  

Perusparannushankkeen aikatauluksi päätettiin esittää kesäkautta, jolloin ilman-

vaihdon lämmitystarvetta ei olisi. Hankkeen aikataulu huhti–lokakuu oli rakentami-

selle parasta aikaa, mutta riskinä oli mahdollinen tuleva kuuma kesä, jolloin kiinteis-

tössä oli tarvetta jäähdyttää. 

Hankesuunnitteluvaiheeseen kannattaa panostaa riittävästi, koska sen osuus koko-

naiskustannuksista on varsin pieni. Hyvällä esiselvityksellä ja hankesuunnittelulla 

voidaan säästää huomattava summa urakointivaiheessa, jolloin mahdollisesti jää 

pois lisäsuunnittelu sekä urakoitsijan lisätyöt. 
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Kuva 2. Hankeselvitysvaiheen Ilmanvaihtokone vaihtoehto 1. 

Kuva 3. Hankeselvitysvaiheen Ilmanvaihtokone vaihtoehto 2 

Asiat, joita hankesuunnittelussa tulee määritellä, ovat muun muassa perusparan-

nuksen laajuus, sisältö, toteutustapa, aikataulu, suunnittelijat, valvoja sekä mahdol-

lisesti projektipäällikkö. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vaihtoehdossa 1 on esitetty kustannusarvio siten, että saneerataan pelkästään tu-

loilmakoje, jonka sijoitus olisi rakennuksen alemmalla vesikatolla (kuva 6). Erillis-

poistoilmakojeet vaihdetaan ravintolankeittiöön, kirjakauppaan ja sosiaalitiloihin. 

Poistoilmakojeiden sijoitus katolla on olevilla paikoilla. Lämmön talteenottoa ei ole 

laskettu mukaan tässä vaihtoehdossa ilmanvaihtokojeille. Vedenjäähdytin vaihde-

taan uuteen. (kuva 2).  
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Kuva 4. Hankeselvitysvaiheen Ilmanvaihtokone vaihtoehto 3 

Vaihtoehdossa 2 on esitetty kustannusarvio siten, että saneerataan pelkästään tu-

loilmakoje, jonka sijoitus olisi rakennuksen alemmalla vesikatolla (kuva 6). Erillis-

poistoilmakojeet vaihdetaan ravintolankeittiöön, kirjakauppaan ja sosiaalitiloihin. 

Poistoilmakojeiden sijoitus katolla nykyisillä paikoilla. Lämmön talteenotto on ra-

kennettu erillispoistoihin asennettavilla glykolipattereilla, joista lämpö johdetaan 

glykolinesteellä tuloilmakojeen LTO-kennolle. Vedenjäähdytin vaihdetaan uuteen. 

(kuva 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaihtoehdossa 3 on esitetty kustannusarvio siten, että katolta poistetaan ravintolan 

keittiön, kirjakaupan ja sosiaalitilojen poistoilmakojeet. Katolla olevat poistoilmaka-

navat yhdistetään ja kanavoidaan ilmanvaihtokojehuoneeseen, jossa on tulo- ja 

poistoilmakojepaketti. Kojehuoneen sijainti olisi rakennuksen alemmalla vesikatolla. 

(Kuva 6). Ilmanvaihtokojepaketissa on asennettu glykoli-lämmöntalteenotto. Veden-

jäähdytin vaihdetaan uuteen. (kuva 3).  
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Kuva 5. Energia- ja takaisinmaksuaikalaskelmat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energialaskelmassa on esitetty vertailut suunnitteluvaiheen laskennassa olleille 

vaihtoehdoille. Vaihtoehto 1 on korjausvelkaa kuvaava ratkaisu, jolla saadaan kiin-

teistön talotekniikan korjausvelan osuutta pienemmäksi. Laskelmasta voidaan to-

deta, että vaihtoehto 2 olisi kustannustehokkain verrattuna perusvaihtoehtoon 1, 

joka kuvaa nykytilaa. Vaihtoehdossa 2 investoinnin takaisinmaksuaika on 2,5 vuotta 

ja vaihtoehdossa 3 se on 6,5 vuotta. 
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                                        Kuva 6. Ilmanvaihtokojeen sijoitus vesikatolla 

