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Käsitteet
Aliurakoitsija

Urakoitsijan tilauksesta työtä suorittava toinen urakoitsija.

Lisätyö

Urakoitsijan suoritus, joka urakkasopimuksen mukaan ei alun
perin kuulu hänen suoritusvelvollisuuteen.

Muutostyö

Sopimuksen mukaisten suunnitelmien muuttamisesta
aiheuttavat urakoitsijan suorituksen muutos. (muutos
voi olla lisäykset tai vähennykset).

Pääurakoitsija

Rakennuttajaan sopimussuhteessa oleva urakoitsija, joka
kaupallisissa asiakirjoissa on nimetty pääurakoitsijaksi ja
jolle sopimuksenmukaisessa laajuudessa kuuluvat työmaan
johtovelvollisuudet.

Rakennuttaja

Luonnollinen tai juridinen henkilö, jonka lukuun rakennustyö tehdään ja joka viime kädessä vastaanottaa työtulokset.

Sivu-urakoitsija

Rakennuttajaan sopimussuhteessa oleva pääurakkaan
kuulumatonta työtä suorittava urakoitsija.

Sähköurakka

Urakoitsija, joka toteuttaa sähkötöitä tilaajan määrittelemien sähkösuunnitelmien mukainen.

Tilaaja

Urakan tilaaja, joka on sopimussuhteessa rakennuttajaan. Suorittaa pääurakkaan kuulumatonta työtä.

Urakka-aika

Urakkasopimuksessa määritelty aika rakennussuoritusta varten.

Urakkahinta

Urakkasopimuksessa sovittu urakoitsijalle maksettava
vastike.

YSE 1998

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 1998. Nämä
sopimusehdot on tarkoitettu yritysten välisiin rakennusurakkasopimuksiin. Sopimusehtoja voi myös käyttää sivu- ja aliurakoihin.
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1

Johdanto

1.1

Työn taustat

Tämän opinnäytetyön aiheena on lisä- ja muutostyöt sähköurakointikohteissa. Aiheen
sain työantajaltani Humis Oy:ltä. Esimerkkityömaa on Ryytimaantie 21 Helsingissä sijaitseva asuinkerrostalo, kerrostalossa on 3 kerrosta ja 15 asuntoa, joissa suoritetaan linjasaneerauksen yhteydessä sähköjärjestelmien perusparannus.

Sähköurakointiyrityksissä lasketaan sähkötöiden kustannukset olemassa olevien suunnitelmapiirustusten mukaan, piirustuksessa olevien tietojen käsittely tai tarkastus ei
kuulu sähköurakkaan: muun muassa kaapelihyllyjen reitin tai valaisimien sijoituspaikan
tarkastus ei ole sähköurakoitsijan tehtävä. Piirustuksen lisäksi urakkalaskentaa varten
on olemassa muutamia apuvälineitä, kuten sähköselostus ja/tai urakkarajaliite.

Edellä mainitut dokumentit ovat yleisesti käytettävissä sähköurakan laskentavaiheessa.
Urakkalaskenta tehdään yleensä olemassa olevan sähkösuunnitelman mukaan, riippumatta siitä, kuinka hyvin suunnitelma on tehty. Mahdolliset ongelmat tulevat eteen vasta
työn toteutusvaiheessa. Kaikkiin tilanteisiin ja mahdollisiin ongelmiin, ristiriitoihin ja muutoksiin ei voida suunnitteluvaiheessa varautua. Tällaisia tilanteita joudutaan käsittelemään vasta silloin, kun ne tulevat eteen työn aikana. Selvitetään, mistä tilanne johtuu, ja
jos siitä aiheutuu lisä- tai muutostöitä, kenelle työt kuuluvat ja kuka maksaa tai korvaa
lisäkustannukset.

Työssä perehdytään YSE 1998:n yleisiin sopimusehtoihin ja sisältöön. Yleiset sopimusehdot YSE 1998, eivät ole laki tai määräys, vaan ne on vaadittu yhteisiksi pelisäännöiksi
ja menettelytavoiksi sopimusosapuolten välillä, joihin sopimusosapuolet ovat sitoutuneet.
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1.2

Tavoite

Yrityksessä on tietoa sitä, että asunto-osakeyhtiön saneeraustöissä osakkaat ohittavat
projektijohdon ja esittävät lisä- ja muutostöitä suunnitelmiin suoraan sähköasentajille,
jolloin lisä- ja muutostyöt usein jäävät laskuttamatta. Työn tavoitteena on kehittää Humis
Oy:n lisä- ja muutostyöprosessia, eli lisä- ja muutostöitä uudisrakentamiskohteissa ja
saneerauskohteissa sähköurakoinnin osalta voimassa olevien määräysten ja Humis
Oy:n omien käytäntöjen mukaisesti.

Työssä käsitellään asioita niin, että lukija ymmärtää, mitä lisä- ja muutostöillä tarkoitetaan ja miten selvitetään asiaa ongelmatilanteissa. Työssä selvitetään, mitkä ovat lisäja muutostöiden erot, vaikka joskus on vaikea erottaa niitä toisistaan.

Työssä selvitetään, mistä yrityksistä sähköurakan toiminnat riippuvat ja miten nämä yritykset kuten pää- ja aliurakoitsijat voivat vaikuttaa sähköurakoinnin työn rakenteeseen.
Tätä varten lukijan pitää perehtyä opinnäytetyön lisä- ja muutostyö vaiheisiin ja ymmärtää muutamia termejä kuten
• urakan osapuolet
• urakkalaskenta
• lisä- ja muutostyön vaikutus kustannuksiin
• lisä- ja muutostyön vaikutus aikatauluun
• YSE98.

Muutoksista aiheutuneet kustannukset käsitellään ennalta sovittujen periaatteiden mukaan (esim. sähkö- ja teleurakoitsijaliiton yksikköhintaluettelo). Tämän lisäksi yrityksen
omat käytännöt ja sisäiset säännöt voivat hyvin vaikuttaa kustannusten laskentaan. Muutoksista aiheutuneet kustannukset tulee aina käsitellä tapauskohtaisesti, koska vaikka
kaksi eri lisä- ja muutostyötä näyttävät päällisin puolin samanlaisilta, työmaalla ne voivat
olla hyvin erilaisia ja niiden toteuttaminen voi olla erilainen.

Tavoitteen saavuttamiseksi tehdään lisä- ja muutostyökaavake, josta löytyy kaikki tarvittavat tiedot lisä- ja muutostyö eri vaiheista, joten työn suorittamisen jälkeen yrityksellä
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on helppoa selvittää asiaa ja laskuttaa asiakasta. Asentajat koulutetaan lomakkeen käyttöön, jotta lisä- ja muutostyöt saadaan laskutettua oikealta asiakkaalta.

1.3

Humis Oy

Humis Oy on pääkaupunkiseudulla toimiva sähkö-, tele ja antenniurakoitsija. Yritys on
perustettu vuona 2014 ja tällä hetkellä yrityksessä on 18 ammattilaista palveluksessaan.
Humiksen sisaryhtiö on MM Yritysrakentaja, joka toimii pääasiassa rakennusurakoitsijana.

Yrityksellä on sähköasennusoikeudet kaikkiin sähkötöihin. Lisäksi Humis Oy:llä on huoltoautoja, jotka pääasiassa liikkuvat Helsinki-Espoon ja Vantaan akselilla, tämä ei estä
yritystä toimimasta missä päin Suomea hyvänsä. Viime syksyllä on päätetty, että yrityksen liikevaihto tullaan kymmenkertaistamaan viiden vuoden aikana, kertoi Tuomas Ylönen Humiksen toimitusjohtaja yrityksen tulevaisuudesta

Humis Oy:n asiakaskunta koostuu
•

taloyhtiöistä

•

kiinteistöyhtiöistä

•

rakennusliikkeistä

•

tuotantoteollisuudesta

•

sijoitusyhtiöistä

•

toimitiloista

•

omakotirakentajista

•

yksityisistä henkilöistä.

Humis Oy:n palveluja ovat
•

käytön johtajan palvelut

•

sähkösuunnittelu

•

sähköasennukset

•

tietoverkkoasennukset

•

valokuituasennukset

•

antenniasennukset

•

valaistusasennukset

•

ovipuhelinjärjestelmät.
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Humis Oy tarjoaa myös ympärivuorokautisen päivystyksen, josta sovitaan asiakkaan
kanssa erikseen. [1.]

2

2.1

Sähköurakoinnin urakkahallinta

Sähköurakointi

Sähköurakointi on asiakaspalvelutyötä, jossa toteutetaan työn tilaajan määrittelemien
sähkösuunnitelmien mukainen sähkölaitteisto. Sähköurakointi on Suomessa tarkasti
valvottua ja organisoitua työskentelyä. Suomessa on monen kokoisia sähköurakointiyrityksiä, joiden kaikkien toiminta perustuu samoihin työn laadun vaatimuksiin. Sähköurakoinnin työn suunnittelu on tärkeää yrityksen koosta riippumatta. [2, s. 31–35.]

2.2

Osapuolet ja urakoitsijat

Sähköurakoitsija on yksi monista urakoitsijoista, jotka muodostavat rakennushankkeen
toteuttavan tahon. Rakennushankkeen yleisimmät osapuolet ovat tilaaja, rakennuttaja,
suunnittelijat, käyttäjä, urakoitsijat ja viranomaiset. Lähes jokainen osapuoli voi tilanteesta riippuen olla yhtiö, organisaatio tai yksityishenkilö. Yksi henkilö tai ryhmä voi
olla useammassa roolissa. Osapuolten tehtävät vaihtelevat hankkeesta riippuen. [2, s.
31–35.]

