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1 JOHDANTO 

 

Maaseutu- ja energiayksikkö on osa Elinkeino-, työvoima-, osaaminen- ja kulttuuri vas-

tuualuetta ja hoitaa entisten Työ- ja elinkeinokeskusten (TE-keskus) tehtäviä edistämäl-

lä maatilataloutta ja kalataloutta sekä maaseudun elinkeinotoimintaa. Ely-keskus tarjoaa 

Maaseutu- ja energiayksikön avulla maatiloille ja maaseudun kehittäjille rahoitus-, ke-

hittämis- ja valvontapalveluita. Myönnettävien investointitukien avulla pyritään kehit-

tämään ja tukemaan maatilojen rakennetta ja kilpailukykyä. Pohjois-Savon ELY-

keskuksen Maaseutu- ja energiayksiköllä on vahva maaseutuyrittämisen tuntemus sekä 

pitkä kokemus maatalouden investointien tukemisessa. 

 

Opinnäytetyön aiheen valintaan on vaikuttanut työssäni v. 2003 - 2010 investointitukien 

tarkastajana esille tulleet ongelmatilanteet rakennushankkeen eri vaiheissa. Lopputar-

kastuksen yhteydessä tuli ilmi ongelmia, jotka aiheutuivat hankkeen aikataulun ja kus-

tannusten hallinnan menettämisestä. Ongelmat ovat pääosin johtuneet huonosti suunni-

tellusta aikataulu- ja kustannussuunnittelusta sekä huonosta hankkeen organisoinnista ja 

kokemattomasta työnjohdosta. 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kerätä keskeisin rakentamiseen ja investointitu-

keen liittyvä tieto yksiin kansiin, jotta hankkeeseen ryhtyvän viljelijän olisi helpompi 

hahmottaa rakennushankkeen kulku ja siihen liittyvät velvoitteet. 

 

Opinnäytetyönä syntyvän oppaan ja käsikirjan tarkoituksena on antaa maatilarakentajil-

le ja sidosryhmille kokonaiskuva rakennushankkeen kulusta ja sen hallinnasta sekä toi-

mia työkaluna eri hallinnollisten ja toteutusvaiheiden organisoinnissa.  

 

Tavoitteenani on saada hankkeeseen ryhtyvä viljelijä toteuttamaan rakennushanke sen 

edellyttämien säädösten ja määräysten mukaisesti sekä hankkimaan ammattitaitoisten 

suunnittelijoiden ja rakentajien muodostama organisaatio. Toivon, että opas ja käsikirja 

auttavat viljelijää toteuttamaan hankkeen suunnitelmallisesti aikataulun ja kustannusta-

voitteiden mukaisesti ja lopputuloksena olisi toiminnallisuuden, eläinten- ja työhyvin-

voinnin sekä ympäristön kannalta laadukas navetta.  
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Opinnäytetyöstä tulee kaksiosainen. Varsinainen projektinhallintaopas käsittelee koko 

tuetun rakennushankkeen elinkaaren tarveselvityksestä kiinteistön ylläpitoon kokonais-

valtaisesti. Toinen osa toimii käsikirjana tuenhakijalle / rakentajalle ja siitä ilmenee tue-

tun rakennushankkeen keskeisimmät vaiheet ja siihen liittyvät vastuiden ja määräysten 

noudattaminen. Käsikirjaa voi samalla käyttää muistiona. 

 

Opinnäytetyö on koottu työssä opittujen lain- ja asetusten sekä määräysten asettamien 

vaatimusten ja menettelyjen avulla, koulutuksen aikana kerääntyneestä oppimateriaalis-

ta sekä tarjolla olevien ammattikirjallisuuden ja viranomaislähteiden avulla, jotka sel-

viävät työn lopussa olevasta lähdeluettelosta. 
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2 TUETTU RAKENTAMINEN   

 

2.1 Tuetunrakentamisen tausta ja kehitystarpeet 

 

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa vuosille 2007 – 2013 käsitellään 

suomalaisen maaseudun tulevaisuuden näkymiä. Ohjelmassa muistutetaan Suomen si-

jainnista pohjoisimpana Euroopan Unionin jäsenvaltiona ja että sen pinta-alasta pääosa 

on edelleen metsää ja vesistöjä, mistä johtuen se on yksi EU:n maaseutumaisimpia mai-

ta. EU:n jäsenyyden aikana tilojen peltopinta-ala on kasvanut nopeasti, mikä johtunee 

osittain siitä, että lopettavien tilojen määrä on kasvanut ja pellot ovat siirtyneet jatkavien 

viljelijöiden käyttöön. Tilojen vähenemisestä huolimatta Suomessa tähdätään elinvoi-

maisen maaseudun säilyttämiseen, ympäristön parantamiseen ja uusiutuvien luonnonva-

rojen kestävään kehitykseen ja hyötykäyttöön. Manner-Suomen maaseudun kehittämis-

ohjelma saa julkisen rahoituksensa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahas-

tosta ja kansallisista varoista. Rahoitus suunnataan viljelijöiden tukiin, kuten luonnon-

haittakorvauksiin ja ympäristötukiin. Tukien avulla varmistetaan, että Suomessa harjoi-

tetaan jatkossakin ympäristön huomioon ottavaa maataloutta. Myös maaseudun yritys-

toiminnan kasvua ja työpaikkojen lisääntymistä kehitetään erilaisten investointitukien ja 

käynnistys- ja kehittämistukien avulla. /1./ 

 

Maaseudun pitäminen elinvoimaisena edellyttää tuotantomenetelmien ja raaka-aineiden 

jalostuksen kehittämistä. Tuotantomenetelmien nykyaikaistaminen, tilojen yrityskoon 

kasvattaminen ja yrittäjien osaamisvaatimusten täyttäminen vaatii jatkuvaa tukea ja on 

edellytyksenä työpaikkojen säilymiselle jatkaville sukupolville. Koulutuksen ja tiedot-

tamisen avulla lisätään maatalousyrittäjien liiketoiminnallista osaamista ja ympäristötie-

toutta. Koulutuksen avulla pystytään kasvattamaan kilpailukykyä ja sopeutumaan muut-

tuviin markkinatilanteisiin. Suuri osa maaseudun työpaikoista sijoittuu palvelualoille, 

mutta myös alkutuotanto, jalostus ja tuotteiden valmistus työllistävät suurelta osin maa-

seudun väestöä. Kuluttajien luottamus suomalaisten tuotteiden turvallisuuteen ja laatuun 

sekä eläinten hyvinvointiin takaa elintarviketaloudelle vakaat kotimarkkinat. Kilpailu-

kyvyn ylläpitäminen ja kasvu perinteisillä tuotantoaloilla perustuu osaamiseen, uusien 

menetelmien käyttöönottoon, yrityskoon kasvuun sekä sujuviin sukupolvenvaihdoksiin. 

/1./  
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Maataloudessa ympäristötekijät on hyvin huomioitu ja niihin kiinnitetään jatkossakin 

yhä enemmän huomioita mm. vesistöjen kuormituksissa ja jätevesien käsittelyssä. Täl-

lainen kestävä kehitys maataloudessa edistää ympäristönsuojelua, luonnon monimuotoi-

suutta ja eläinten hyvinvointia. Elinympäristön monimuotoisuuden ansiosta kasvi- ja 

eläinlajit viihtyvät paremmin ja tuotantoeläinten hyvinvointi lisääntyy mm. luonnon-

laidunten avulla.  

 

Maaseudun kehittämisohjelman avulla pyritään ympäristöasioiden edistämiseen ja pa-

rantamaan eläinten hyvinvointia. Samalla varmistetaan, että maataloutta voidaan jatkos-

sakin harjoittaa kannattavasti ympäristönäkökohdat huomioon ottaen. Ohjelman avulla 

saatavalla tuella maatalouden aiheuttamaa maaperän, vesistöjen ja ilmaston ympäristö-

kuormitusta pyritään vähentämään. Ohjelman tavoitteena on säilyttää avoin ja viljelty 

maaseutumaisema. /1./ 

 

 

2.2 Tuetunrakentamisen tavoitteet ja menetelmät 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä navettarakentamishankkeen projektinhal-

lintaohje investoiville maatiloille sekä sidosryhmille. Ohje auttaa ymmärtämään projek-

tin vaativuuden ja hallinnan tärkeyden, jolloin saavutetaan rakentamisessa kokonaista-

loudellinen ja hyvä lopputulos. Seuraavaksi tutustutaan tekijöihin, jotka aiheuttavat in-

vestointitarpeet sekä eri vaihtoehtoihin tavoitteiden saavuttamiseksi. 