 

 Urakkatarjouspyyntö 

Esimerkkikohteen hankeselvitysvaiheessa pohdittiin eri urakkamuotoja perusparan-

nushankkeelle. Eri urakkamuotovaihtoehdoista päädyttiin maksuperusteiseen koko-

naisurakkaan. Kokonaisurakka todettiin olevan tähän hankkeeseen sopivin urakka-

muoto tilaajan näkökulmasta, jolloin tilaaja saa koko hankkeen toimituksen samalta 

urakoitsijalta. Hankkeen koko oli kohtuullisen pieni, joten kokonaisurakka ei ollut 

pienimmillekään ilmanvaihtourakoitsijoille kynnyskysymys.  

Suunnittelijoille urakkamuoto oli tuttu entuudestaan, joten asiakirjat oli helppo laatia 

vastaamaan kokonaisurakkamuotoa. 
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Urakoitsijalle lähetettiin urakkatarjouspyyntö (LIITE 2), jossa oli kaikki asiaan kuulu-

vat asiakirjat hankkeen hinnan laskemista varten. Urakoitsijoilta pyydettiin tarjousta 

ilmanvaihto-, putki-, automaatio-, jäähdytys- ja rakennusteknisistä töistä. Sähkö-

urakka päätettiin teettää tuntityönä paikalliselta urakointiliikkeeltä, koska vanhojen 

asiakirjojen perusteella oli vaikea tehdä purkusuunnitelma. Urakan aikana tämä 

vaihtoehto todettiin hyväksi ratkaisuksi. 

Tarjouksessa tilaajana oli Sevipex Oy. Urakka oli alustavasti sovittu tehtäväksi läm-

pimällä kaudella kevät–syksy 2014. Tarjous pyydettiin lähettämään kirjallisena 

hankkeen projektipäällikölle vapaasti laadittuun tarjousasiakirjaan, jossa on erittely 

hinnoista sekä lisätöitä varten yksikköhintaluettelo.   

 Selonottoneuvottelu 

Tarjousten avausten jälkeen tehtiin tarjouksista vertailutaulukko (LIITE 3). Tarjouk-

set jättivät Vaasan Ilmastointi Oy, Lemminkäinen Talotekniikka Oy, KT Tähtinen Oy, 

sekä LVI-Leinolat Oy. Kaikki tarjoukset varmistettiin, että ne ovat tarjouspyyntöasia-

kirjojen mukaisia ja hyväksyttiin sen jälkeen tarjousvertailuun. Neuvottelut käytiin 

kahden halvimman tarjouksen jättäneen urakoitsijan kanssa, eli KT Tähtisen ja Vaa-

san Ilmastointi Oy:n kanssa. Selonottoneuvotteluista tehtiin muistio, joka liitettiin 

myöhemmin urakkasopimuksen yhdeksi liitteeksi. Selonottoneuvottelujen tarkoituk-

sena oli varmistaa, että tilaaja ja mahdollinen urakoitsija ovat ymmärtäneet tarjous-

pyynnön ja toimituksen laajuuden. Selonottoneuvotteluissa käsiteltiin kohteessa 

vaadittavat purkutyöt sekä kriittiset aikataulliset hankinnat sekä työvaiheet. Todettiin 

että purkutyöt kohdistuvat suurimmaksi osaksi ilmanvaihtokojehuoneeseen, jonka 

sijainti on rappukäytävän kolmannessa kerroksessa ja näin ollen purkutyöt eivät si-

joitu vuokralla oleviin tiloihin. Tästä johtuen haittaa vuokralaisille ei ollut. Haittana oli 

ainoastaan ilmanvaihdon keskeytys liiketiloihin, mikä oli kriittistä varsinkin keittiöti-

loissa. Tähän asiaan ratkaisua kartoitettiin mm. työvaiheilla. Toinen kriittinen työ-