Suuremmilla työmailla voi olla useita eri urakoitsijoita. Jokaisen yrityksen on toimittava
etukäteen sovitulla tavalla työmaalla, jotta työt tulisivat tehdyksi ilman epäselvyyksiä.
Urakointi sujuu parhaiten, kun jokainen on tietoinen toistensa todellisesta aikataulusta
ja työvaiheista. Eri urakoitsijoiden töiden on sujuttava limittäin keskenään, jotta kaikkien
aikataulut pysyvät suunniteltuina. [2, s. 31–35.]
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2.3

Sopimussuhteet ja sopimukset

Urakkamuodosta riippuen hankkeen osapuolet ovat erilaisissa sopimussuhteissa toisiinsa. Humis Oy:n yleisin rooli suuremmassa rakennushankkeessa on alistettu sivuurakoitsija. Tässä urakkamuodossa sähköurakoitsija solmii urakkasopimuksen työn rakennuttajan kanssa, mutta työ on alistettu pääurakoitsijalle [3, s.235.]

Käytettävät sopimussuhteet vaihtelevat paljon työn laajuudesta riippuen. Pienemmillä
työmailla sähköurakointiyritys on yleensä suorassa sopimussuhteessa työn tilaajan
kanssa. Sähköurakonnissa käytetään yleensä vakiintuneita urakkakoosta riippuvia sopimussuhteita.

Sähköurakoinnissa suurempien urakoiden sopimukset tehdään yleensä rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 1998 perustella [3, s.237.]. Pienemmissä urakoissa
käytetään yleensä sähköurakoitsijan omia sopimuspohjia. Selkeää rajaa urakoiden
koolle ei ole olemassa, vaan kulloinkin käytettävä sopimus määritellään tapauskohtaisesti.
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Sähköurakan työvaiheet

Työvaiheita voi olla kohteen suuruudesta riippuen todella paljon, jolloin asiat, jotka ovat
itsestäänselviä, voivat unohtua helposti. Unohduksista voi aiheutua moninkertainen
työaika, ja viivästykset voivat aiheuttaa yritykselle suuria taloudellisia menetyksiä. Tämän takia työvaiheiden suunnittelu on todella tärkeä talouden ja ajankäytön kannalta.
Urakan työvaiheet on esitetty kuviossa 1.
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Kuvio 1. Sähköurakan työvaiheet ja vaiheisiin liittyvät termit. [4, s. 12.]

3.1

Tarjous

Kaikki sähköurakat alkavat tarjouslaskennasta. Tarjouslaskenta on tärkeä prosessi,
joka suoritetaan tietyssä järjestyksessä ja jokainen vaihe pitää suorittaa huolellisesti ilman laiminlyöntejä. Virhe tarjouslaskelmavaiheessa voi aiheuttaa kilpailun häviämisen
tai kannattavuuden katoamiseen. tarjouksen vaiheet on esitetty kuviossa 2. [5, s.17.]

Kuvio 2. Tarjouksen vaiheet [5, s. 17].

Urakan ensimmäinen vaihe on sen arviointi. Urakan tarjousvaiheessa selvitetään tarjottavan kohteen taustatiedot. Kohteen suuruuden merkitys on tärkeä, koska yrityksen
täytyy valita kohteet resurssiensa mukaan. Tarjouslaskelman tulee olla kilpailukykyinen. [5, s.19.]
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Urakkalaskennan suurin työvaihe on kustannusten määrittely. Tarvike- ja työmäärien
laskenta ovat hitaita prosessia. Laskentatyötä helpottamaan on kehitetty monia tietokoneohjelmia, kuten CAD-massalaskenta- ja tarjouslaskentaohjelmat. Työkokemus aiemmista urakkalaskelmista on tässä iso apu. [5, s. 23.]
Tarjouksen lopullinen hinta koostuu urakan kustannusten ja erilliskustannusten summasta lisättynä halutulla katteella ja varautumisella kustannustason nousuun. Loppujen
lopuksi hinnan on oltava kilpailukykyinen ja sellainen, että kaupan molemmat osapuolet
kokevat tehneensä hyvän kaupan. Oikea hinta on liiketoiminnan tuloksenteon perusta.
[5, s. 41.]
Sähköurakoitsija tekee tarjouksen yleensä kirjallisesti tehdyn tarjouspyynnön perustella. Hyvä tarjous on sellainen, joka on tehty täsmällisesti tarjouspyynnön määritysten
mukaisesti. Joskus on mahdollista poiketa ehdoista, mutta tämä on helposti selvittävä
tarjouksesta. Hinta on ilmoitettava selkeästi, ettei tarjouksen saaja tai tilaaja ymmärtäisi
sitä väärin. Yksityisasiakkaille on ilmoitettava myös erikseen arvonlisäveron sisältämä
kokonaishinta. Tarjous on urakoitsijaa sitova heti kun se on annettu asiakkaalle. [5, s.
47.]
Urakkaneuvottelut ovat viimeinen vaihe, jossa tilaaja kysyy tarkentavia kysymyksiä ja
urakoitsija vastaa niihin. Neuvottelussa sovitaan asiat hyvin yksityiskohtaisella tasolla.
Onnistuneet neuvottelut voivat johtaa urakkasopimuksen solmimiseen [5, s. 53–54.]

3.2

Urakan valmistelu

Koska valmistelu on tärkeä osa urakkaprosessia, kannattaa siihen käyttää tarpeeksi aikaa. Valmisteluvaiheessa työmaalla ei vielä tehdä mitään, mutta kyseisessä vaiheessa
tehdään tarpeellisia määrityksiä työmaasta ja perehdytetään työntekijät kohteeseen.
Riippumatta kohteen suuruudesta urakan valmistelu on tärkeä osa kokonaisuutta. Valmistumisvaiheessa määritellään jokaisen rooli ja vastuualue mahdollisimman yksiselitteisesti siten, että jokainen saa sellaisen tehtävän, johon hänellä on parhaat edellytykset.
Työmaakohtaista vastuunjakoja voidaan pitää yhtä tärkeinä kuin yrityksen organisaatiorakennettakin, suunnitelma-asiakirjoihin perehtyminen on tärkeä, sillä niistä selviää
sellaiset tilaajan määräykset, joita jokaisen työntekijän on noudatettava.
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Yrityksen sisäinen palaveri on ensimmäinen tilaisuus, jossa kaikki urakkaan osallistuvat
työntekijät perehdytetään kyseiseen kohteeseen. Palaverissa sovitaan yhteiset toimintatavat ja säännöt tulevaa urakkaa koskien. Turhilta viivästyksiltä ja ristiriitatilanteita voidaan välttyä huolellisella valmistautumisella.

3.3

Työn suorittaminen

Työn suoritusvaiheessa tehdään järjestelmien asennustyöt. Työtä ohjataan aikatauluseurannalla ja erilaisilla kokouksilla. Myös materiaalitoimituksia, menoja ja tuloja
seurataan jatkuvasti, jotta taloustilanne saadaan pidettyä koko ajan vakaana. Laadunvalvonta on tärkeä osa työskentelyä ja jokaisen työntekijän on tehtävä koko ajan itsenäistä laadunvarmistusta.

3.4

Työn tarkistaminen

Tässä vaiheessa tehdään erilaisia silmämääräisiä ja mittaamalla tehtäviä tarkastuksia.
Työvaiheeseen kuuluuvat yleensä käyttöönottotarkastukset (tähän kuuluu mittauksia ja
silmämääräisiä tarkistuksia), toimintakokeet ja koekäytöt. Toimintakokeita suoritetaan,
kun laitteistoille on tehty käyttöönottotarkastukset. Toimintakokeissa varmistutaan, että
tietty laite toimii automatiikan ohjaamana sopimusasiakirjojen määritteleminä toimintaaikoina. Toimintakokeet ovat yleensä koekäyttöä lyhyempi prosessi. [3, s. 88.]

Jossain kohteissa voidaan tehdä tarkastuksia työn edetessä, koska esimerkiksi kerrostalon jokaiseen huoneistoon olisi turhaa mennä vasta urakan lopussa, kun tarkastukset
suorittaa jo heti kyseisen huoneiston valmistuttua. Lopputarkastuksessa voidaan tällaisessa järjestelyssä suorittaa esimerkiksi pistokoetyylisiä tarkastuksia muutamaan huoneistoon. Kohteen luovutusvaiheeseen voidaan siirtyä sitten, kun tarkastuksessa todetaan sähkölaitteistojen olevan koko työkohteen osalta kunnossa.
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3.5

Urakan jälkitoimet

Loppuuko urakka, kun urakointiyrityksen kannalta kohden luovutetaan? Vastaus on Ei,
sillä urakkaan liittyvät olennaisesti myös jälkitoimet, muun muassa
 taloudellisen loppuselvityksen teko
 takuuajan toimet
 yrityksen sisäinen lopetuspalaveri.

Kun asennetuilla järjestelmillä on kahden vuoden takuuaika, eivät urakoitsijan velvollisuudet lopu työn luovutukseen. Tänä aikana yrityksen on korjattava havaitut puutteet
omalla kustannuksellaan. Takuuaikaa ei pidä ajatella pelkästään sopimukseen perustuvana velvollisuutena, vaan se on myös hyvä tilaisuus solmia uusia urakoita suoritetun
kohteen asiakkaan kanssa. Urakoitsija saa takuuajan vakuutensa takaisin, kun tilaaja
on hyväksynyt takuuajan korjaukset. [3, s. 92.]

Urakan lopullinen todellinen kannattavuus selvitetään taloudellisessa loppuselvityksessä. Laskennan tuloksia voidaan hyödyntää tulevia tarjouksia tehdessä. Yrityksen
sisäisessä palaverissa käydään yhdessä kaikkien kanssa läpi onnistuneet ja epäonnistuneet tehtävät. Palaverin avulla jokainen voi ottaa opikseen sekä omista että toisten
kokemuksista tulevia urakoita ajatellen.

Dokumentointi on tärkeässä asemassa kummassakin tarkastelutavassa. Onnistuneella
dokumentoinnilla voidaan todeta jälkikäteen, mikä onnistui ja mikä ei onnistunut toivotulla tavalla. Jälkitarkastelun ja kokemusten avulla voidaan oppia paljon menneistä
urakoista. Dokumentoinnin ja urakan käsittelyn avulla jokainen saa käsityksen siitä,
mitkä osa-alueet hallitaan ja mihin seuraavassa urakassa kannattaa kiinnittää huomiota aiempaa enemmän. [4, s. 16.]
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4

Lisä- ja muutostyöt

4.1

Lähtökohtia

Seuraavien kysymyksten avulla on helpompi hahmottaa, miten tärkeä osa sähköurakointia lisä- ja muutostyöt ovat.