 

Maatilojen investointivaihtoehdot ovat vanhan tuotantorakennuksen peruskorjaaminen 

ja laajentaminen tai uuden rakentaminen. Vanhojen rakennusten toiminnallisuus ei 

useinkaan vastaa nykytarpeita, jos halutaan investoinnilla parantaa työympäristöä, eläin-

ten hyvinvointia sekä kasvattaa tuotantoa. Vanhan rakennuksen kunto ja koko sekä 

mahdollinen jäljellä oleva käyttöikä vaikuttavat myös eri vaihtoehtoja verrattaessa. Mi-

käli vanhan navetan kunto ja kaikkinainen toiminnallisuus ovat riittäviä, voidaan työ-

ympäristöä ja eläinten hyvinvointia parantaa sekä tuotantoa lisätä peruskorjaamalla ja 

laajentamalla tuotantotiloja. Peruskorjaus ja laajennus voi tulla kysymykseen myös sil-

loin, kun ei haluta laajentaa tuotantoa voimakkaasti tai siihen ei ole taloudellisia resurs-

seja eikä tilalle ole tiedossa jatkajaa tai suuremman yksikkökoon edellyttämää peltoalaa. 

/2./ 
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Uuden navetan rakentamiseen päädytään usein sen vuoksi, että vanhasta navetasta ei 

saada enää kunnollista peruskorjaamalla tai halutaan vaihtaa navettatyyppi parsinavetas-

ta pihatoksi eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi tai tuotantokapasiteetin kasvattami-

seksi. Usein navettainvestoinnin yhteydessä myös eläinmäärä kasvaa, jolloin pihaton 

edut tulevat esiin. /2./ Navettainvestoinnin mukana usein myös rehun- ja lannankäsitte-

lytiloja rakennetaan lisää eläinmäärän kasvaessa. Kaiken kaikkiaan investoinnin tarkoi-

tuksena on yksikkökoon kasvattaminen, työmäärän hallittavuus ja työolojen parantami-

nen sekä eläinten hyvinvoinnin lisääminen ja ympäristön huomioon ottaminen. 

 

Tuotantomenetelmien nykyaikaistaminen ja tilakoon kasvattaminen näkyy kasvavana 

rakentamisinvestointitarpeena, johon haetaan suurten investointikustannusten vuoksi 

yhteiskunnan tukea. Tukea maatalouden rakentamisinvestointeihin haetaan ELY -

keskuksesta. Investointituki kostuu EU:n osuudesta sekä kansallisesta osuudesta. Yh-

teiskunnallisen tuen lisäksi maatilayrittäjä hakee rahoitusta omaan osuuteensa inves-

toinnin määrästä joko rahalaitoksilta tai mahdollisesti omarahoituksena esim. metsästä. 

 

Maaseuturakentamiseen vaikuttaa yleisen rakentamisen lainsäädännön ja eri-
näisten sopimusten lisäksi myös kansallinen rakennuspoliittinen ohjelma:  
”Ohjelmalla on tavoiteltu valtiovallan ja kiinteistö- ja rakennusalan yhteistä 
näkemystä alan kehittämisestä. Alan toimintaympäristö määräytyy muun ohes-
sa voimassa olevasta lainsäädännöstä ja viranomaiskäytännöstä muun muassa 
rakentamisen ohjauksessa, markkinoiden sääntelyssä ja verotuksessa. 
Julkinen sektori vaikuttaa toimintaympäristöön myös alan toimijana, tila- ja 
liikenneväyläpalvelujen tilaajana, rahoittajana ja toteuttajana. Valtioneuvosto 
teki 30.1.2003 periaatepäätöksen kansallisesta rakennuspoliittisesta ohjelmas-
ta. Ohjelmalla pyrittiin yhdessä julkisen sektorin ja elinkeinoelämän sekä kiin-
teistö- ja rakennusalan muiden keskeisten vaikuttajien kanssa rakentamisessa 
parempaan laatuun, parempaan elinkaari- ja ympäristöosaamiseen, parem-
paan kilpailuun ja tuottavuuteen, asuntojen rakentamiseen asukkaan ehdoin, 
joustavampaan kaavoitukseen ja toimivaan infrastruktuuriin sekä tehokkaam-
paan hallintoon ja kattavampaan yhteistyöhön”. /7./ 

 

 

2.3 Tuetunrakentamisen toteutusvaihtoehtojen vertailu 

 

Tässä osiossa käsittelen investointeja lypsykarjatilallisen näkökulmasta, vaikka monia 

asioita voitaisiin käsitellä yleisemmälläkin tasolla eläintilojen tuotantorakennusinves-

toinneissa. 
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Työtehoseuran v. 2002 tekemän tutkimuksen mukaan maatiloilla, jotka haluavat laajen-

taa tuotantoaan, tehdään suurimmat investoinnit tuotantorakennuksiin. Rakennusinves-

toinnit ovat kalliita ja pitkäaikaisia sijoituksia, joten niiden suunnitteluun on paneudut-

tava huolella virheratkaisujen välttämiseksi. Maatilayrittäjän on investointia suunnitel-

lessaan tarkkaan mietittävä eri vaihtoehdot, niiden kokonaistaloudellisuus ja toiminnal-

lisuus. Toiminnallisuudessa tulee ottaa huomioon mm. eläinten hoitotyöstä koituva 

työmenekki investoinnin jälkeen sekä eläinten hyvinvoinnin lisääntyminen. Kokonaista-

loudellisessa vertailussa tulee ottaa huomioon rakennusaikaisten välittömien kustannus-

ten, kuten rakennus- ja laitekustannusten lisäksi, rakennuksen ylläpitokustannukset, 

hoitotyöstä aiheutuvat kustannukset sekä suuremman yksikkökoon myötä suuremman 

peltoalan viljelyyn tarvittavat koneinvestoinnit ja kasvava työaika. /2./ 

 

Kustannusarviovertailuilla peruskorjauksen ja laajennuksen sekä uudisrakentamisen 

välillä saadaan selkeä kuva rakennusajan kustannuksista. Kustannusvertailun lisäksi 

tulee ottaa huomioon rakennuspaikan sijainti. Voidaanko mahdollinen uudisrakennus 

sijoittaa lähelle vanhaa talouskeskusta vai joudutaanko se sijoittamaan erilleen omaksi 

yksikökseen? Uudisrakennuksen erillinen sijainti saattaa jättää vanhan navetan hanka-

loituvan ruokintatyön vuoksi osittain käyttämättömäksi.  

 

Toisaalta saman talouskeskuksen piiriin mahtuvan uudisrakennuksen ja vanhan yhdis-

tämisellä saadaan ruokinta- ja lantaliikenteen osittaisen hyödyntämisen lisäksi hyödyn-

nettyä eläinten ulkoilu- ja laiduntaminen samalla alueella. Tällaisissa tapauksissa van-

han navetan puoli korjataan nuorelle karjalle, joille järjestetään erillinen automaattinen 

ruokintalaite ja säilörehuruokkija.  

 

Lypsykarjan tuotanto voidaan keskittää uudisrakennuksen puolelle, jonne voidaan jär-

jestää oma rehunjakoketjunsa. Vanha lantala voi toimia edelleen nuoren karjan lannan 

sijoituskohteena ja uusi lantala rakennetaan uudisrakennuksen yhteyteen tilavuudeltaan 

riittäväksi lypsykarjan lannan sijoituspaikaksi. Rehuvaraston lisärakentamisen tarpeen 

määrittävät eri ruokintavaihtoehdot, joita käytetään nuor- ja lypsykarjalle.  
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Peruskorjaukseen ja laajennukseen sitoutuu rakennusaikana vähemmän pääomaa, jol-

loin yrittäjällä on paremmat taloudelliset resurssit laajentaa tuotantoaan haluttuun yk-

sikkökokoon. Peruskorjaamalla vielä käyttökelpoisia navettoja, voidaan rakennusaikai-

sia kustannuksissa säästää jopa kymmeniä prosentteja uudisrakentamisen ohjekustan-

nuksiin nähden. Peruskorjaus ja laajennuskohteissa n. 10 lehmäpaikan lisäys on vielä 

mahdollista eläinten hoitotyön lisääntymättä ja töiden vaikeutumatta. /2./ 

 