vaihe oli ilmanvaihtokojehuoneen kuljetus ja nosto työmaalle, koska suunnitelma-

asiakirjoissa oli maininta, että konehuone rakennetaan urakoitsijan toimitiloissa val-

miiksi siten, että konehuoneessa on valmiina ilmanvaihtokoje asennettuna sekä jär-

jestelmät ovat sähköistettynä ja automatisoituna . Kolmas aikataulullisesti haastava 
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oli ilmanvaihtokojeen sekä vedenjäähdyttimen toimitusaika. Näistä tilaaja jätti lisä-

kysymyksiä, jotka selonottoneuvottelussa molemmat urakoitsijat pyydettiin selvittä-

mään määräaikaan mennessä. Määräajan jälkeen lisäkysymyksiin oli jätetty vas-

taukset, jotka ratkaisivat valinnan. Tarjousten vertailun jälkeen päädyttiin valitse-

maan kokonaistaloudellisesti edullisin Vaasan Ilmastointi Oy. Yritys oli tehnyt perus-

teellisimmat selvitykset laitetoimituksiin, jossa ilmanvaihtokojeen merkki oli Fläkt 

Woods ja vedenjäähdytyskone mallia Trane. Laitemerkit olivat markkinoilla suosit-

tuja ja laadukkaita laitteita. Lisäksi heillä oli laadittu perusteellisempi selvitys kulje-

tuksesta työmaalle ja työmaalla olevasta nostosta, jotka molemmat olivat erittäin 

kriittisiä työvaiheita. Kuljetukset, nostot ja reitit oli etukäteen suunniteltu ja aikatau-

lutettu. Ilmanvaihtokojeen purkutöistä ja ilmanvaihdon keskeytyksestä suuri paino-

arvo oli tiedottamisella, joka sopi myös rakennuksen vuokralaisille. Vuokralaiset lu-

pautuivat sovittamaan omia töitä siten, että ilmanvaihto voitiin katkaista. Tämä asia 

ratkaistiin hyvällä tiedottamisella.  Yritys oli lisäksi paikallinen ja myös luotettava toi-

mittaja kokemusten perusteella. Hankkeen koko oli sopiva juuri Vaasan Ilmastoinnin 

kokoiselle yritykselle.  

 Urakkasopimus 

Urakkasopimus päätettiin allekirjoittaa selonottoneuvottelun ja neuvotteluista sovit-

tujen selvitysten jälkeen Vaasan Ilmastointi Oy:n kanssa. Urakkasopimuksessa osa-

puolet olivat Sevipex Oy ja Vaasan Ilmastointi Oy. Urakkasopimus laadittiin vastaa-

valle asiakirjalomakkeelle, joka on Rakennustiedon RT 80265 pienurakkasopimus. 

Urakkasopimuksen yhteydessä hyväksytettiin LVI-työnvastaava urakointiyrityk-

sestä. Vastaavan työnjohtajan pätevyys tarkastettiin.  

 YSE 1998:n soveltaminen urakkasopimukseen 

Seuraavassa selvityksessä käsitellään esimerkkikohteen urakkasopimuksen tär-

keimpiä kohtia, jotka poikkeavat yleisistä sopimusehdoista tai urakkasopimuksessa 
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on muuten määritelty erikseen. Selvityksessä on aluksi suora lainaus yleisistä sopi-

musehdoista, jonka jälkeen on selvitetty, miten esimerkkikohteen urakkasopimuk-

sen sisältö laadittiin. 

1§ Pääsuoritusvelvollisuus. ”Urakkasopimuksen edellyttämät työt. Urakoit-

sija ei ole velvollinen suorittamaan töitä, jotka eivät perustu sopimusasiakirjoista il-

meneviin säännöksiin. Urakoitsijan tulee suorittaa työtehtävät ammattitai-

dolla ja määräysten mukaisesti.” (YSE 1998, 4.)  