1. Miksi lisä- ja muutostöiden hallinta on tutkittava sähköurakoinnin näkökulmasta?
2. Miten lisä- ja muutostyöt vaikuttavat sähköurakointityön toteuttamiseen?
3. Mitkä ovat sähköurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998?
4. Miten lisätyöt erotaan muutostöistä?

Vastaus kaikkiin edellä mainittuihin kysymyksiin on yksi sana niin kuin aina. Syy on raha.
Lisä- ja muutostöiden osuus sähköasennuskustannuksista on noin 3–10 %.
Lisäksi lisä- ja muutostyöt voivat vaikuttaa urakkaan monella eri tavalla:


viivästyttävät urakan aikataulua



lisäävät kustannuksia



vaikeuttavat urakan hallitsemista [6, s. 36].

Lisä- ja muutostyöt ovat osa lähes jokaista rakennus- ja sähköprojektia ja on vaikea löytää työmaata, jossa ei ole ollut lisä- ja muutostyötä. Lisä- ja muutostyöt ovat suurin ongelma työmaalla rakennuttajan ja urakoitsijan välillä.

On yleistä, että lisä- ja muutostöistä ei sovita kirjallisesti, vaikka esimerkiksi YSE-ehdot
kirjallista sopimista edellyttävät. Suullisena sovitut työt melkein aina aiheuttavat riitoja
työmaan taloudellisessa loppuselvityksessä.

Asioiden kirjallisesta sopimisesta on etua molemmille sopijapuolille, mutta erityisesti urakoitsijalle. Sopimisen helpottamiseksi on Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:ssa laadittu
YSE 1998 -yhteensopivat, 2-sivuiset, kätevät lomakkeet sekä muutos- että lisätöihin:

Lisätyöt: Lisätyötarjous LT 98 (ST 43.15.1)

Muutostyöt: Muutostyötarjous MT (ST 43.16.01)
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4.2

Lisätyö

YSE 1998:n mukaan lisätyö on urakoitsijan työsuoritus, joka ei sopimusten mukaisten
suunnitelmien mukaisesti alun perin kuulu hänen työsuoritusvelvollisuuteensa. Lisätyö
on tilaajan haluama työsuoritus, jota ei ole mainittu työtä tilattaessa eikä se vastaa jotakin
tilauksessa olevaa muuta työtä. Lisätyö on sellainen työ, joka ei muuta urakkasopimuksessa sovittua työsuoritusta, vaan urakoitsija tekee sopimuksessa sovitun työsuorituksen lisäksi ylimääräistä työtä. [9, s. 15.]

Työtä nimetään lisätyöksi, jos


työ ei sisälly alkuperäiseen urakkasopimukseen



työ ei muuta urakkasopimuksessa sovitun suorituksen sisältöä, vaan se tehdään
urakkasopimuksessa sovitun suorituksen lisänä



työ ei kohdistu urakkasopimuksessa sovittuun työhön [9, s. 46].

YSE 98:n määrittelee lisätyön urakoitsijan suoritukseksi, joka urakkasopimuksen mukaan ei alun perin kuulu hänen suoritusvelvollisuuteensa. Lisätöitä ovat sellaiset työt,
jotka eivät alkuperäisessä urakkasopimuksessa ole kuuluneet urakoitsijan suorituslaajuuteen, mutta jonka tilaaja haluaa toteutettavaksi.
Seuraavassa on esimerkki lisätyöstä:

Ryytimaantie 21 on opinnäytetyön esimerkkikohde, jossa tehdään linjasaneeraustyö.
Kohteen aloituspalaveri asukkaiden kanssa tehtiin 10.1.2017 Tilaisuuteen osallistuivat
sähköurakoitsija, LVI-urakoitsija ja rakennusurakoitsijan edustajat.

Asuntokäynnin tarkoituksena oli näyttää asukkaille pohjapiirustukset ja kysyä asukkaiden mielipiteitä muutoksista. Samalla asukas voi vaikuttaa esim. antenni- ja tietoliikennepistorasioiden sijaintiin ja halutessaan asukkaalla oli mahdollista pyytää lisä- tai
muutostyötä.
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Yhdessä päivässä ehdittiin vierailla yhdeksässä asunnossa. Melkein jokaisessa asunnossa oli muutostarpeita. Suurin lisätyöpyyntö tuli asunnon A6 kohdalla. Kuvassa 1 on
alkuperäinen suunnitelma, jonka pohjalta sähköurakkalaskelma oli tehty.

Kuva 1. Asunnon A6 alkuperäinen saneeraus suunnitelma.

Kun keskusteltiin asukkaan kanssa, hän halusi seuraavat muutokset:
 Lisätään keittiöön kaksiosaisella pistorasialla varustettu työtasovalaisin,
 Kaikki vanhat pistorasiat uusitaan.
 Kaikki vanhat kytkimet uusitaan.
 Kaikkiin valaisinpisteisiin asennetaan valaisinpistorasiat sokeripalaliittimien tilalle.
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Kuvassa 2 näkyy kaikki lisätyöt, jotka asukas on halunnut lisätä urakkaan:

Kuva 2. Asunnon A6 sähkötyöt asukkaan pyynnön mukaan.

Sinisellä värillä piirretty symbolit ovat ne kohteet, jotka vaihdetaan tai uusitaan, ja punaisella värillä piirretty symbolit ovat ne, jotka nykyään eivät ole olemassa, mutta asukkaan pyynnön mukaan sähköurakoitsija lisää asuntoon.
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Tässä vaiheessa lähetetään asukkaalle arvio kustannuksista, joissa näkyy jokaisesta
lisätyöstä vaadittu hinta, ja kun asukas hyväksy sen, sähköurakoitsija ilmoittaa asentajille työt lisätyöksi.

Kaikki työt, materiaalit ja kulut, jotka eivät kuulu alkuperäiseen urakkaan, lasketaan lisätyöksi. Lisätyöksi luetaan myös muutostyöt, jotka ovat suuruudeltaan sellaisia, että
ne muuttavat merkittävästi urakan luonnetta. Tässä tapauksessa kannattaa olla tarkka
ja huolellinen ja olla yhteydessä rakennuttajan edustajan kanssa ja varmistaa, että ollaan yhtä mieltä, eikä asiassa ole tapahtunut väärinymmärrystä. Kaikki urakkalaajuuteen tulevat mahdolliset lisäykset ovat lisätyötä, niistä kannattaa ehdottomasti kirjallisesti sopia etukäteen.

YSE 98 erottaa muutostyöstä seuraavasti:

46 § Lisätyöt
Muista kuin § 1. momentin mukaisista lisäyksistä sekä niiden hinnasta, suoritusajasta ja vaikutuksesta urakka-aikaan on sovittava kirjallisesti ennen niihin ryhtymistä [7, s. 17]

Tietenkään urakoitsijalla ei ole lisätyövelvoitetta. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka tilaaja
vaatii, ei urakoitsijan ole pakko suorittaa hänelle osoitettua lisätyötä. Sama tilanne on
voimassa, jos tilaaja ei hyväksy urakoitsijan tekemää lisätyötarjousta. Tällöin tilaajalla on
oikeus ottaa toinen urakoitsija suorittamaan kyseiset lisätyöt. Tilaaja ei myöskään ole
velvollinen antamaan lisätyötä jo urakkaa suorittavalle urakoitsijalle vaan on tietenkin
vapaa valitsemaan myös toisen urakoitsijan suorittamaan lisätyöt. Käytännössä jos urakoitsijan resurssit vain antavat myöden, tilaaja antaa muutostyön jo urakkaa suorittavalle
taholle, koska tällöin yleiset käytännön järjestelyt jäävät kaikista vähemmälle perehdytyksien, erillisten sopimuksien, tavaroiden siirtojen yms. osalta. [17, s.8.]

Koska urakoitsijalla ei ole lisätyövelvoitetta ja työt suoritetaan aina oman tarjouksen tai
sopimuksen mukaan, voi urakoitsija vapaasti hinnoitella työnsä. Jos lisätyön hinnasta
tulee riitaa, voidaan asia ratkaista oikeudessa, jossa katsotaan, onko hinta kohtuullinen.
Lisätöistä tulisi aina sopia etukäteen kirjallisesti, jotta tällaisilta tilanteilta vältyttäisiin. [17,
s.9.]
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4.3

Muutostyö

Muutostyö on YSE 1998:n mukaan urakoitsijalle aiheutuva työsuorituksen muutos, joka
johtuu sopimusten mukaisten suunnitelmien muuttamisesta. Muutostyö ei ole aina lisäys,
vaan työn vähennyksetkin voivat olla muutostöitä. Silloin kun urakkasopimuksen mukaista suoritusta myöhemmin muutetaan, on kyse muutostyöstä. [9, s. 47.]

Joskus asiakirjoissa sekoitetaan asiakasmuutostyö ja muutostyö. Ne erotetaan siitä, että
asiakasmuutostyö on rakennusliikkeen ja kuluttaja-asiakkaan välinen sopimusasia,
mutta muutostyö on rakennuttajan ja urakoitsijan välillä tapahtuva sopimus. [9, s. 32.]

Yleisesti työtä nimetään muutostyöksi jos


työ ei sisälly alkuperäiseen urakkasopimukseen



työ muuttaa urakkasopimuksessa sovitun suorituksen sisältöä tai se kohdistu välittömästi urakkasopimuksen mukaiseen suoritukseen muuttamatta kuitenkaan
sen sisältöä. [9, s.46–47.]

Kun alkuperäisessä sopimuksessa tai asiakirjoissa urakoitsijan urakkaan kuuluvaan työhön tapahtuu muutos, se nimetään muutostyöksi. Tällaisia voivat olla suunnitelmamuutokset ja laitevaihdokset.