Peruskorjauskohteessa joudutaan paneutumaan haasteellisempaan rakennussuunnitte-

luun ja tilojen toiminnalliseen suunnitteluun. Vanhasta rakennuksesta tulee selvittää 

käytetyt rakenneratkaisut, koska rakenteiden muuttaminen tai korvaaminen vaikuttaa 

vanhojen kuormien uudelleen jakautumiseen. Käytetyt rakenneratkaisut selviävät mo-

nesti vasta purkutöiden edetessä, joten suunnitelmia joudutaan laatimaan vielä töiden 

etenemisen yhteydessäkin. Vanhojen rakenteiden purkaminen on yleensä hidasta ja to-

teutetaan käsityönä, jolloin työkustannusten osuus kasvaa kustannusarviossa. /2./ 

 

Peruskorjaus- ja laajennushankkeissa toiminnallinen suunnittelu on yleensä vaativam-

paa kuin uudisrakennushankkeessa. Toiminnallisessa suunnittelussa tulee ottaa huomi-

oon käytettävät työmenetelmät, työketjut, koneet ja laitteet, eläinten sijoittelu sekä kul-

kuväylät. Suunnittelussa joudutaan huomioimaan vanhan osan rakenteet, kuten välisei-

nät ja pylväät, jotka tekevät käytävistä ahtaita ja voivat haitata säilörehuruokkijan käyt-

töä ja automaattisen ruokintalaitteen asennusta tai mahdollisesti estää sen kokonaan. /2./  

 

Investoinnilla on tarkoitus vähentää erityisesti ruokintaan liittyvää fyysistä ja raskasta 

työnosuutta, jolloin ruokinta-automaatin asentaminen ja säilörehuruokinnan koneellis-

taminen toimivaksi kokonaisuudeksi on edellytys ko. tavoitteen saavuttamiseksi. Perus-

korjauskohteiden asiallisesta toimivuudesta kertoo myös se, kuinka paljoin eläinten 

puhtaanapitoon ja kuivitukseen tarvitaan työmenekkiä uudisrakennukseen verrattuna. 

Suurimpana ongelmana Työtehoseuran tutkimuksessa osoittautui kuitenkin laajennus-

hankkeissa lypsykapasiteetin lisääminen, jotta saataisiin tarvittavaa tuotantoa kasvatet-

tua.  
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Vanhasta tuotantorakennuksesta saadaan harvoin toiminnallisesti yhtä hyvää kuin uu-

disrakennuksesta. Vanhan rakennuksen hoitotöiden koneellistaminen ja parempien työ-

menetelmien järjestäminen käytännölliseksi ja sujuvaksi, erityisesti lypsy- ja ruokinta-

töiden osalta, on usein hankalampaa kuin uudisrakennuksessa. Toiminnallisista puut-

teista aiheutuu näin jatkossakin haittaa työntekijöille sekä eläimille. Työympäristön 

puutteet ja rajoitukset lisäävät työmenekkiä eläinten hoidossa sekä työn kuormittavuutta 

ja heikentävät työturvallisuutta. /2./ 

 

Nykyään kaikki uudistuotantokohteet ovat pihattonavetoita, koska siinä pystytään to-

teuttamaan vaadittavat eläinten hyvinvointiin ja ihmisten työhyvinvointiin ja investoin-

nin kannattavuuteen tähtäävät ratkaisut. Maatilayrittäjän tulee yhdessä suunnittelijan 

kanssa ottaa huomioon navetan toiminnallisuutta suunnitellessaan eläinten hyvinvointi, 

tuotannon tehokkuus ja tilan kannattavuus sekä työntekijöiden työergonomia.  

 

Pihatossa on suunniteltava edellä mainittujen kokonaisuuksien lisäksi rehu- ja lantalii-

kenne sekä eläinten kulkureitit lypsyasemalle ja takaisin eläintilaan. Eläinten kulkureit-

tien toiminnallinen suunnittelu vaikuttaa lypsytyön kokonaistyömenekkiin sekä ottaa 

huomioon hygieniariskit. Eläinten kulkureitit tulee suunnitella siten, että ne eivät ylitä 

ruokintapöytää eivätkä eläimet kulje ulos rehutilojen. Rehuliikenne tulee taas suunnitel-

la siten, että varastojen ja koneiden sijainti ei hankaloita rehunjakomenetelmiä. Uudis-

rakentamisen suunnittelun yhteydessä on helpompi ottaa myös tulevaisuuden laajennus-

varat huomioon. Esimerkiksi lypsyaseman tai lypsyrobotin laajennusvaran huomioon 

ottaminen jo suunnittelun alkuvaiheessa mahdollistaa eläinten ruokinta- ja lypsyjärjes-

telmän ylläpitämisen myös laajennusvaiheessa. /2./. Nykyisen lainsäädännön mukaan 

suunnitelmissa on esitettävä laajennusmahdollisuus sekä korvattavan rakennuksen jat-

kokäyttö. /3/. 

 

Hyvällä toiminnallisella suunnittelulla parannetaan työketjujen toimivuutta, jolloin 

esim. ruokinta- ja lannanpoistotyöt helpottuvat. Samalla toimiva eläintila helpottaa 

eläinten puhtaanapitoa ja nopeuttaa lypsyä. Hyvällä toiminnallisella suunnittelulla pa-

rannetaan eläinten hyvinvointia ja sen avulla pidemmällä aikavälillä eläinten tuotosta. 

/2./ 
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Uudisrakennukselle pystytään laskemaan tietty elinkaarimalli ja sen avulla saadaan kus-

tannukset jaettua vuosille eteenpäin. Uudisrakentamiseen sitoutuu rakennusvaiheessa jo 

enemmän pääomaa, mutta jos tilalla on valmiiksi resursseja laajentaa tuotantoaan suu-

remman kokoluokan navettaan, niin uudisrakentamisella saadaan useiksi vuosiksi 

eteenpäin nykyaikainen ja toiminnallisesti järkevä tuotantorakennus. Samalla saadaan 

työympäristöasiat, eläinten hyvinvointi ja ruokinta sekä ympäristövaatimukset ajan-

tasaisiksi. Hyvällä suunnittelulla saadaan luotua toimiva elinkaarimalli, jonka toteutusta 

on helppo seurata koko rakennuksen elinkaaren ajan. 

 

Vertailtaessa peruskorjauslaajennusvaihtoehtoa ja uudisrakentamista, on kummassakin 

tapauksessa kustannuslaskennassa huomioitava rakennusaikaisten kustannusten lisäksi 

rakennuksen ylläpito- ja huoltokustannukset sekä tarvittavien maitokiintiöiden hankinta. 

Kustannusten arvioinnissa tulisi lisäksi ennakoida kustannuslaskijan tai rahoittajan las-

keman ohjekustannuksen ja toteutuneen kustannuksen välinen ero. Erot saattavat olla 

suuriakin, riippuen markkina- ja kilpailutilanteesta.  

 

Uudisrakennuksiin verrattuna peruskorjattavat rakennukset ovat usein matalia, jolloin 

niihin on vaikeampi toteuttaa kunnollista ilmanvaihtoa. Nykyään on jo suunnitteluvai-

heessa huomioitava laajennusmahdollisuus investoinnin jälkeiselle seuraavalle laajen-

nukselle. /3/. Uudisrakennuksiin laajennusmahdollisuus on helpommin suunniteltavissa 

kuin peruskorjaushankkeisiin. 

 

 

2.4 Tuetunrakentamisen tulevaisuuden näkymät 

 

Seuraavassa käsittelen Suomen maatalouden tulevaisuuden näkymiä hieman laajemmin, 

koska tuettu rakentaminen on myös osa EU:n tukipolitiikkaa. 

Suomessa maataloutta harjoitetaan pohjoisten luonnonolojen ehdoilla, mikä vaikuttaa 

mm. tilojen tuottavuuteen. EY-jäsenyyden aikana maatilojen määrä on vähentynyt vuo-

sittain tuhansilla tiloilla ja samalla tuotannon rakenne on muuttunut. Tilojen vähentymi-

sen seurauksena jäljelle jäävien tilojen keskikoko on kasvanut sekä eläinmäärissä että 

hehtaareissa.  
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Voimakas rakennekehitys ei ole kuitenkaan kasvattanut tuottavuutta samassa tahdissa. 