Esimerkkikohteessa suoritusvelvollisuuden mukaan urakkamuodoksi päätettiin sol-

mia kokonaisurakka. Kokonaisurakka oli paras vaihtoehto tilaajalle, jolloin saatiin 

avaimet käteen -toimitus yhdeltä urakoitsijalta. Ilmanvaihtourakan lisäksi muut ura-

kat olivat verrattain pieniä, joten erillisiä urakoita ei ollut kustannussyistä järkevä 

kilpailuttaa. 

2§ Työmaan johtovelvollisuudet. ”Työmaan johtaminen kuuluu pääurakoitsi-

jalle, jos se on mainittu kaupallisissa asiakirjoissa nimettyjä urakoita tai hankin-

toja. Ellei pääurakoitsijaa tai muuta työmaanjohtovelvollisuuksista vastaa-

vaa ole kaupallisissa asiakirjoissa nimetty, näistä velvollisuuksista vastaa ti-

laaja.” (YSE 1998, 4.)  

Esimerkkikohteessa ei ollut varsinaista pääurakoitsijaa, koska urakkamuodoksi oli 

valittu kokonaisurakka. Näin ollen työmaan johtovelvollisuuksista vastasi täysin ko-

konaisurakoitsija. 

 
8§ Tilaajan myötävaikutusvelvollisuus. ”Ellei kaupallisissa asiakirjoissa ole toisin sa-

nottu, tilaajan myötävaikutusvelvollisuutena rakennuttaja hankkii viranomaisluvat raken-

nuskohteen rakentamiseen, purkamiseen tai muuhun luvanvaraiseen toimenpiteeseen 

” (YSE 1998, 5).  

 

Esimerkkikohteen selonottoneuvotteluissa sovittiin, että tilaaja hankkii rakennusluvan il-

manvaihtokojehuoneelle ja urakoitsija tekee asbestikartoituksen purettavalle alueelle 
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sekä hankkii ilmanvaihtokonehuoneelle siirtoluvan erikoiskuljetukselle urakoitsijan hal-

lilta rakennuspaikalle. Lisäksi Vaasan kaupungilta ja naapurikiinteistöiltä urakoitsijalle jäi 

haettavaksi nostolupa ilmanvaihtokonehuoneelle.  

 
13§ Sopimusasiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys. ”Jos sopimusasiakirjat ovat 

sisällöltään ristiriitaisia, on eri asiakirjojen määräysten keskinäinen pätevyysjärjestys, 

ellei urakkasopimuksessa ole muuta mainittu, seuraavaa: 

A. Kaupalliset asiakirjat 

a) urakkasopimus 

b) urakkaneuvottelupöytäkirja 

c) nämä yleiset sopimusehdot 

d) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset 

e) urakkaohjelma tai muut sopimuskohtaiset urakkaehdot 

f) urakkarajaliite 

g) tarjous 

h) määrä- ja mittaluettelot 

i) muutostöiden yksikköhintaluettelo. 

B. Tekniset asiakirjat 

j) työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset 

k) sopimuspiirustukset 

l) yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset.” (YSE 1998, 5-6.) 

 

Esimerkkikohteen urakkasopimuksessa asiakirjoja ei ollut laadittu niin kattavasti kuin 

mitä yleisissä sopimusehdoissa on. Kohteen koon huomioon ottaen asiakirjoja oli tehty 

tietoisesti vähemmän suunnitteluvaiheen kustannuksia säästäen. Useimmiten suunnitte-

luvaiheessa kustannuksia ei kannata säästää, koska moni asia voi jäädä huomaamatta 

ja riski kasvaa toteutuksen ja kustannuksien mahdollisena nousuna. Kohteeseen saatiin 

kuitenkin hyvin tunnettu alueen yrittäjä, jolla oli hyvä maine ja joka oli luotettava kump-

pani. Riski kuitenkin oli olemassa. Asiakirjakirjat, jotka kohteesta oli laadittu ja pätevyys-

järjestys oli seuraava: 

A. kaupalliset asiakirjat 

a) urakkasopimus 

b) urakkaneuvottelupöytäkirja 
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c) nämä yleiset sopimusehdot 

d) tarjouspyyntö ja lisäkirjeet 

e) urakkaohjelma 

f) hankeselvitys 

g) tarjous 

h) muutostöiden yksikköhintaluettelo. 