Toisin kuin lisätyöt, urakoitsija on velvollinen suorittamaan tilaajan sille osoittamat muutostyöt, mikäli muutostyöt eivät merkitettävästi muuta urakan luonnetta. Kuvassa 3 on
esitelty yleisimpiä muutostyön syitä.
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Muutos
urakkarajoissa

Viranomaismuutos

Urakoitsijan ehdottama muutos

Laitevaihdos tai
muutos

Muutostyö

Asukasmuutos

Ristiriita
suunnitelmissa
Ongelma
toteutuksessa

Kuvio 3. Yleisimpiä muutostyön syitä. [17, s. 10],

Jos esimerkiksi alkuperäisiin suunnitelmiin tulee kaapelihyllyjen reititysmuutoksia ja osia
ja kaapelihyllyä kuluu alkuperäistä enemmän, ei niitä kuitenkaan lueta muutostyöksi,
koska kyse on alkuperäisen reitityksen muuttumisesta erilaiseksi. Ellei näitä hyllyjä olisi
alkuperäisessä suunnitelmassa ollut lainkaan, olisi kyse lisätyöstä. On siis korostettava,
että on tärkeä hahmottaa lisä- ja muutostyön ero, koska niiden suoritusta ja hinnoittelua
koskevat erilaiset määräykset ja ohjeet. [17, s. 10]

YSE 98:n määräykset muutostöiden suorittamisesta:
43 § Muutostyövelvollisuus:



Urakoitsija on velvollinen toteuttamaan tilaajan vaativat muutostyöt, elleivät ne olennaisesti muuta urakkasuoritusta toisen luonteiseksi.



Muutokset on selvästi osoitettava urakoitsijalle. Urakoitsijan on tehtävä ja
tilaajan on käsiteltävämuutostyötä koskeva tarjous viipymättä. Muutosta ei
saa ryhtyä toteuttamaan ennen kuin sen sisällöstä ja vaikutuksesta urakkaan on kirjallisesti sovittu.
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Edellisen momentin estämättä pienistä ja kiireellisistä muutoksista voi ilman kirjallista sopimusta antaa määräyksen tilaajan 59 §:n 4. momentissa
mainitulla tavalla asianmukaisesti valtuuttama henkilö. Määräys on merkittävä työmaapäiväkirjaan. Muutoksen vaikutuksesta urakkahintaan on
niin pian kuin mahdollista kirjallisesti sovittava [7, s.19].

Kuviossa 4 havainnollistetaan, kuinka muutostyö on osa alkuperäistä urakkaa tai muutos
siihen ja lisätyö siitä on kokonaan irrallinen työsuoritus. [8, s. 14]

Kuvio 4. Lisä- ja muutostyön sidonnaisuus alkuperäiseen urakkaan. [8, s. 14.]

4.4

Riidanalainen työ

Sellaisessa tilanteessa, jossa urakoitsija ja tilaaja eivät pääse yhteisymmärrykseen siitä,
onko kyseessä lisä- vai muutostyö tai mikä on muutostyön hinta tai alue, selvitetään asia
YSE 98 mukaan seuraavasti:
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90 § Riidanlainen suoritus
Jos sopijapuolet eivät pääse yksimielisyyteen siitä, kuuluuko jokin suoritus urakkaan tai jos he eivät sovi 43 §:n tarkoittaman muutostyön vaikutuksesta urakkahintaan, urakoitsijan on tilaajan vaatimuksesta kuitenkin täytettävä tällaiset suoritukset oikeaan aikaan. Jos havaitaan, että riidanalainen suoritus aiheuttaa muutoksia urakkahintaan tai -aikaan, määrätään nämä muutokset 44 §:n mukaisesti.
Tilaajan tulee kuitenkin urakoitsijan vaatimuksesta suorittaa riidanalaisesta suorituksesta välittömästi työn valmistuttua maksu siltä osalta, jota voidaan pitää riidattomana [7, s.17].

Mikäli riidanlaista suoritusta käsiteltäessä ei päästä yhteisymmärrykseen siitä, mistä on
kyse, on urakkasopimuksen mukaisella tavalla ratkaistava, onko kyseessä lisä- vai muutostyö. Tässä tilanteessa välimiesmenettelyllä tai oikeuskäsittelyllä selvitetään asia. Jos
kyseessä on riidanlaisena suoritettavaksi määrätty muutostyö, jossa riidan aihe on suorituksen hinta, tarkistetaan oikeudessa hinnan ja työnlaadun kohtuullisuus. Yleensä siihen asti ei päädytä, vaan työ sovitaan tehtäväksi omakustannushintaan YSE 98:n mukaan. Työn suorituksen jälkeen urakoitsija esittää erittelyt maksuperusteista tilaajalle.

Riidat aiheuttavat molemmille osapuolille lisäkuluja, työtuntien menetyksiä ja ylimääräistä työtä. On kaikkien etu, jos asioista voidaan sopia etukäteen. Tämän takia on tärkeä, että tehtävistä töistä voidaan sopia aikataulun puitteissa etukäteen ja kaikesta tehdystä pidetään kirjaa. Kaikilla työmaalla on tärkeää ja välttämätöntä kerätä tehtyjen lisäja muutostöiden osalta kuittaukset tilaajan edustajalta. Tällä tavalla tilanne pysyy selvänä
molemmin puolin ja taloudellisessa loppuselvityksessä ei syntyy mitään erimielisyyttä,
koska kaikki laskutetut työt on jo etukäteen hyväksytty ja kaikista on jo dokumentit olemassa.

4.5

Lisä- ja muutostöistä sopiminen

YSE 1998:n 43 §:n mukaan tilaajan on osoitettava urakoitsijalle selvästi muutostyö esimerkiksi piirustuksiin. Urakoitsijan velvollisuus on puolestaan antaa lisä- ja muutostyötarjous viipymättä tilaajalle. Tämän jälkeen urakoitsija käsittelee tarjouksen mahdollisimman nopeasti ja ilmoittaa tilaajalle joko myönteisen tai kielteisen päätöksensä. YSE
1998:n ehtojen mukaan urakoitsija ei saa aloittaa työtä, ennen kun siitä on kirjallisesti
sovittu. Lisä- ja muutostöiden sopimisen vaiheet on esitetty tarkemmin kuviossa 5.
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Kuvio 5. Lisä- ja muutostöiden sopimuskaavio. [9, s. 24]

Kuviossa 5 on hyvin selitetty, miten lisä- ja muutostöiden sopiminen YSE 1998:n voimassa olevien määräysten mukaan tapahtuu. Aiemminkin on mainittu ja kerrottu myös,
että tietyissä tapauksissa ja kiireellisessä tilanteessa työt voidaan aloittaa välittömästi
YSE 1998:n 43 §:n 3. momentin mukaisesti. [8, s. 10.]

Yleisiä erimielisyyksiä aiheuttavia seikkoja rakennushankkeessa ovat lisä- ja muutostyöt. On kaikkien rakennushankkeen osapuolien etu välttää häiriötekijöitä ja erimielisyyksien syntyminen. Kuitenkaan tämä ei aina onnistu ja melkein jokaisessa työprosessissa
syntyy lisä- ja muutostöistä johtuvia erimielisyyksiä.

Kun työmaalla syntyy erimielisyyksiä, niistä pitää päästä sopimukseen, jotta rakennustyöt voidaan saattaa loppuun siten, että yhteinen tavoite täyttyy. [10, s. 14.]

Ensisijaisesti erimielisyyksien ratkaisutapana on pidettävä neuvotteluja. Neuvottelussa
riidan osapuolet yrittävät löytää ongelmiin kaikkia miellyttävän ratkaisun sopimusasiakirjojen ja määräysten puitteissa.
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Erimielisyyksiä voidaan ratkaista viidellä eri tasolla:


Sovinto saadaan aikaan tilaajan ja urakoitsijan kesken työmaalla.



Asia käsitellään ja ratkaistaan työmaakokouksessa tai muuten neuvottelemalla,
silloin ratkaisu on vahvistettava kirjallisesti.



Asioista sovitaan tilaajan ja urakoitsijan välisellä kirjeenvaihdolla.



Mikäli sopijapuolet ei ole päässeet yhteisymmärrykseen, on seuraava vaihtoehto
pyytää ulkopuolinen, puolueeton ja yhteisesti hyväksytty asiantuntija antamaan
tilanteesta lausunto, jonka pohjalta osapuolet pääsevät sovintoon.



Erimielisyydet ratkotaan joko yleisessä tuomioistuimessa tai välimiesoikeudessa.
[10, s. 21.]

5

Lisä- ja muutostöiden vaiheet

Mitä vähemmän lisä- ja muutostyöt vaikuttavat itse projektiin, sitä vähemmän projektin
aikataulu vaarantuu. Tämän takia on tärkeä jakaa lisä- ja muutostyöt kuvion 6 mukaisiin
vaiheisiin.

Lisäys/muutos

Tarjous

Tilaus

Työ

Laskutus

takuu/Vakuudet

Kuvio 6. Lisä- ja muutostöiden vaiheet.

Aina kaikkia kuvion 6 mukaisia vaiheita ei tarvitse käydä läpi, sillä asioista voidaan sopia
työmaalla. Esimerkiksi on mahdollista, että tilaus saatetaan antaa suullisesti ja sopia
hinta myöhemmin, niin päästään aloittamaan ja tekemään kiireelliset työt heti.

Lisä- ja muutostyön toteutuksessa yksi suurimmista ongelmista ja jarruttavista tekijöistä
on tiedonkulku. Pienet muutokset voivat jäädä huomaamatta, jos kaikkia muutoksia ei
ole päivitetty suunnitelmiin ja asiasta ei ole ilmoitettu kaikille urakoitsijoille. Tilanteen hahmottamista varten annetaan esimerkki: Jos rakennuttaja päättää korvata alkuperäisen
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ilmanvaihtomoottorin vahvemmalla mallilla, on tästä muutoksesta ehdottomasti ilmoitettava sähköurakoitsijalle, jotta sähköurakoitsija voi vaihtaa kaapelin moottorille sopivaksi.
Muussa tapauksessa on odotettavissa ongelmia siinä vaiheessa, kun ilmanvaihtomoottori pitäisi saada toimimaan.