Hallitun rakennekehityksen saaminen kestävälle pohjalle vaatii jatkossakin erilaisia ra-

kennepoliittisia toimia, kuten tukia tuotannollisiin ja ympäristöinvestointeihin sekä 

nuorten viljelijöiden tilanpidon aloittamiseen. /12./ 

 

Eurooppalaisittain pienen tilakoon ja pohjoisen sijainnin aiheuttamien erityispiirteiden 

vuoksi tuotantokustannukset muodostuvat Suomessa korkeiksi. Yhteisen maatalouspoli-

tiikan avulla EU ja jäsenmaat ovat pyrkineet tukipolitiikallaan turvaamaan kohtuulliset 

hinnat elintarvikkeille. Maatalouden tukipolitiikka ei ole vain jonkin maatalouden osa-

alueen tukemista, vaan kokonaisuuden tukemista, jolla turvataan maatalouden säilymi-

nen myös pohjoisilla alueilla sekä kotimaisten elintarvikkeiden laatu ja turvallisuus sekä 

saatavuus ja kohtuulliset kuluttajahinnat. Tukipolitiikkaan sisältyy myös tuotantoraken-

nusten investointituet, jotka koostuvat sekä EU:n että kansallisesta tuesta. Maatalouden 

säilymisen ohella tukipolitiikalla pyritään säilyttämään maaseutu asuttuna. /12./ 

 
Tuotantorakennusten investointituen tavoitteena on maatalouden toimintaedellytysten ja 

kilpailukyvyn kehittäminen edistämällä maataloustuotannon tehokkuutta ja laatua kes-

tävän kehityksen periaatteita noudattaen. /4./ Ilman asianmukaisia tuotantotiloja on 

mahdoton tuottaa korkeatasoisia elintarvikkeita sekä nostaa tuottavuutta eläinten hyvin-

voinnin avulla.  

 

Maatilojen tuotanto- ja investointisuunnitelmat keskittyvät jatkaville tiloille, joilla yk-

sikkökoot kasvavat ja joilla halutaan kasvattaa tuotantoa. Yksikkökokojen kasvaessa 

myös tuotantorakennusten koot kasvavat ja investoitavan pääoman määrä kasvaa. Inves-

tointikustannusten kasvaessa myös taloudelliset riskit kasvavat tilojen velkamäärän kas-

vaessa.  Tulevaisuuden rakennepolitiikalla tulisi vaikuttaa tilojen ylivelkaantumisen 

estämiseksi. Tuotantoaan kasvattavien tilojen on tuotantorakennuksen lisäksi investoi-

tava navetoiden automatiikkaan sekä koneisiin ja laitteisiin. Tämänhetkisen tukipolitii-

kan mukaan eläinmäärää kasvattavan maitotilan on hankittava myös maitokiintiöitä 

vastaamaan lypsettävän maidon määrää. Tästä johtuva kustannusvaikutus tulee huomi-

oida tilan taloussuunnittelussa ja investointikustannuksissa. Tulevaisuudessakin tilojen 

keskikoot kasvavat ja tuotantomäärät lisääntyvät, mikäli tilojen määrä jatkaa vä-

henemistään ja peltopinta-alaa saadaan lisättyä jatkavaa tilaa kohden. 
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Yhä suuremmat rakennusinvestoinnit tuovat mukanaan kasvavia vaatimuksia suunnitte-

lun ja rakentamisen laatuun. On yleistä, että korkeasuhdanteen aikana rakennetaan 

enemmän, jolloin suunnittelu- ja laatuvirheet lisääntyvät. Riskien kasvaessa tulee val-

vonnan avulla varmistaa laadun toteutuminen niin suunnittelussa kuin itse rakentami-

sessakin. Valvonta tulee jatkossakin keskittymään enemmän viranomaisilta investoijal-

le. Tiukentuvien viranomaismääräysten ja suunnittelun sekä rakentamisen ammattitai-

don lisääntymisen avulla rakenteellisten virheiden määrän toivotaan laskevan. Suurten 

lypsykarjanavettojen suunnittelu- ja rakennusvaiheen riskien hallintaan auttaa pätevien 

suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden sekä ammattitaitoisen työnjohdon valinta. Hallitun 

projektinhallinnan avulla pääsuunnittelijan vetovastuulla olevassa rakennushankkeessa 

ei tule katkoksia tiedonkulussa rakennuttajan ja osatehtävien koordinoinnissa urakoitsi-

joille. Pääsuunnittelija pitää myös huolen oikeantyyppisten suunnitelmien hankinnasta 

ja niiden toteutumisesta rakennuskohteessa sekä koordinoi aikataulu- ja kustannusseu-

rannan osaavalle työjohdolle. Hyvin suunnitellun hankeryhmän avulla myös rakentami-

sen laatu paranee. 

 

Korkeasuhdanteen aikana rakentamisen lisääntyessä myös investointikustannukset kas-

vavat. Samaan aikaan on ammatti- ja erikoisosaajista puute. Matalasuhdanteen aikana 

vaikutus on päinvastainen. Rakennuskustannukset hieman laskevat ja ammattiosaajia on 

riittävästi tarjolla. Osaaminen on kuitenkin jatkossakin haaste maatalousrakentamiselle 

rakennusten ylläpito- ja huoltokustannusten pitämiseksi kohtuullisina. Kustannusvaiku-

tuksia maaseuturakentamiseen luo jatkossakin pitkät etäisyydet, ilmastonmuutos, ener-

gia- ja ympäristövaatimukset sekä uuden tekniikan luomat mahdollisuudet. 

 

Maataloudella on kuitenkin keskeinen vaikutus maaseutumaisemaan ja sen muutoksiin. 

Suurten tuotantorakennusten sovittaminen maisemaan on yksi maatalousrakentamisen 

haasteista. Suunnittelussa on otettava jatkuvasti huomioon rakennusten ympäristövaiku-

tus, koska useimmat tuotantorakennukset toteutetaan meneillään olevien teollisten tyyp-

piratkaisujen mukaisesti. Rakentamisen omaleimaisuus jää useinkin erilaisten viran-

omaismääräysten alle. Omaleimaisuutta voidaan tietenkin säilyttää vanhaa rakennus-

kantaa hyödyntäen ja peruskorjaten. Kaikesta huolimatta tulevaisuudessa suomalainen 

maaseutu muuttuu tilojen rakennuskannan muuttuessa. 
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Päivi Rautiainen on Lahden ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusohjelman 

opinnäytetyössään keväällä 2010 pohtinut sukupolvenvaihdosten tilaa EU Suomessa. 

Viljelijäväestön ikääntymisen vuoksi sukupolvenvaihdos on tulevaisuudessa ajankoh-

tainen useilla maatiloilla. Maatilan sukupolvenvaihdosta edesauttavat ne seikat, että 

yritys on jo ennestään hyvin hoidettu ja sillä on erilaisia vaihtoehtoja valittavanaan toi-

mintansa jatkamiseksi tulevaisuudessa. Lisäksi tilan tulevaisuuden kannalta on edullista, 

jos tulevan isännän valmiudet tilan hoitoon ovat hyvät.  

 

EU pyrkii tukipolitiikallaan turvaamaan maatalouden jatkumisen Suomessa tulevaisuu-

dessakin. Tästä huolimatta vallitsee yleinen käsitys siitä, että maatalouden harjoittami-

nen Suomessa on tulevaisuudessa entistä vaikeampaa. EU-jäsenyyden aikana viljelijöi-

den tulot ovat laskeneet kahden ja puolen prosentin vuosi vauhtia. Samanaikaisesti teol-

lisuustyöntekijöiden ansiotaso on noussut n. kaksi prosenttia vuosittain. Tämä osoittaa, 

ettei maataloustulo seuraa teollisuustyöntekijöiden tulokehitystä EU:ssa. Tulevaisuudes-

sa tulokuilu näiden kahden ryhmän välillä tulee edelleenkin kasvamaan. Maatalousyrit-

täjien suhteellinen asema heikkenee muuhun väestöön nähden jatkuvasti, vaikka he te-

kevät työnsä eteen paljon aineellisia ja henkisiä uhrauksia. /13./ Viljelijöiden tulojen 

heikkeneminen aiheuttaa pidemmän päälle haasteita saada tiloille jatkajia ja heidän 

avulla pitämään Suomi pitkälle omavaraisena maataloustuotannon ja -tuotteiden suh-

teen.  