B. tekniset asiakirjat 

i) työkohtaiset suunnitelmat ja selostukset 

j) sopimuspiirustukset 

k) yleiset laatuvaatimukset. 

 

18§ Viivästyssakko. ”Jokaiselta työpäivältä, jonka urakan täyttäminen myöhäs-

tyy urakkasopimuksessa sovituista ajankohdista, tilaajalla on oikeus saada urakoit-

sijalta viivästyssakkoa sopimuksen määräysten mukaan. Ellei urakkasopimuk-

sessa ole muuta mainittu, viivästyssakko on kultakin työ päivältä 0,05 prosent-

tia, kuitenkin sivu- ja aliurakassa 0,1 prosenttia arvonlisäverottomasta urakkahin-

nasta. Viivästyssakko lasketaan urakan valmistumisen osalta enintään 50 työpäi-

vältä ja välitavoitteineen enintään 75 työpäivältä. Tilaajalla ei ole oikeutta muu-

hun korvaukseen, ellei urakoitsija ole menetellyt tahallisesti tai törkeän tuottamuk-

sellisesti.” (YSE 1998, 6.) 

Esimerkkikohteen urakkasopimuksen kohdassa 3.1 viivästyskorko mainitaan, että 

ellei tässä sopimuksessa ole muuta sanottu, urakoitsijan on suoritettava tilaajalle 

viivästyssakkoa 0,5 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta kultakin täydeltä työ-

päivältä, kuitenkin enintään 50 työpäivältä. Sopimussisältö poikkeaa YSE98:sta 

viivästyssakon määrässä ja myös ajassa. 

36§ Urakoitsijan vakuudet tilaajalle. ”Urakkasopimuksen kaikinpuolisesta täyttä-

misestä ja ennakkomaksujen takaisinmaksamisesta urakoitsija on velvollinen anta-

maan tilaajalle vakuuden. Vakuuden tulee kattaa myös lisä- ja muutostyöt. Vakuu-

deksi hyväksytään joko raha- tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen ta-

kaus, rahalaitokseen tehty rahatalletus tai muu tilaajan hyväksymä vakuus. Talle-

tustodistukseen tai muuhun irtaimeen panttiin on liitettävä pantinantajan panttaus-
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sitoumus ja talletustodistukseen lisäksi pankin sitoumus säilyttää tilaajalle panttioi-

keus talletukseen. Mikäli urakkasopimuksessa ei ole toisin sanottu, rakennus-

ajan vakuus on arvoltaan 10 % ja takuuajan vakuus 2 % urakkahinnasta. Vakuu-

det lasketaan arvonlisäverottomasta urakkahinnasta.” (YSE 1998, 9.) 

Esimerkkikohteen urakkasopimuksessa kohdassa vakuudet on mainittu rakennus-

aikaisesta vakuudesta seuraavasti: Rakennusaikaista vakuutta ei toimiteta. Takuu-

aikaisesta vakuudesta on mainittu: Takuuaikaista vakuuttaa ei toimiteta. 

37§ Tilaajan vakuudenantovelvollisuus. ”Urakkasopimuksesta johtuvan maksu-

velvollisuutensa täyttämisestä tilaaja on velvollinen esittämään luotettavan selvi-

tyksen, jonka perusteella urakoitsijalla on tarvittaessa oikeus vaatia olosuhteiden 

edellyttämää vakuutta, jonka urakoitsija hyväksyy. Selvitys on esitettävä ennen so-

pimuksen allekirjoittamista ja tarvittava vakuus asetettava sopimusta allekirjoitetta-

essa tai sopimuksessa erikseen määrättynä aikana. Vakuuden on oltava 10 % ar-

vonlisäverottomasta urakkahinnasta, ellei sen määrästä ole muuta sovittu.” (YSE 

1998, 9.) 

Esimerkkikohteen urakkasopimuksessa Tilaaja ei anna vakuutta toimittajalle.  