Tällaiset yllättävät aikatauluihin vaikuttavat ongelmat voidaan välttää urakoitsijoiden välisellä tiedotuksella ja ajantasaisilla suunnitelmilla. Työmaan piirustukset pitää aina olla
ajantasaiset, asentajilla tulee olla käytettävissään viimeisin piirustussarja ja heille tulee
ilmoittaa kaikista piirustusmuutoksista. Monesti työmaalla tapahtuu niin, että asentajat
asentavat kaapelit ja komponentit vanhan piirustuksen mukaan, vaikka sähköurakoitsijan ja rakennuttajan välissä on jo sovittu muutoksista. Piirustukset on ajantasaistettu,
mutta uusia tietoja ei ole riittävällä nopeudella välitetty työmaalle.

5.1

Muutos/lisäys

Muutostarpeet syntyvät eri lähteistä. Urakoitsija voi ehdottaa laitemuutosta halvemman
hinnan vuoksi. Alkuperäinen suunnitelma saattaa johtaa käytännön ongelmiin, jotka johtuvat esimerkiksi tilanahtaudesta tai rakennuttaja haluavat muutoksia. Viranomaismääräykset voivat edellyttää muutoksia. Kaikissa tapauksissa urakoitsijan on ilmoitettava
mahdollisista töistä myös tilaajan edustajalle tai sopimusosapuolille ja sovittava mahdollisista jatkotoimenpiteistä. [11, s. 6, 2, 33§.]

Kun tilaaja osoittaa urakoitsijalle tilauksen työsuorituksesta, urakoitsijan tulee tutustua
siihen huolellisesti ja viipymättä tehdä tarjous työstä. Sitten tilaaja harkitsee, hyväksyykö
hän lisätyön, mutta hänellä ei ole siihen velvoitetta.

Mikäli urakoitsija päättää poiketa suunnitelmasta ja käyttää erilaisia laitteita kuin on määritelty, pitää tilaajan, suunnittelijan ja valvojan hyväksyä muutos. Jos uusien laiteiden
käyttö hyväksytään, urakoitsija vastaa itse soveltuvuudesta ja toiminnasta. Kaikkien urakoitsijan käyttämien laitteiden, tarvikkeiden ja kalusteiden on täytettävä niitä koskevat
voimassa olevat määräykset ja vaatimukset. Kun urakoitsija päättää poiketa suunnitelmasta ja vaihtaa suunnitelmassa oleva laite, siirtyy päävastuu urakoitsijalle, ja siitä syntyy iso riski. Yleensä urakoitsija ei halua kasvattaa riskiään, mutta joskus se on välttämätöntä. Muutokset voivat hyvinkin vaikuttaa toisten urakoitsijoiden suorituksiin ja ai-
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heuttaa ongelmia niiden suorituksiin kuuluvista töistä. Kaikki muutokset (muutos- ja lisätyöt) on päivitettävä piirustuksiin ja piirustuksiin on päivitettävä viimeiset muutokset mukaan.

5.2

Tarjous

Urakoitsijan tehtävä on toimittaa tilaajalle kirjallinen tarjous lisä- ja muutostyöstä, kun
tilaaja on hyväksynyt työn kustannukset, voi urakoitsija aloittaa tekemään työtä, mutta
ennen sitä urakoitsija ei voi aloittaa työtä eikä hankkia työssä vaadittavia kalusteita tai
työkaluja. Tarjouksessa mainitaan kiinteä hinta työstä ja huomioidaan mahdolliset vaikutukset aikatauluun ja vakuuksiin. Tässä vaiheessa urakoitsijalla on oikeus hinnoitella työ
vapaasti. Tilaajalla taas on oikeus pyytää hinnasta erittelyä ja tarkistaa tarjousta.

Sopimuksissa voi olla mainittu, että lisä- ja muutostyöt on tarkistettava ja hyväksytettävä
suunnittelijalla ennen kuin niitä lähetetään tilaajalle. Näin tilaaja voi olla varma, että tarjous täyttää kaikki siihen kuuluvat vaatimukset.

Lisä- ja muutostöinä tehdyt työt ovat saman takuun piirissä kuin alkuperäisetkin työt.
Voidaan myös sopia niin, että lisätyöt ovat kokonaan urakasta erillistä työtä.

Asiat, jotka ehdottomasti kannattaa kirjallisesti sopia ennen lisä- ja muutostöiden aloittamista, ovat muun muassa


lisä- tai muutostyön sisältö



hinta



lisä- tai muutostöiden vaikutus urakka-aikaan



lisä- tai muutostyön vakuusvaikutus.

Mikäli urakka on jo valmistunut ja siihen tulee vielä jotain muutoksia ja lisäyksiä, urakoitsijan edustaja tai työnjohtaja sopii asentajien kanssa palkoista ja korvauksista. Laadittavat sopimukset tehdään aina sähköalan työehtosopimuksen mukaisesti.
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Tarjouksessa on ilmoitettava kaikki työstä aiheutuvat kulut, jotta tilaajalle käy selväksi
mistä hän maksaa. Tarjoushinnan on oltava kiinteähintainen, jossa arviolisävero näkyy
erikseen. Kaikki voimassa olevat määräykset ja säännöt on otettava huomioon tarjouksen teon aikana.

5.3

Tilaus

Kun urakoitsija on tehnyt tarjouksen ja lähettänyt sen tilaajalle, on tilaajan tehtävänä tarkistaa heti, koskeeko tarjous sovittua työsuoritusta vai ei. Mikäli tarjouksen käsittelyvaiheessa tilaaja tarvitsee lisäselvityksiä tarjouksen hyväksymistä varten, voi hän pyytää
urakoitsijalta lisäselvitystä. Selvityksen saapumisen jälkeen tilaajalla on oikeus hyväksyä
tai hylätä tarjous.

Jos ja kun tilaaja on hyväksynyt tarjouksen, on siitä ilmoitettava mahdollisimman nopeasti urakoitsijalle. Näin urakoitsijakin voi aloittaa työn suorittamisen nopeasti. Toisaalta
jos tilaaja hylkää tarjouksen, on siitäkin ilmoitettava urakoitsijalle. Tilaajalla on mahdollisuus vaatia työn suorittamista omakustannushintaan. Silloin urakoitsijan on toimitettava
kuitit tai sitä vastaavat todistukset maksuperusteista tilaajalle.

Omakustannusperiaatteen mukaan urakoitsija saa muutostyöstä aiheutuneen
sosiaalikulukorvauksen eli käyttö- ja yhteiskustannuslisän sekä 12 prosentin
yleiskustannuslisän. Käyttö- ja yhteiskustannuslisänä pidetään tiettyä osuutta
muutostyöstä, joka määritetään muun muassa Asunto-, toimitila- ja
rakennuttajaliitto RAKLI ry:n ja Rakennusmedia RTK ry:n julkaiseman
sosiaalikuluprosentin avulla. Yleiskustannuslisää ei huomioida, jos se sisältyy jo
käytettyyn veloitushintaan. Lisäksi sivu- ja aliurakoissa yleiskustannuslisäprosentista on sovittava erikseen. [12. s. 17.]

5.4

Työ

Urakoitsija aloittaa työnsuorittamisen YSE 98:n mukaisesti mahdollisimman nopeasti,
kun tilaaja on hyväksynyt tarjouksen eli tilauksen jälkeen. Mikäli muuta ei ole sovittu,
työssä noudatetaan samoja ohjeita, laatuvaatimuksia ja määräyksiä kuin alkuperäiseen
urakkasuoritukseen kuuluvissa töissä. Jos on pakko poiketa alkuperäisestä sopimuksesta, tarjouksessa tulee selvästi mainita siitä. [8, 17 §; 43 §.]
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5.5

Laskutus

Lisä- ja muutostyötarjoukset on kirjattava työmaakokouksissa pöytäkirjaan, ja urakoitsijan velvollisuus on pitää kirjaa kaikista lisä- ja muutostöistä. Tavallisesti laskutetaan lisäja muutostöistä, kun työt on suoritettu, mikäli muusta menettelystä ei ole sovittu. Menettelytapa voi olla urakoitsijakohtainen. Jos lisä- ja muutostyöt ovat yrityksen kokoon nähden mittavia ja kalliita, on syytä sopia erikseen tilaajan kanssa maksusuorituksesta, jottei
urakan loppuunsaattaminen vaarannu kassavajauksen vuoksi. Mikäli laskutuksesta ei
ole erikseen sovittu, lisä- ja muutostyön laskutus jää viimeistään taloudellisessa loppuselvityksessä tehtäväksi.

5.6

Takuu ja vakuudet

Kuten kaikki työmaalla tehtävä työ, ovat lisä- ja muutostyöt takuunlaisia töitä. Mikäli ei
muuta sovita, lisä- ja muutostyön takuu alkaa samaan aikaan kohteen takuun kanssa eli
luovutuksesta eteenpäin. Jos se rakennusosa, jossa lisätyö suoritetaan, otetaan käyttöön ennen rakennuksen luovuttamista, niin voidaan sopia takuu alkavaksi siitä hetkestä,
kun kohde on luovutettu.

Kuten normaalissa urakkasuorituksessa, lisä- ja muutostöissä on käytettävä rakennustuotteita, joiden takuuaika vastaa vähintään urakoitsijan takuuaikaa. [8, 10 §.] Mikäli
urakkasopimuksessa ei muuta ole sovittu, takuuaika on kaksi vuotta kohteen tai sen
osan vastaanotosta. Jos vastaanottoa ei pidetä, katsotaan takuu alkaneeksi siitä päivästä, jolloin kohde on otettu käyttöön. [8, 29 §.]

Kun takuuaika päättyy, urakoitsija on vastuussa sellaisista virheistä, jotka johtuvat urakoitsijan törkeästä laiminlyönnistä, ovat seurausta sovitun laadunvarmistuksen olennaisesta laiminlyönnistä tai täyttämättä jääneestä suoritusvelvollisuudesta eikä tilaaja ole
voinut vastaanottotarkastuksessa tai takuuaikana kyseisiä virheitä havaita. [8, 30 §.]
Tässä tilanteessa takuuajan päätyessä todistustaakka on tilaajalla ja hänen on osoitettava, että ongelma johtuu urakoitsijan laiminlyönneistä.