 

MTK:n johtajan Seppo Aaltosen mukaan Suomeen on jatkossa muodostumassa kolme 

tilatyyppiä. Ensinnäkin ovat ne viljelijät, jotka tekevät investointeja ja yrittävät löytää 

uusia keinoja tilan menestymiseen. Toiseksi tulevat ne viljelijät, joilla ei ole tilanpidon 

jatkajaa. He eivät enää investoi, vaan jatkavat nykyisillä tuotantovälineillä eläkkeelle 

jäämiseen asti. Kolmannen ryhmän muodostavat osa-aikaviljelijät, jotka eivät juuri in-

vestoi, vaan etsivät lisätuloja tilan muulla toiminnalla tai ulkopuolisella palkkatyöllä. 

/13./ 

 

Maatilayrityksen elinkaaressa sukupolvenvaihdoksen yhteydessä on hyvä tarkastella 

yrityksen toimintaa syvällisemmin. Sukupolvenvaihdos luo erinomaisen mahdollisuu-

den käydä läpi yrityksen toimintaa ja sen prosesseja.  Jatkajan kannattaa hyödyntää luo-

pujan kokemuksia yrityksen johtamisesta, tuotannon alasta ja sen erityspiirteistä vält-

tääkseen tekemästä suuria virhearviointeja. Jatkajan on uskallettava tehdä myös itsenäi-
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siä päätöksiä ja ehkä suuriakin rakenteellisia muutoksia, jos hän niiden avulla pystyy 

kehittämään yritystoimintaa tulevaisuudessa. /14./ Maataloudessa uudistukset saattavat 

olla välttämättömiä toiminnan jatkumisen kannalta. 

 

Suunnittelutyössä yhtenä perusasiana on yrityksen nykytilan analysointi. Analysoinnis-

sa tarkastellaan yrityksen vahvuuksia ja heikkouksia. Myös ympäristön tuomia muutok-

sia ja mahdollisuuksia sekä ympäristön uhkia kannattaa tarkastella. Analyysissa selvite-

tään yrityksen sisäisiä asioita sekä ulkopuolisia asioita, joihin yritys ei itse voi välttä-

mättä vaikuttaa. Analyysin tavoitteena on, että yrityksen vahvuuksia yritetään vahvistaa 

ja heikkouksista koetetaan päästä eroon. /14./ 

 

Jatkaja voi tarkastella yritystä myös liiketoimintasuunnitelman valossa. Liiketoiminta-

suunnitelmia laatii esim. Pro Agria. Liiketoimintasuunnitelmassa selvitetään yrityksen 

nykytilan lisäksi myös tulevaisuuden toiminnan näkymiä. Hyvin laadittuna liiketoimin-

tasuunnitelma antaa kokonaiskuvan yrityksen taloussuunnittelusta, markkinoinnista, 

henkilöstöstä ja tuotannosta sekä tulevaisuuden näkymistä. /14./ 

 

Rahoittajana toimivalle ELY-keskukselle jatkajan tulee toimittaa nuoren viljelijän aloi-

tustukihakemuksen liitteeksi elinkeinosuunnitelma, joka vastaa liiketoimintasuunnitel-

maa. Jatkaja tarvitsee rahoitusta sukupolvenvaihdoksen yhteydessä yrityksen ostoon 

sekä mahdollisiin irtaimisto investointeihin. ELY-keskus myöntää nuoren viljelijän aloi-

tustukea avustuksena sekä korkotukilainana pankin myöntämän rahoituksen lisäksi. 

Lainojen vakuuksina voidaan käyttää yrityksen varoja tai jatkajan omia vakuuksia. /14./ 

 

Maaseutuyrityksille opetetaan eri hankkeiden avulla yritysjohtamista, riskienhallintaa ja 

liiketoimintaosaamista. Laadunhallinnan ja kilpailukyvyn edistämiseksi tiloja informoi-

daan nykyaikaisesta tuotanto- ja prosessiteknologiasta sekä eläinten ja ihmisten hyvin-

vointia tukevista ratkaisuista. 

 

Tulevaisuuden yksi merkittävimmistä kehitysaloista maatiloilla on energiatehokkuuden 

ja energiaomavaraisuuden kehittäminen. Energiaomavaraisuuden kehittäminen liittyy 

läheisesti suljettujen raaka-ainekiertojen kehittämiseen. /15./ 
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Eläinten hyvinvointi on suoraan yhteydessä myös yrittäjän hyvinvointiin. Voimakas 

rakennemuutos aiheuttaa maatiloille uusia haasteita tuotannon kasvuvaatimusten muka-

naan tuomien työympäristömuutosten sekä uuden teknologian vaikutuksen työhön ja 

työolosuhteisiin. MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) tutkii RIMA- 

hankkeessa mm. maatalousyrittäjien turvallisuus- ja työterveyshuollon järjestelmien 

nykytilaa ja kehittämisen keinoja, maatilarakentamisen turvallisuutta, paloriskejä, pe-

lastussuunnittelua maatiloilla, maatilojen konetöiden turvallisuutta, maatilan työvoi-

man turvallisuusjohtamista sekä kehittää maatiloilla tehtäviä riskikartoituksia ja niissä 

tarvittavaa välineistöä. Lisäksi pyrkii selvittämään operatiivisten riskien taloudellisia 

vaikutuksia ja välillisiä vaikutusketjuja. /15./  

 

Mtt:n mukaan maatalous tulee entisestään keskittymään alueellisesti ja samalla koti-

eläintuotannon yksikkökoot kasvavat. Tarve lannan ravinteiden ja energian hyötykäytön 

tehostamiseksi on kasvanut, koska lannan ympäristö- ja hajuhaitat, ravinteiden huuhtou-

tuminen ja vesistöjen rehevöityminen ovat lisääntyneet. Ilmastotavoitteiden kiristyessä 

uusiutuvan energian tuotantovelvoitteet ja biomassojen ravinteiden hyödyntäminen, 

lannoitteiden hintavaihtelut, fossiilisten polttoainevarantojen hupeneminen sekä lannoi-

tetuotannon energiaintensiivisyys asettavat maataloudelle haasteita.  /16./   

 

SYKE:n erikoistutkija Juha Grönroos mainitsee lannan tehokkaan ja kestävän hyödyn-

tämisen edellyttävän käsittelymenetelmien kehittämistä ja käyttöönottoa. Kaikkien maa-

talousmassojen ravinteet tulisi saada tarpeeksi laajoille peltoalueille keinolannoitteita 

korvaamaan. Näin saataisiin syntymään paras hyöty vesistöille. Hajautetuista laitoksista 

biomassojen siirto onnistuisi pienin kuljetuskustannuksin. Tämä lisäisi myös työpaikko-

ja, esim. biomassojen korjuussa, käsittelyssä ja levityksessä. Bioenergian käyttöönotto 

mahdollistaisi uusien yritysten välisen kumppanuusverkostojen rakentumista maaseu-

dulle.  

 

Mtt:n yhtenä kehittämiskohteena on selvittää tilakohtaisen biokaasulaitoksen käsittely-

jäännöksen lannoitevaikutus, sen mahdollisuudet korvata väkilannoitteita, parantaa lan-

nan käsittelyn hygieniaa ja saavuttaa tilan sisäinen ravinnekierto. /17./   

 

Biokaasuteknologiat mahdollistavat uusiutuvan energian tuotannon, maata-
louden päästöjen (kasvihuonekaasut, ammoniakki, hajut) minimoinnin sekä 
biohajoavien materiaalien hallitun käsittelyn. Tuotettu käsittelyjäännös sisäl-
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tää syöttömateriaalien kaikki ravinteet, jotka voidaan täten palauttaa hyöty-
käyttöön korvaamaan väkilannoitteita. Biokaasuprosessi myös tuhoaa pato-
geenejä, joten käsittelyjäännöksen hygieeninen laatu paranee. /17./   

 

Mtt:n mukaan perinteisenä maidontuotantoalueena tunnetussa Pohjois-Savossa maatilo-

jen biokaasuteknologian käyttöönotto mahdollisuudet ovat merkittävät. Tilojen kiinnos-

tus on ollut huomattavaa, mutta investointeja ovat hidastaneet laitosten suunnittelun 

keskeneräisyys, käytettävät syöttömateriaalit, operointi, epäselvyys käsittelyjäännöksen 

käytettävyydestä, lainsäädännön keskeneräisyys sekä kannattavuuskysymys. /17./   

 

Tuetunrakentamisen tulevaisuuden näkymät säilyvät mitä ilmeisimmin nykyisellään. 