Todettakoon, että muut yleisten sopimusehtojen käsitteistö, urakan sisältö ja laa-

juus toteutui esimerkkikohteen urakkasopimuksessa. 
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Saneeraustyötä, uudisrakennusurakkaa tai työtä, jossa urakkasopimus laaditaan, 

on tärkeää jo suunnitteluvaiheessa selvittää, mitä urakkamuotoa käytetään. Ennen 

suunnittelun aloitusta hankeselvitysvaiheessa on syytä käsitellä erityyppiset urak-

kamuodot varsinkin, kun urakkaan tarvitaan useita eri ammattialueen urakoitsijoita. 

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot on hyvä lukea ennen urakkamuodon valit-

semista, koska ehdoista selviää pää- ja sivu-urakoitsijoiden velvollisuudet tilaajalle. 

YSE 1998 yleisten sopimusehtojen mukaisesti laadittaessa sopimusta voidaan aina 

käyttää valmiita malleja, jotka noudattavat yleisiä sopimusehtoja. Valmiita malleja 

voidaan myös muokata vastaamaan paremmin kohteen urakkaa. Tämä säästää ai-

kaa sopimusta laadittaessa sekä myös urakan aikana kaikissa työvaiheissa. Lisäksi 

sopimusoikeudelliset seikat ovat jokaiselle osapuolelle selkeitä.  

Esimerkkikohteessa urakkamuotona oli maksuperusteinen kokonaisurakka. Urak-

kamuoto valittiin hankeselvitysvaiheessa, jolloin suunnitteluasiakirjat voitiin laatia 

heti alusta oikean muotoisena. Saneerausurakka oli kokonaisuutena suhteellisen 

pieni, mutta haluttiin kuitenkin tehdä hankkeesta selkeä urakkasopimus, johon tar-

vittaessa kumpikin osapuoli tarvittaessa olisi voinut tukeutua. Kohteen urakka on-

nistui koko laajuudessaan juuri siten, kuten oli urakkasopimusta laadittaessa sovittu. 

Taloudellisesta näkökulmasta kustannukset olivat hyvin hallinnassa. Sanee-

rausurakkaa toteutettaessa tulee aina ilmi jotain, mitä ei ole mahdollista suunnitte-

luvaiheessa huomioida. Urakkaan kuulumattomista töistä tehtiin lisätyötarjous, 

jonka tilaaja hyväksyi. Lisätyökustannuksia ei kuitenkaan kertynyt isoja summia. 

Suurin yksittäinen lisätyö oli vesikaton huopakatteen uusiminen, joka oli järkevä 

tehdä ennen kuin uusi ilmanvaihtokojehuone nostettiin vesikatolle. Tässä kohteessa 

suunnittelu onnistui kohtuullisen hyvin. Kohteen luovutusvaiheessa tilaajalla ei ollut 

huomautettavaa virheistä ja puutteista. Ainoastaan rakennusautomaation pieniä 

puutteita jäi selvitettäväksi, ja myös ne saatiin luovutuksen jälkeen korjattua. Voi-

daankin lyhyesti sanoa, että tilaaja sai sitä mitä oli suunnitelmissa sovittu. 

Opinnäytetyötä laatiessa sai huomata, kuinka tärkeä on hankeselvitysvaihe, jossa 

mukana on keskeisimmät henkilöt tilaajan puolelta, jotka tulevat olemaan hankkeen 
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koko vaiheen ajan mukana seuraamassa töiden etenemistä. Lisäksi tärkeitä ovat 

hyvin laaditut suunnitelmat, joilla pyydetään tarjousta. Lisäksi urakoitsijan valinta 

kohteen toteutukselle on ensiarvoisen tärkeää töiden onnistumiselle ja hyvälle yh-

teistyölle tilaajan ja toimittajan välillä.  