YSE:n mukaan takuuaika on 2 % urakka-ajasta ja samalla säännöllä rakennusaikainen
vakuus on 10 %. Mikäli kohteessa on suoritettu isoja lisä- ja muutostöitä ja niiden takia
urakkahinta on laskenut tai nousut, vakuuksia voidaan tarkistaa jommankumman osapuolen vaatimuksesta. Vakuudet on laskettava arvonlisäverottomasta urakkahinnasta.
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6

Lisä- ja muutostyön erottaminen

Tilaaja ja urakoitsija voivat olla täysin eri mieltä siitä, onko suoritettava työ lisä- tai muutostyötä vai kuuluko se alkuperäiseen urakkaan. Tilaajan näkökulma on ensisijainen,
eli suoritus kuuluu urakkaan. Lisä- ja muutostyön erottaminen on yleensä hankalaa.
Esimerkkikohteessa Ryytimaantie 21, asunto 6:n asukas haluaa lisätä keittiöön työtasovalaisimen ja muutamia pistorasioita. Urakoitsijan pitää selvittää, ovatko suoritukset
lisä- vai muutostyötä.
YSE 1998:n mukainen lisätöiden korvaus on usein muutostöiden korvausta suurempi.
YSE 1998 47§:n mukainen muutostöiden tekeminen edellyttää omakustannushinnan
arvioimista, mutta lisätyö hinnasta urakan osapuolet voivat vapaasti sopia. [9, s.47.]
Siitä johtuen on tavallista, että urakoitsija pyrkii tulkitsemaan urakasta puuttuvat suoritukset lisätyöksi ja tilaaja taas muutostyöksi. Asian selvittäminen on tärkeää, jotta laskutuksessa ei tulisi erimielisyyksiä.

7

Omakustannushinta

Omakustannushinta tarkoittaa käytännössä työstä toteutuneita, työmaadokumentaatioon perustavia kustannuksia. Tekijöitä, jotka vaikuttavat omakustannushintaan, on
määritetty YSE-ehtojen 47.1 §:ssä ja niiden perusteella selvitetään asia.
Kaupallisissa asiakirjoissa joskus mainitaan omakustannushintaan sisältyvät huomioon
otettavat kohdat. Mikäli kaupallisissa asiakirjoissa ei ole muuta mainittu, omakustannushintaan sisältyy


työjohdon ja työntekijöiden palkat lain tai työehtosopimuksen mukaan, matkakustannukset, päivärahat ja työkalukorvaukset’



sähkötarvikkeiden hinnat kuljetuskustannuksineen



aliurakoitsijalle tilaajan hyväksymän sopimuksen perustella suorittavat kustannukset



sähkövälineiden kustannukset



välittömät työhön kohdistuvat yksilöidyt kustannukset



arviolisävero verottomista hinnoista laskettuna
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12 %:n yleiskustannuslisä muille kustannuksille paitsi niille, joissa yleiskustannuslisä sisältyy jo käytettyyn veloitushintaan. Sivu- ja aliurakoissa yleiskustannuslisäprosentti on sovittava erikseen. [13, s. 180.]

Tilaajalla on oikeus tarkistaa, onko omakustannushinta muodostettu asianmukaisella
tavalla. Selvitettäviä asioita ovat toteutuneet työlistat, rakennustuotteiden ja käyttötarvikkeiden kuitit sekä aliurakkasopimuksiin kuuluvat työsuoritukset. Sähkötarvikkeista ei
voi laskuttaa hankintahintaa kokonaisuudessaan tilaajalta. Rakennusvälineistä käytetään yleisen vuokratason mukaista vuokraa, mikäli muuta ei ole erikseen sovittu. On
hyvä esittää tilaajalle työn aikana tuntityönä toteutetut suoritusten työtuntilistat ja tositteet materiaalihankinnoista. Tilaajalla on oikeus saada urakoitsijan hinnanalennukset
materiaalihankintoihin. [13, s. 181.]
Yrityksen lähtötilanne on otettava huomioon omakustannushinnan laskentaprosessissa. Mikäli yrityksen toiminta on taloudellisesti kannattavaa, voi kulurakennetta käyttää sellaisenaan. Käytännössä voidaan laskea omakustannushinta tavoitellun voittomarginaalin mukaisesti.
Yrityksissä yleensä lasketaan omakustannushinta niin, että kerrotaan tuntipalkka yleiskustannuskertoimella. Jokaisella toimialalla on oma yleiskustannuskertoimensa, mutta
yleisesti käytetään suunnittelualalla 1,7 %:a ja viestintätoimistoissa 2,5 %: a. Urakointialalla yleiskustannuskerroin on 3 %.
Omakustannushinnan muodostaminen on esitetty kuvassa 7.
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Omakustannushinta

•

Työntekiöiden ja välittömän työnjohdon
palkat
rakennustuotteet ja käyttötarvikkeet kuljetuksineen
Aliurakoitsijat, joiden sopimukset tilaaja
on hyväksynyt
Rakennusvälineet
Muut välittömästi työhön kohdistuvat
kustannukset
Arvonlisävero
Urakka-ajan pitenemisestä johtuvat
käyttö- ja yhteiskustannukset

•

Sisältyvät omakustannushintaan

•
•
•

•
•






Yleiskustannuslisä 12% sisältää

•
•

Eivät sisälly hintaan
Välilliset kustannukset kuten:

•

Lisääntyneet vastuut ja riskit
Kasvaneet takuukustannukset
Keskuskonttorikulut
Vastaavan työnjohtajan palkkaus
Jäljellä jäävä osa on urakoitsijan voittoosuus

Muille töille aiheutuneet keskeytykset
Työtehon laskeminen työtehtävien tai tekijämäärän lisääntyessä
Yleiskustannuslisän kustannukset jotka ylittävät 12% kokonaishinnasta

Kuvio 7. Omakustannushinnan muodostaminen.

Käytännössä omakustannushinta tarkoittaa henkilön tuntipalkkaa Omakustannushinta
voidaan myös muuttaa tietystä ajankohdasta alkaen. Yleensä kysytään, miten omakustannushinta lasketaan, että sen perustella saadaan tarkka määrä kustannuksia kohdistettua kullekin seurantakohteelle. Omakustannushinta on laskettava täyskatteellisena.
Se tarkoittaa, että kustannusten laskennassa otetaan huomioon kaikki yrityksen kulut.
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Omakustannusten määritysprosessi on seuraavaksi


Laskennan pohjaksi otetaan yrityksen koko kulurakenne.



Vähennetään kuluista alihankintalaskutus ja kauttalaskutus.



Jaetaan kokonaiskustannus henkilöille kuukausipalkkojen suhteessa.



Muutetaan kokonaiskustannus henkilökohtaiseksi tuntihinnaksi jakamalla se
vuosittaisella tuntimäärällä.

8

Urakka-ajan pidennys

YSE 1998 44§:n mukaan, jos rakennussuunnitelman muuttamisen vaikutus urakka-aikaa pidentävästi, on urakoitsijalla oikeus saada kohtuullinen pidennys urakka-aikaan.
Pidennyksestä on ennakolta sovittava ja vaatimus urakka-ajan pidentämisestä, on tullakseen huomioon otetuksi, esitettävä kirjallisesti muutostyön yhteydessä, kuitenkin viimeistään ennen kuin rakennussuunnitelman muutosta ryhdytään toteuttamaan. [14, s.
10]
Työn tekoa haittaavat ennakoimattomat tilanteet tahtovat pidentää urakka-aikaa, ja
YSE 1998 20 §;n mukaan ylivoimaiset esteet, jotka antavat urakoitsijalle oikeuden
saada kohtuullinen pidennys urakka-aikaan, ovat seuraavat:




puolustustila- tai valmiuslaissa tarkoitettu poikkeuksellinen olosuhde tai niihin verrattava
seikka, joka aiheuttaa urakoitsijalle huomattavia vaikeuksia saada työntekijöitä ja rakennustavaroita tai muuten estää urakkasuorituksen
urakoitsijan, tämän aliurakoitsijan tai tavarantoimittajan taikka sivu-urakoitsijan suoritusta estävä lakko tai saarto tai työnantajajärjestöjen hyväksymä tai päättämä työsulku
tai muu niihin verrattava suoritusta olennaisesti estävä työtaistelutoimenpide
poikkeukselliset urakoitsijansuoritusta olennaisesti haittaavat sääolosuhteet; d) muu sopijapuolista riippumaton poikkeuksellinen seikka, joka huomattavasti vaikeuttaa urakkasopimuksen velvoitusten täyttämistä ja jota sopijapuoli ei ole voinut ottaa edeltäpäin
huomioon ja jonka tuottamaa haittaa hän ei ole voinut kohtuudella poistaa [14, s.7]

Kun urakoitsija huomaa, että lisä- ja muutostyö tulee vaikuttamaan urakka-aikaan, on
asiasta sovittava tapauskohtaisesti. Jos urakoitsija ja tilaaja ovat eri mieltä asiasta ja
työ pitää aloittaa mahdollisimman nopeasti, kiista on ratkaistava myöhemmin.
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Lisäajan määrittämisessä on tärkeä huomioida muutamia asioita


materiaalienhankinta-aika



aliurakoitsijan valitseminen



varsinainen työaika.

On vaikea määritellä lisä- ja muutostöiden vaikutusta urakka-aikaan, koska usein tehdään niitä samanaikaisesti alkuperäiseen urakkaan kuuluvien töiden kanssa. Tässä tapauksessa on urakoitsijan tehtävä osoittaa, että lisä- ja muutostyöt häiritsevät tai hidastavat varsinaiseen urakkaan kuuluvia töitä. Monessa tapauksissa urakoitsija joutuu
keskeyttämään oman työnsä lisä- ja muutostöiden takia. Mikäli lisä- ja muutostöiden
takia urakka-aika pitenee, on sitä sovittava aina ennen lisä- ja muutostöiden aloittamista. Tilaajalle ilmoitetaan välittömästi, kuinka pitkään urakka-ajan pidentämiseen on
tarvetta, kun tehdään urakka-aikaan vaikuttava suunnitelmamuutos. Tällä menetelmällä helpotetaan ja nopeutetaan lisä- ja muutostyötarjouksen käsittelyä. (Ks. kuvio 8.)