Suomalainen maaseutu ja viljelijä ovat jatkossakin riippuvaisia EU:n maatalouspolitii-

kasta ja sen luomista tukimahdollisuuksista elinkelpoisten tilojen jatkumiseen sekä tilo-

jen tuotantokapasiteetin, eläinten hyvinvoinnin ja ympäristövaikutusten kehittämiseen. 

Suomalainen maaseutu ei pysy elinvoimaisena ilman tukien suomaa lisätuloa. 

 

Maaseudun kehittämisen suuntiin tulevaisuudessa vaikuttavat erilaiset globaalit muu-

tokset ja muutostekijät sekä trendit, jotka aiheuttavat EU:n maatalous- ja maaseutupoli-

tiikan muotoutumisen seuraavaan ohjelmakauteen vuoden 2013 jälkeen. Keskeisimpiä 

tulevaisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat kansainvälisten markkinoiden kehittyminen ja 

niiden vaikutus tuotantopanosten ja tuotteiden hintakehitykseen. Näillä seikoilla on suo-

ra vaikutus suomalaisen maatalouden kannattavuuteen.  
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3 TUETTURAKENTAMINEN OSANA YHTEISKUNTAA 

 

3.1 Tuetunrakentamisen merkitys kansantaloudessa 

 

Tuetulla rakentamisella on suuri merkitys EU:n alueen sekä Suomen maatalousraken-

tamisessa. EU:n sekä kansallisen tukirahoituksen avulla varmistetaan ajanmukaisten 

tuotantotilojen rakentaminen sekä ylläpitäminen. Meneillään olevalla EU:n ohjelma-

kaudella 2007 - 2013 on tarkoitus maaseudulla ja maatiloilla tukea rakennusinvestointe-

ja edistämällä maaseudun yritystoimintaa, maaseudun elinvoimaisuutta sekä maatalou-

den hallittua rakennemuutosta.  

 

Investointitukea myönnetään esimerkiksi rakennuksen rakentamiseen ja korjaamiseen. 

Maa- ja metsätalousministeriö ja Maaseutuvirasto ohjaavat tuettua rakentamista säädök-

sillä, oppailla ja koulutuksella. Maa- ja metsätalousministeriö on suunnannut tutkimus- 

ja kehittämisrahoitusta vuosittain erityisesti rakentamisen laatuun, toiminnallisuuteen ja 

turvallisuuteen liittyviin hankkeisiin. 

 

Rakennuskanta on maamme tärkein kansallisomaisuus. Rakennettu ympäristö, kiinteis-

töt ja infrastruktuuri muodostavat yli 70 % Suomen noin 560 miljardin euron kansallis-

varallisuudesta. Maatilarakentamisen osuus vuosittain myönnettävien rakennuslupien 

kuutiomääristä on n. 10 %. Suomessa merkittävä osa hallirakentamisesta rakennetaan 

yksittäisillä maatiloilla, joilla rakennukset ovat usein tuotantotiloja. /7./  

  

Maaseuturakentamisen määrä on pysynyt melko vakiona viime vuosina. Maa- ja metsä-

talousministeriön Yliarkkitehti Raija Seppänen 13.1.2010 Tampereen ELY-keskuksella 

pitämässään koulutustilaisuudessa toi esille tunnuslukuja Suomessa 2000-luvulla myön-

netyistä rakennusluvista. Vuosittain rakennuslupia myönnettiin n. 50 000-60 000, josta 

MMM:n hallinnon tukemina maatalouden rakennusinvestointeja varten n. 2 000-3 500 

kpl /vuosi. Maaseudun yritys- ja hankeinvestointeja varten lupia myönnettiin n. 1 500-2 

500 kpl / vuosi sekä muita rakennusinvestointeja varten n. 150–250 kpl /vuosi.  
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Maaseutukunnissa merkittävä osa vuosittaisesta rakentamisesta liittyy maaseudun uu-

disrakennus-, korjaus-, laajennus- ja muutoshankkeisiin. Rakentamiseen vaikuttavat 

tuotantoteknologian, ihmisten elintapojen ja arvostusten muutokset sekä ympäristöön ja 

sen hoitoon vaikuttavat vaatimukset. Maaseuturakentaminen vaikuttaa ympäristöä 

muokkaavasti. Maaseudulla rakentamisen painopiste uudisrakentamisen ja korjausra-

kentamisen välillä riippuu jatkavien tilojen määrästä ja olemassa olevan rakennuskan-

nan kunnosta. 

 

 

3.2 Tuetunrakentamisen tarkoitus 

 

Tuetulla rakentamisella on tarkoitus mahdollistaa maaseudun uudis-, korjaus-, ja muu-

tosrakentaminen ja niiden avulla pitää maaseutu asuttuna ja vaikuttaa hallitusti muuttu-

vaan maaseutuympäristöön. 

MMM:n tukemassa maaseuturakentamisessa tavoitteena on parantaa rakentamisen laa-

tua nostamalla rakennussuunnittelun, rakenne- ja muun erikoissuunnittelun sekä toteu-

tuksen tasoa. Tavoitteeseen pääsemiseksi ministeriö on selvittänyt v. 2005-2006 inves-

tointituetun rakentamisen pääsuunnittelijakäytäntöjä, rakentamisen arkkitehtonista laa-

tua, suurten tuotantorakennusten rakenteellista turvallisuutta ja teknisiä järjestelmiä. 

Selvityksen pohjalta ministeriö tarkistaa rahastokauden v.2007-2013 rakentamisen sää-

dösohjausta. /18./   

 

Tuetun rakentamisen tarkoituksena on rakentamisen laadun nostamisen lisäksi parantaa 

ympäristön tilaa, tuotantotilojen tasoa, eläinten hyvinvointia ja työntekijöiden työturval-

lisuutta ja työhyvinvointia. Tarkoituksen mukaisen tuotantoketjun lopputuotteena ovat 

laadullisesti hyvät tuotteet, hyvinvoiva maatilayrittäjä ja hallittu ympäristön kuormittu-

minen. Laadullisen rakentamisen ja hyvän ylläpidon avulla saadaan tuotantotilat pidet-

tyä taloudellisesti ja rakenteellisesti ajan vaatimustason mukaisessa kunnossa ja tarvitta-

essa ne voidaan korjata vastaamaan muuttunutta tarvetta. 
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3.3 Rakentamista koskevat säädökset 

 

Kaikkea rakentamista ohjataan ja säädellään erinäisillä kansallisilla säädöksillä, joista 

monet pohjautuvat EY-lainsäädäntöön. Tärkeimmän kansallisomaisuutemme, raken-

nuskannan, ylläpitämiseksi ja uudisrakentamisen ohjauskeinoksi on v. 2000 tullut voi-

maan maankäyttö- ja rakennuslaki (Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999).  

Lakia sovelletaan alueiden suunnittelussa ja käytössä sekä rakentamisessa. Maankäyttö- 

ja rakennusasetuksella (Maankäyttö- ja rakennusasetus (895/1999) taas säädetään tar-

kemmat säännökset ja määräykset alueiden käytöstä ja rakentamisesta. Suomen raken-

tamismääräyskokoelma sisältää rakentamista koskien tarkemmat määräykset ja ohjeet. 

/8./   

 

Maankäyttö- ja rakennuslain yleisenä tavoitteena on  
 ”järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että ne luovat edellytykset 

hyvälle elinympäristölle,  
 edistää ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää 

kehitystä,  
 turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnitte-

lun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus ja avoin 
tiedottaminen.” /3./   

 

Yleisiä tavoitteita täydentävät alueiden käytön suunnittelun tavoitteet (5 §) ja rakenta-

misen ohjauksen tavoitteet (12 §), joiden pyrkimyksenä on luoda terveellinen, turvalli-

nen ja viihtyisä elinympäristö, sosiaalisesti toimivana ja eri väestöryhmien tarpeet huo-

mioon ottavana. 