Opinnäytetyön selvitettävänä asiana oli, millainen urakkamuoto oli tilaajan näkökul-

masta suosiollisin hinta-/laatusuhteeltaan. Opinnäytetyön valmistuttua voidaan to-

deta, että yhtä oikeaa urakkamuotoa ei ole tilaajalle. Urakkamuoto on valittava aina 

kohteen urakkaan soveltuvaksi hankeselvitysvaiheessa. Hankkeet vaihtelevat uu-

dishankkeista saneerauksiin. Lisäksi suunnittelu on varsinkin saneerauskohteissa 

hyvin haastavaa, jolloin urakkamuodolla on suuri merkitys talouden pitoon, kuin 

myös urakan onnistumiselle tämän tyyppisissä hankkeissa. Toisena tutkimusongel-

mana oli, mikä urakkamuoto soveltuu yleensä parhaiten ilmanvaihdon perusparan-

nuksen urakkamuodoksi. Tähän voidaan vastata lähes samalla tavalla kuin ensim-

mäiseen selvitykseen. Yhtä oikeaa urakkamuotoa ei voida suositella ilmanvaihdon 

perusparantamiselle. Saneeraus voi olla hyvin laaja, jolloin siihen sisältyy esimer-

kiksi mittavia rakennusteknisiä töitä tai saneeraus voi olla myös hyvin pieni, jolloin 

hankkeen kaikki työvaiheet voi tehdä yksi urakoitsija, jolloin urakkamuodoksi hyvin 

todennäköisesti valitaan eri urakkamuoto. Kolmas selvitettävä ongelma oli, mitä ris-

kejä eri urakkamuodoista on tilaajalle ja toimittajalle ja miten niitä pystytään välttä-

mään. Opinnäytetyötä tehdessä ja hankkeen edetessä selvisi useita riskikohtia. Ris-

kejä  tilaajalle ja toimittajalle ovat selkeästi lisätyöt eli ennalta arvaamattomat työ-

vaiheet. Ennalta arvaamattomat työt lisäkustannusten lisäksi lisäävät aikataulupai-

neita. Urakkamuodoilla on myös hyvin suuri merkitys riskien välttämiseen. Esimerk-

kikohteen hankkeessa suurin lisätyö oli tasakatolle suunnitellun ilmanvaihtokone-

huoneen sijoituspaikan vesikatteen pintahuovan kunto. Vesikatteen korjauksessa 

oli haasteena lisäkustannukset ja aikataulu. Iso lisätyö estää ilmanvaihtokoneen 

asentamista katolle ja siihen liittyvien jatkotöiden, kuten kanavistojen rakentamista. 

Aikataulu oli kriittinen, koska liiketilassa olevien vuokralaisten olosuhteet eivät saa-

neet paljon muuttua kesäaikana eivätkä aiheuttaa liian pitkiä ilmanvaihdon jakelu-

häiriöitä työaikana. Voidaankin todeta, että suurimmat riskitekijät ovat hankeselvi-

tysvaiheen onnistuminen, suunnittelutyön laatu, urakoitsijan valinta, aikataulu ja 

kustannusten ylittyminen. 
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5 POHDINTA 

Tämä työ oli tarpeellinen Pohjanmaan Kiinteistöpalvelut Oy:lle, jossa olen töissä. 

Pohjanmaan Kiinteistöpalvelut Oy projektoi tämän tyyppisiä urakoita ja energiate-

hokkuushankkeita hankeselvitysvaiheesta toteutukseen. Projekteihin tehdään li-

säksi erityyppisiä takaisinmaksuaikalaskelmia, energialaskelmia huomioiden aina 

hiilijalanjälki, eli ympäristövaikutukset. Lisäksi yksityisellä ja julkisella puolella teh-

dään Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) energiatukihake-

muksia, jos yritys on tehnyt työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussopimuk-

sen. Asiaa voitaisiin pohtia vielä energiatehokkuusnäkökulmasta laajemminkin jat-

kotutkimuksella. Tässä opinnäytetyössä ei kuitenkaan tätä näkökulmaa ole käsi-

telty. Työstä voisi olla hyötyä muille yrityksille tai henkilöille, jotka eivät ole laatineet 

vielä urakkasopimuksia. 
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