Kuvio 8. Esimerkki muutostyön vaikutuksesta urakka-aikaan [15]

Ensisijaisesti urakka-ajan pidennyksen oletetaan johtuvan urakoitsijan huolimattomuudesta. On urakoitsian tehtävä näyttää, että viivästyminen johtuu sellaisesta asiasta,
jonka perustella urakoitsialla on oikeus urakka-aikaan pidennystä.
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9

Lisä- ja muutostöiden seuranta työmaalla

Tärkeä lisä- ja muutostöitä koskeva työvaihe on niiden seuranta. Lisä- ja muutostöiden seuraaminen on suoritettava monella eri tasolla, Hyvä ja tarkka suunnitteluohjaus on tärkeää sekä työmaan sujuvuuden että lisä- ja muutostyön toteuttamisen kannalta.

Sähköurakoitsijan on syytä suorittaa suunnitelmankatsaus hyvissä ajoin ennen varsinaisten sähkötöiden aloittamista. Mikäli lisä- ja muutostyön toteuttamisen aikana tilaaja
määrää kalliimman vaihtoehdon, YSE 1998 14§:n mukaisesti sähköurakoitsijalla on oikeus käyttää halvempaa vaihtoehtoa. Jos ja kun sopimusasiakirjoissa havaitaan ristiriitoja, YSE 1998:n mukaan on sähköurakoitsijan tehtävänä ilmoittaa niistä tilaajalle ja
osallistua ristiriitojen ratkaisemiseen. Kaikissa lisä- ja muutostöissä on tärkeä toteuttaa
urakka turvallisesti. Mikäli suunnitelmien mukaan töitä ei pystyä toteuttamaan turvallisesti, on suunnitelmia muutettava.
Työmaalla lisä- ja muutostöiden seuraaminen toteutetaan tekemällä lisä- ja muutostöistä seurantalista. Listaan merkitään kaikki lisä- tai muutostyövaiheet juoksevalla numeroinnilla ja niin helpotetaan lisä- ja muutostöiden seuraamista.
Työmaakokouksessa käsitellään tarjotut työt ja hyväksytyt tarjoukset. Näin voidaan estää hyväksymättömien lisä- ja muutostöiden tekeminen ilman korvausta.
Kuvion 9 on tehty Excelillä, ja sen tarkoitus on lisä- ja muutostöiden kirjaaminen työmaalla. Tarkoituksena on se, että se on jokaisella työmaalla asentajien käytettävissä,
jotta lisä- ja muutostöiden seuraaminen on asentajille helppoa.
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Lisä- ja muutostöiden seuranta
Rakennuskohteen
tiedot
Tilaajan
tiedot

Työpäällikkö
Vastaava mestari
Tuotanto/työm. Ins

Rakennuskohde

Työnumero
Tilaajan työnumero
Tilaaja/Rakennuttaja
Yht. henkilö
osoite ja postinumero

nro

Tilaaja

Aihe

Lisätyö Muutostyöhyväksynyt
tarjouksen

Tilaaja
hylännyt Tarjous Pvm
tarjouksen

Tarjous €
(alv
0%)

Tilaus
Pvm

Laskutett
Tilaus € Laskutett
u € (alv
(alv 0%) u Pvm
0%)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Yht

Kuvio 9. Lisä- ja muutostöiden seurantalistamallipohja.

10 Lisä- ja muutostyön tarjoaminen

Lisä- ja muutostöiden tarjoamisesta on selkeät ehdot YSE 1998 43§:ssa, eli tilaajan on
ilmoitettava lisä- ja muutostöistä selvästi ennen lisä- ja muutostyön aloittamista. Kun
tilaus on saatu, urakoitsijan pitää antaa yksilöity lisä- ja muutostyötarjous. Tilaajan
edustaja tai tilaajan valtuuttama henkilö antaa määräyksen kiireellisistä muutostöistä.
Yleensä työmaalla on niin kiire, että velvoitetta on vaikea täyttää, varsinkin jos lisä- ja
muutostyöt tapahtuvat samaan aikaan, kun varsinaiseen urakkaan kuuluvat työt. On
urakoitsijan etu pyrkiä seuraamaan lisä- ja muutostyötilaisuuksia. Heti kun urakoitsija
saa tiedon muutostyöstä, tulisi hänen antaa siitä tarjous kirjallisena. Näin menetellen
pystytään sopimaan lisä- ja muutostyön aikavaikutuksesta ja kustannuksista ennen
työn aloittamista. Näin urakoitsija pysyy paremmin aikataulussa, ja jos viivästyksiä sattuu, on syy selvillä. [13, s. 171.]
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Tarjouksen tekemisessä toimitaan seuraavalla tavalla:


Vaikka hinta- ja aikatauluvaikutus ei vielä ole selvillä, on hyvä tehdä kirjallinen
tarjous mahdollisimman nopeasti.



Kirjallisessa tarjouksessa yksilöidään aina hinta euroissa ja urakka-ajan pidennykset työpäivänä tai viikoissa. Mikäli vaikutus ei ole tiedossa, tarjotaan riittävän
pitkää aikaa ja myöhemmin tarkennetaan aika pienemmäksi.



Jos tarjouksia ei käsitellä heti, tarjousten hyväksymisen seuranta ja käsittelyn
kiirehtiminen.



Jos työn vaikutuksesta ei voida sopia, niin tilaajan tulisi tilata työt omakustannushintaan kirjallisesti urakoitsijalta. [13, s. 172.]

Lisä- ja muutostöiden tarjoamiseen liittyen olisi hyvä, jos urakoitsijalla olisi tarjouslomake valmiina. Tarjouslomakkeeseen kirjoitetaan lyhyesti työn sisältö, työn hinta ja vaikutus urakka-aikaan sekä vaikutus vakuuksiin. Tarjouksessa on oltava voimassaoloaika, jotta tilaaja tietää, mihin mennessä asia tulisi käsitellä. Lopuksi urakoitsija ja tilaaja allekirjoittavat lomakkeen.
Projektipäällikön kokemuksien mukaan tilaajan on helpompi käsitellä ja hyväksyä lisäja muutostyötarjoukset, kun niitä esitetään pienissä erissä. Pienien tarjousten hyväksyminen on helpompaa ja niiden käsittely ei kestä kauan. Mikäli lisä- ja muutostyö koostu
monista asioista voi olla, että lisä- ja muutostyö hylätään pienen asian takia. Tämän lisäksi lisä- ja muutostöiden tarjouksissa aina kannata mainita, mikäli työssä on jotain
hyvitettävää, tarjoukset, jossa hyvitykset on huomioitu, hyväksytään helpommin.
On tärkeä, että tarjouksessa on selkeät ja ymmärrettävät perustelut, koska joskus tarjouksia joudutaan tarkistamaan urakan suorittamisen jälkeen varsinkin, kun kyseessä
on julkiseen rakennukseen liittyvä työkohde. Hinta ja maksuehdot on esitettävä tarjouslomakkeella niin, että tilaajalla on helppo selvittää, onko kyseessä kokonaishintatarjous
vai yksikköhintatarjous. On hyvä, jos lisä- ja muutostöistä sovitaan erillinen maksuerätaulukko. Niiden lisäksi lisä- ja muutostyötarjouksessa mainitaan suoritusaika sekä vaikutus urakka-aikaan. Lisä- ja muutostyön tarjoamisen varten on tehty seuraava lomake, jossa kaikki tarvittavat tiedot on mainittu. Lisäksi asentajat koulutetaan lomakkeen käyttöön.
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Lisä- ja muutostyötarjous
Lisätyö/ Muutostyö

Tarjousnumero:
Aihe

Lisätyö
Muutostyö

Rakennuskohde

Rakennuskohteen
Työnumero
tiedot

Tilaajan työnumero
Tilaaja

Tilaajan tiedot

Yht. henkilö
Osoite
Postinumero

Työn sisältö ja
perustelut

Kiinteä kokonaishinta

Hinta ja
maksuehdot

……………. € alv 0% + ……………….€ alv 24%
Hinta arvollisveroinen ……………..€

⃝ Yksikköhinta
⃝ Omakustannushinta
⃝ Yksikköhinta
Tilaaja maksa lisätyön/muutostyön seuraavaksi:
⃝ Oheisen maksuerätaulukon mukaisina erinä
⃝ YSE 1998 40§ 7. momentin mukaan yhdessä erässä kun työ on suoritettu
⃝ Yhdessä erässä urakan maksuerän nro …… yhteydessä
⃝ Muu maksuehto: mikä:

Suoritusaika ja
vaikutus urakkaaikaan
Vaikutus vakuuksiin
Muut vaateet

⃝ Työ suoritetaan alkuperäisen urakan yhteydessä
⃝ Tarvittava pidennys urakka -aikaan on ……………….. Työpäivää
⃝ Työ suoritetaan eri aikaaan kuin alkuperäinen urakka
⃝ Työn vaikutus urakka -aikaan ja hintaan selvitetään työn edetessä tai valmistuttua
⃝ Rakennus- ja takuuaikaisia vakuuksia ei tarkisteta

⃝ Rakennus- ja takuuaikaisia vakuuksia tarkistetaan YSE 98 36§ 6. momentin mukaisesti
⃝ Lisäajan kustannusvaikutus
⃝ Tarjoamme lisäajan kokonaishintaan

Muut tarjoukseen
liityvää
Tarjouksen
voimassaoloaika

Urakoitsijan
allekirjoitus
Tilaajan
allekirjoitus

Tämä tarjous on voimassa --------------- saakka
Työ aloitetaan kun tilaaja on sen kirjallisesti tilannut tai määränyt sen
kirjallisesti tehtäväksi riidanalaisena. Työn oikea-aikainen
toteuttaminen edellyttää työn tilaamista tarjouksen
Pa i kka ja a i ka

Al l eki rjoi tus

Ni men s el vennys

Pa i kka ja a i ka

Al l eki rjoi tus

Ni men s el vennys

Kuvio 10. Lisä- ja muutostyötarjouslomake.