 

Kunnissa kaavoitus ja rakennusjärjestys ohjaavat maankäyttöä ja rakentamista maan-

käyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen sisältämien säännöksien perusteella. Säännökset 

antavat ohjeita kaavoituksesta, kuntien rakennusjärjestyksestä, ranta-alueiden suunnitte-

lusta ja rakentamisesta, tonttijaosta, yhdyskuntarakentamiseen liittyvästä lunastamisesta, 

rakentamiselle asetettavista yleisistä vaatimuksista sekä rakentamisen luvista ja muusta 

rakentamisen valvonnasta. /8./   

 

Suomen rakentamismääräyskokoelman määräykset ovat velvoittavia. Rakentamismää-

räyskokoelman määräykset koskevat uudisrakentamista. Rakennuksen korjaus- ja muu-

tostyössä määräyksiä sovelletaan vain siltä osin kuin toimenpiteen laatu ja laajuus sekä 

rakennuksen tai sen osan mahdollisesti muutettava käyttötapa edellyttävät. /9./   

http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=23180&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=23183&lan=fi
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Ympäristönsuojelulainsäädännöllä on keskeinen merkitys ympäristönsuojelun tavoittei-

den saavuttamisessa. Keskeisin ohjauskeino on vuonna 2000 voimaan tullut ympäris-

tönsuojelulaki. Se on pilaantumisen torjunnan yleislaki, jonka tavoitteena on 

 ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta 
aiheutuvia vahinkoja,  

 turvata terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja mo-
nimuotoinen ympäristö,  

 ehkäistä jätteiden syntyä ja haitallisia vaikutuksia,  
 tehostaa ympäristöä pilaavan toiminnan vaikutusten arviointia ja huomioon 

ottamista kokonaisuutena,  
 parantaa kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristöä koskevaan 

päätöksentekoon,  
 edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä,  
 torjua ilmastonmuutosta ja tukea muuten kestävää kehitystä.  

 

Lain mukaan pilaantumisen vaaraa aiheuttavalle toiminnalle on haettava ympäristölupa. 

Ympäristönsuojelulain nojalla annetaan asetuksia lain tavoitteista ja täytäntöönpanosta. 

Ympäristönsuojelulaki (86/2000) , Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) . /26./  

 

Rakentamista yleensäkin ohjaa em. lakien lisäksi myös KSE 1995 (Konsulttitoiminnan 

yleiset sopimusehdot 1995), joissa määritellään tilaajan ja konsultin välisiä sopimuseh-

toja toimeksiannoissa. Tilaajan ja konsultin välisessä sopimuksessa määritellään tehtä-

vän kohde, laji, laajuus, ja veloitusperuste, kohteen käyttötarkoitus sekä konsultin ase-

ma suoritusorganisaatiossa. /5./ 

 

Rakentamisessa yleisesti käytetään urakkasopimusten pohjana YSE 1998 (Rakennus-

urakan yleiset sopimusehdot 1998). Sopimusehdossa määritellään urakan sopijapuolten 

velvollisuudet ja vastuut, urakka-aika, vakuudet ja vakuutukset, maksuvelvollisuudet, 

suunnitelma- ja hintamuutokset, omistusoikeudet ja vahingonvaarat, organisaatiot ja 

valvonta, yhteiset kokoukset ja toimitukset, sopimuksen purkaminen ja siirtäminen sekä 

erimielisyydet ja niiden ratkaiseminen. /6./ 

 

Rakentamista koskevien ohjeiden lisäksi rakentajaa koskee tarvikehankinnoissa lisäksi 

kuluttajansuojalaki 20.1.1978/38. Kuluttajansuojalaki on määräävä ja näin ohittaa riita-

tilanteessa muut sopimusehdot. 

 
 
 

http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=23192&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=43481&lan=fi
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1 Luku, Yleiset säännökset 
1 § Tämä laki koskee kulutushyödykkeiden tarjontaa, myyntiä ja muuta mark-
kinointia elinkeinonharjoittajilta kuluttajille. Lakia sovelletaan myös, kun elin-
keinonharjoittaja välittää hyödykkeitä kuluttajille. 

 

 

3.4 Tuettavaa rakentamista koskevien investointitukien säädökset 

 

Tuettua maatalousrakentamista koskevat kaikki em. lainsäädökset ja määräykset. Lisäk-

si tuettua rakentamista koskevat meneillään olevalla rahastokaudella v. 2007 – 2013 

erinäiset MMM:n asetukset, joiden perusteella tuki myönnetään. MMM:n asetusten pe-

rustana toimii EY-lainsäädäntö ja VN:n periaatepäätös rakennuspoliittisesta ohjelmasta.  

Eduskunnan päätöksellä 28.12.2007 annettiin Laki maatalouden rakennetuista nro. 

1476/2007. Lain tarkoituksena on maatalouden toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn 

kehittäminen. Rahoitus saadaan EU:n ja kansallisista varoista tai kokonaan kansallisista 

varoista. Rakennetukilain pohjalta kirjoitettiin 30.4.2008 VNa asetus nro. 299/2008, 

jossa määritellään maatalouden investointituet ja nuorenviljelijän aloitustuet. 

 

Rakentamisinvestointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista kirjoitettiin MMM ase-

tus 242/2010. Yksikkökustannusten perusteella viranomainen laskee hankkeelle rahoi-

tukseen hyväksyttävät kustannukset.  

 

Yleisten kansallisten maankäyttö-, rakennus- ja ympäristölakien ja -asetusten sekä 

MMM:n asetusten lisäksi maatalousrakentajan on noudatettava MMM:n paloturvalli-

suusasetusta 456/2010, eläinsuojelulakia ja eläinten hyvinvointia koskevia määräyksiä 

ja terveydensuojelulakia.  

 

Tuetussa rakentamisessa hankintalain 348/2007 säädökset tulevat noudatettaviksi, mikä-

li hankinnan arvo rakennusurakassa on 150 000 euroa tai sen yli taikka tarvike-, kone- 

ja laitehankinnan arvo on 30 000 euroa tai sen yli ja samalla myönnetyn investointituen 

tukitaso ylittää 50 % hankinnan arvosta eli rakennuksen kustannusarviosta. Tuen saajan 

on em. ehtojen täyttyessä kilpailutettava hankintansa HILMA- ilmoituskanavassa 

(http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/). Hankinnat on kilpailutettava ennen sopimusten 

tekoa ja hankintojen ostamista, muutoin investointituki raukeaa. 

 

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038#a38-1978
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Maaseutuviraston ohjeen mukaan hankintojen kilpailuttaminen etenee seuraavasti: 

 Hankinnan suunnittelu 

 hankintakokonaisuuksien suunnittelu 

 ennakoidun arvon laskenta eli hankinnan kustannusarvion laadin-

ta 

 Tarjouspyynnön laatinen 

 tarjoajien kelpoisuusehtojen asettaminen 

 hankinnan kohteen määrittely 

 tarjousten valinta- ja vertailuperusteiden asettaminen 

 Hankinnasta ilmoittaminen HILMA- ilmoituskanavassa 

 Tarjousten käsittely 

 Tarjouksen valinta 

 Päätöksenteko ja päätöksestä tiedottaminen 

 Hankintasopimuksen solmiminen 

 

Tuettuun rakentamisinvestointiin liittyvät kustannukset tulee liittää tuen saajan kirjanpi-

toon. Kirjanpitolain 1336/1997 2 luku määrittelee liiketapahtumien kirjaamisesta ja kir-

janpitoaineiston säilyttämisestä. Lisäksi tuen saajan on esitettävä investointitukea haki-

essaan kirjanpitotosite hankkeeseen liittyvistä kustannuksista. Valtioneuvoston asetus 

maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta 299/2008 9 luku, 42 §  

määrittelee kirjanpidon velvoitteen menojen todennettavuudessa./3./ 

”Tuen maksamisen ja lainan nostamisen edellytyksenä on, että tuettavista kus-
tannuksista on olemassa yksilöity lasku ja tosite sen maksamisesta tai, jos mak-
su ei perustu laskuun, yksilöity kuitti. Maksuasiakirjoista tulee käydä yksityis-
kohtaisesti ilmi suoritettu hankinta. Tukea ei makseta ennen kuin meno on kir-
jattu yrityksen kirjanpitoon tai muistiinpanovelvollisen verovelvollisen osalta 
muistiinpanoihin.” 