⃝
⃝
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Kuviossa 10 näkyy kaikki tarvittavat tiedot lisä- ja muutostöiden aloittamista varten. Jos
kaikki tiedot täytetään kaavioon, ei työn laskuttamisessa pitäisi tulla mitään ongelmia,
sillä molemmat osapuolet ovat jo hyväksyneet työn laajuuden ja sen ehdot. Heti lomakkeen alussa selvitetään, onko kyseinen tarjous lisä- vai muutostyö. Rakennuskohdetiedot ja tilaajan tiedot ovat tärkeitä, eli tarjous koskee lomakkeella määriteltyä kohdetta
tai henkilöä. Sisällön kohdalla selitetään selkeästi työn sisältö, jolloin tilaajalla on
helppo ymmärtää, miksi työ on katsottu lisä- tai muutostyöksi. Tarjouksen mukana tulee olla liitteet, joissa hinnan muodostavat elementit on eritelty selkeästi.
Yleisimpiä riidanaiheita työmaalla ovat lisä- tai muutostyöt, seuraavassa mainitaan
muutamia riidan aiheuttavia tekijöitä työmaalla:


Urakoitsija aloittaa lisä- tai muutostyön ennen töiden sopimista.



Suunnitelmissa on puutteita tai suunnitelmat ovat keskeneräisiä.



Urakoitsija esittää tilaajalle lisä_ tai muutostöiden korvausvaatimuksia jälkikäteen.



Lisä- ja muutostöiden hintaa tai vaikutusta aikatauluun ei tiedetä työn aloitusvaiheessa.



Tilaaja ei käsittele tarjouksia ajoissa. [13, s. 172.]

11 Toiminta ongelmatilanteissa

Vaikka urakoitsija noudattaa kaikkia aiemmin mainittuja ohjeita, voi vielä työmaalla tulla
seuraavia ongelmia lisä- ja muutostöiden kanssa:


Tilaaja ei hyväksy osaa tarjouksesta tai hylkää sen kokonaan.



Tilaaja ei käsittele tarjousta ajoissa.



Tilaaja ei hyväksy tarjouksessa mainittua lisäaikaa.

Urakoitsijalla on oikeus ja velvollisuus valittaa tai reklamoida asiasta, mikäli hän ei hyväksy tilaajan päätöstä. Jos urakoitsija ei reklamoi tilaajan päätöksestä, se tarkoittaa
sitä, että urakoitsija on hyväksynyt päätöksen. Jos tilaaja hylkää lisä- tai muutostyötarjouksen kokonaan, osapuolien on järjestettävä katselmus, jossa esitetään hylkäyksen
perustelut ja vaatimukset. Jos lisä- tai muutostyö on pakko tehdä, tulee tilaajan määrätä työ tehtäväksi riidanlaisena omakustannushinnoin.
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Kaikki päivitetyt vaatimukset on kirjoitettava työmaakokouspöytäkirjaan. Lisä- vai muutostyön perusteet on esitettävä tilaajalle ennen työn vastaanottoa ja kustannukset on
esitettävä tilaajalle ennen taloudellisen loppuselvityksen tekemistä. (Kuvio 11.)
Toimintaohje, kun tilaaja kieltäytyy myöntämästä lisäaikaa
Urakoitsija
Jättää muutostyötarjouksen, jossa yksilöity vaikutukset urakkahintaan ja urakkaaikaan

Tekee vastareklamaation, jossa selvitetään urakka-ajan pidentämisen perusteet.
samalla pyydetään rakennuttajalta kirjallinen selvitys siitä, miksi lisäaikaa ei myönnetä

Tilaaja

Hyväksyy muutostyön vaikutukset urakkahintaan, mutta ei myönnä lisäaikaa

Ei anna selvitystä, vaan vaatii muutostyön
toteuttamista ilman lisäaikaa

Pyytää kirjallisesti tilaajaa vaatimaan työn
toteuttamista riidanlaisena
Vaatii työn suorittamista, mutta ei riidanlaisena
Tekee reklamaation lisäaika- ja kustannuskorvausvaateinen siitä, että tilaaja vaati
muutostyön toteuttamista, mutta ei myönnä
lisäaikaa. Suorittaa työn

Toteaa myöhemmin työmaakokouksessa
aikataulusta jälkeen jäämisen

Uudistaa muutostyötä koskevan lisäaikavaateensa
Ei hyväksy vaadetta, vaan vaatii jälkeen

jäämisen ottamista kiinni
Reklamoi, että kiinniotosta aiheutuvia kustannuksista on sovittava etukäteen (YSE
22 §). Ilmoittaa mihin toimenpisteisiin ryhdytään aikataulutilanteen kiinniottamiseksi.
Käynnistää kiinniottoksutannusten ylös kirjauksen

Lisäaikaan ja kustannusten korvaamiseen liittyvät asiat ratkaistaan viimeistään taloudellisessa loppuselvityksessä

Kuvio 11. Toimintaohje tilaajan kieltäytyessä myöntämästä lisäaikaa [muokattu lähteestä 16, s.
86]
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Tilanteissa, joissa tarjouksen voimassaoloaika ylittyy, urakoitsijan tulee järjestää katselmus, jossa esitetään kaikki perustelut työn keskeytysuhalle. Katselmuksessa urakoitsija
päättää muutostyön hyväksymisestä tai riidanalaisuudesta.

Tilanteessa. jossa tilaaja hyväksyy tarjouksen, mutta hylkää lisäajan vaateet, samat periaatteet pätevät. Ongelmatilanteissa lisä- tai muutostyön käsittely voi olla pitkä prosessi.
Urakoitsijan on syytä esittää tarjous tilaajalle mahdollisimman nopeasti, koska sitten kun
työ on jo tehty, ei hänellä enää ole mahdollisuutta käyttää tärkeintä ja vahvinta painostuskeinoa, työn keskeytystä. Tilaajan näkökulmasta muutostyön määrääminen riidanalaisena työnä on parempi vaihtoehto kuin työn keskeyttäminen. Urakoitsijan näkökulmasta lisä- tai muutostyölle täytyy saada vähintään määräys tehdä työtä riidanalaisena ennen työn aloittamista. Tässä tapauksessa urakoitsijalla säilyy oikeus päättää
kustannusten korvauksista.

12 Johtopäätökset

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten voidaan välttää merkitsemättä ja laskuttammatta jäävät lisä- ja muutostyöt sähköurakointityömaalla. Humis Oy:n projektipäällikön kokemuksien mukaan lisä- tai muutostyöt voivat jäädä kirjaamatta ja sen seurauksena laskuttamatta silloin, kun sähköasentajille ei ole selvää, mitkä työt kuuluvat urakkaan ja mitkä ovat lisä- tai muutostöitä. Siitä syystä tässä työssä päätettiin perehtyä aiheisiin, kuten sähköurakoinnin urakkahallinta, sähköurakan työvaiheet ja YSE 1998.
Työssä käytiin läpi sähköurakoinnin alkuperäiset työvaiheet. Sen jälkeen lukija perehdytettiin lisä- ja muutostöiden eri vaiheisiin, eli miten sähköurakointiyrityksen lisä- ja
muutostyöt pidetään hallinnassa, jotta voidaan olla varma korvausten saamisesta urakan aikana tehdyistä sähköurakkaan kuulumattomista töistä. Vielä todettiin, että lisä- ja
muutostyöt voivat vaikuttaa urakka-aikaan ja urakkakustannuksiin ja että urakoitsijalla
on oikeus saada korvausta niistä. Työn aikana tapahtuvat muutokset sähkösuunnitelmiin kuuluvat lähtökohtaisesti urakkaan, mutta urakoitsijalla on oikeus ja velvollisuus
ilmoittaa lisä- ja muutostöiden vaikutus urakka-aikaan ja urakkahintaan. Kaikki lisä- ja
muutostöistä aiheutuneet häiriöt urakkatoimintaan on sovittava kirjallisesti tilaajan
kanssa. Tämän tarkoitukseen on tehty kaksi lomaketta tai kaavaketta (kuvio 9 ja 10).
Niiden avulla sähköasentajalle on helppoa kirjata lisä- ja muutostyöt sekä seurata työn
etenemistä ja saada tilaajalta allekirjoitus työn hyväksymisen todistuksena.

37

Mikäli sähköurakoitsija ei toimi lisä-ja muutostöiden osalta edellä mainitun prosessin
mukaan, voi seurauksena olla seuraavan kaltaisia tilanteita:


Urakoitsija unohtaa merkitä tehdyt lisä- ja muutostyöt.



Tilaaja ja urakoitsija ovat eri mieltä siitä, oliko tehty työ lisä- vai muutostyö.



Tilaaja ei hyväksy lisä- ja muutostyöstä aiheutunutta lisäaikaa.



Tilaaja ei hyväksy työn hintaa.

Niiden ongelmien väittämiseksi urakoitsijan on noudatettava rakennusurakan yleisiä
sopimusehtoja ja urakkasopimusta. Tutkimuksen perustella vielä todettiin, että mikäli
sähköurakoitsija ei sovi lisä- tai muutostöistä kirjallisesti tilaajan kanssa tai jos hän ei
noudata yleissopimusehtoja, on korvauksen hyväksyminen tilaajan omassa harkinnassa.
Tutkimuksen mukaan todettiin, mitkä ovat lisä- ja muutostöiden erot ja miten sähköurakoitsija voi toimia lisä- ja muutostöiden kohdalla, niin ettei joudu selvittämään asiaa
työn suorittamisen jälkeen. Vielä todettiin, että sopimuksenmukainen toiminta lisä- ja
muutostöiden hallinnassa on sähköurakoitsijan ainoa tapa varmistaa korvausten saaminen ja saada oikeus urakka-ajan pidennykseen.
Tutkimuksen perusteella urakoitsijalla on oikeus reklamoida, jos tilaaja on hyväksynyt
lisä- tai muutostyön kustannukset, mutta on hylännyt muutostyön vaikutuksen urakkaaikaan. Mikäli urakoitsija ei reklamoi asiasta, se tarkoittaa sitä, että hän hyväksynyt tilaajan päätöksen.
Työn lopussa asentajille ja projektinvetäjille järjestetään koulutustilaisuus, jossa heidät
perehdytetään tutkimuksessa selvitettyihin asioihin, opetetaan laadittujen lomakkeiden
käyttö ja koulutetaan toimimaan ongelmatilanteissa.
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