 
Lisää ohjelmaa 2007 – 2013 koskevia lakeja ja asetuksia löytyy maaseutuviraston sivul-

/19./ , ta  http://www.mavi.fi/fi/index/maaseudunrahoitus/keskeisetsaadokset.html      
 

 

 

 

 

 

4 RAKENNUSHANKKEEN TOTEUTTAMINEN 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20080299#a299-2008
http://www.mavi.fi/fi/index/maaseudunrahoitus/keskeisetsaadokset.html
http://www.mavi.fi/fi/index/maaseudunrahoitus/keskeisetsaadokset.html
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4.1 Rakennushankkeeseen ryhtyminen 

 

Rakennushankkeen tavoitteena on tyydyttää tuensaajan tilantarve. Tilatarpeeseen vai-

kuttaa yleensä tarve lisätä tuotantoeläinten määrää ja sen avulla tuotosta sekä vanhentu-

neet tuotantomenetelmät ja rakennukset. Tilatarpeen toteutumiseen vaikuttaa taloudel-

listen toimintaedellytysten luominen ja muutokset tuotantotoiminnassa. Tilantarve voi-

daan maatiloilla toteuttaa peruskorjaamalla ja laajentamalla vanhaa rakennusta, uudisra-

kentamisella tai vuokraamalla naapuritilan toimintakuntoinen tuotantorakennus pitkäai-

kaisella vuokrasopimuksella. Päätös rakentamisesta käynnistää rakennushankkeen, joka 

jakautuu tarveselvitykseen, hankesuunnitteluun, rakennussuunnitteluun, rakentamiseen 

ja lopuksi käyttöönottoon. 

 

 

4.2 Rakentamisen käsitteitä 

 

Rakennushankkeessa eri osapuolet, asiakirjat ja tehtävät muodostavat käsitteitä, jotka on 

ensikertalaisen rakentajan hyvä tunnistaa. Lisää käsitteistä löytyy YSE 1998:sta. 

Keskeisimpiä käsitteitä ovat /26/: 

TILAAJA Rakennuksen omistaja, lopullinen käyttäjä tai hankkeen rahoitta-

ja, joka aikoo vuokrata tilat eri käyttäjille. Urakoitsijan sopimus-

kumppani, joka on tilannut urakkasuorituksen. 

KÄYTTÄJÄ Rakennushankkeen osapuoli, jonka tilantarvetta varten hanke on 

käynnistetty. Käyttäjän tarpeiden selvittäminen on lähtökohta 

hankkeen toteutukselle. 

RAKENNUTTAJA Käynnistää hankkeen ja tilaajan ominaisuudessa hankkii tarvitta-

van rahoituksen ja rakennussuunnitelmat ja –luvat sekä ympäris-

töluvat. Rakennuttaja tekee urakkasopimukset urakoitsijoiden 

kanssa. Rakennuttajalle kuuluu myös hankkeen ohjaus sekä osa-

puolten välisen toiminnan koordinointi. 
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RAKENNUTTAJAKONSULTTI Ulkopuolinen organisaatio, jonka tehtäväksi on tilaa-

jan toimesta annettu rakennuttaminen ja turvallisuuskoordinaatto-

rin tehtävät. Toimii tilaajan edustajana, joka on yhteydessä suun-

nittelijoihin, urakoitsijoihin ja muihin osapuoliin sekä johtaa ra-

kennushanketta. 

SUUNNITTELIJAT Eri suunnittelualojen ammattilaisia. Suunnittelevat esim. arkkiteh-

tuurin, rakenteet ja talotekniikan. Suunnittelijat muodostavat 

hankkeen suunnitteluryhmän. 

URAKOITSIJAT  Toteuttavat rakennuskohteen. Hankkeen toteutukseen osallistuu 

yleensä eri alan urakoitsijoita, jotka vastaavat omista erityisalueis-

taan. 

VIRANOMAISET Kunnan viranomaiset tekevät kaavoitustyötä ja rakennusvalvon-

taa. Paloviranomaiset valvovat palomääräysten toteuttamista. 

Ympäristöviranomainen myöntää hankkeeseen tarvittavan ympä-

ristöluvan. ELY -keskuksen viranomaiset myöntävät investointi-

tukea ja valvovat hankkeen toteutumista tukipäätöksen mukaisek-

si. Eläinlääkäri valvoo eläinten hyvinvointia. 

VALVOJA Rakennuttajan puolesta työsuoritusta valvova henkilö. 

MUUT OSAPUOLET Rakennustarvikkeiden ja materiaalintoimittajia, alihankkijoi-

ta, rahoittajia. 

LISÄTYÖ Urakoitsijan suoritus, joka ei alkuperäisen sopimuksen mukaisesti 

kuulu hänen suoritusvelvollisuuteensa. 

MUUTOSTYÖ Sopimuksen mukaisten suunnitelmien muuttamisesta aiheutuva 

urakoitsijan suorituksen muutos. 

RAKENNUSAIKA Aika rakennustyön aloittamisesta siihen hetkeen, jolloin työt on 

suoritettu loppuun. 

TAKUUAIKA Aika, jona urakoitsija sopimuksen mukaan vastaa työntuloksessa 

ilmenneiden virheiden korjauksesta. 

VIRHE Työn tuloksessa oleva ominaisuus, joka ei vastaa sovittua suori-

tusta. Viehe voi ilmetä esim. vauriona, puutteena ja haittana. 

VAHINGONVAARA Vastuu vahingosta, joka kohtaa suoritusta ilman, että kumpi-

kaan sopijapuoli on tahallisesti, tuottamuksellisesti tai laimin-

lyönnillään sitä aiheuttanut. 
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RAKENNUSOSA Rakennuksen aineellinen osa, jota voidaan pitää käsitteellisesti 

itsenäisenä esim. välipohja, ikkuna. 

RAKENNUSTAVARA 

 Rakentamiseen käytettävä aineellinen hyödyke. Rakennustavaroi-

ta ovat rakennustuote, käyttötarvike ja rakennusväline. 

Rakennustuote on rakennustavara, joka  jää rakennuskohteen py-

syväksi osaksi esim. ikkuna, sora, maali, laite. 

 Käyttötarvike on rakennustavara, joka kuluu loppuun tai menet-

tää käyttöarvonsa rakentamisen aikana esim. polttoaine, muotti-

puutavara. 

 Rakennusväline on rakennustavara, joka ei jää rakennuskohteen 

pysyväksi osaksi ja jolla on käyttöarvoa rakentamisen jälkeen 

esim. työkalut, nostolaiteet, koneet ja telineet. 

SOPIMUSASIAKIRJAT voidaan jakaa kaupallisiin, teknisiin ja suunnitelma-

asiakirjoihin.  

Kaupalliset asiakirjat ovat sopimuksen taloudellista ja juridista 

sisältöä koskevia asiakirjoja. 

Tekniset asiakirjat ovat rakennustyön sisältöä, laatua ja suoritus-

ta koskevia asiakirjoja. 

Suunnitelma-asiakirjat ovat rakennustyön sisältöä, laatua, laa-

juutta ja suoritusta koskevia asiakirjoja kuten tekniset asiakirjat, 

määrä- ja mittaluettelot sekä urakkarajaliite. 

URAKKA Urakoitsijan toimenpiteet urakkasopimuksen mukaisten velvolli-

suuksien täyttämiseksi. 

URAKKAHINTA Urakkasopimuksessa sovittu urakoitsijalle maksettava vastike. 

Urakkahinnassa on eroteltava arvonlisäveroton hinta ja arvon-

lisävero. 

URAKKAOHJELMA Tarjouspyyntöön liittyvä sopimusasiakirja, joka sisältää tilaa-

jan ja urakoitsijan väliset hankekohtaiset kaupalliset ehdot ja kes-

keiset tiedot. 

URAKKARAJALIITE  

Asiakirja, joka sisältää työmaan hallintoa ja yhteisiä toimintoja 

sekä eri urakkasuoritusten välisiä urakkarajoja koskevat säännöt. 
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URAKKASOPIMUS Tilaajan ja urakoitsijan välinen allekirjoitettu asiakirja tietyn 

työntuloksen aikaansaamiseksi sovittua hintaa tai veloitusperus-

tetta vastaan. 

 

 

4.3 Tuetun rakentamishankkeen osapuolet ja niiden tehtävät 

 

Rakennushankkeeseen osallistuu useita tahoja. Maatalouden tuotantorakennuksen hank-

keessa osapuolet ovat jokseenkin samat kuin talonrakennuspuolella yleensäkin. Hank-

keen tilaajana toimii usein samalla kertaa omistaja, käyttäjä ja rakennuttaja. Hankkeessa 

toimivat myös, suunnittelijat, urakoitsijat, rakennustuote- ja materiaalitoimittajat sekä 

viranomaiset. 

 

 

Kuva1. Tuetun rakentamisen osapuolet 

 

 

Tilaaja on usein myös omistaja ja lopullinen käyttäjä. Tilaaja voi hoitaa rakennuttamis-

tehtävät itse, mutta yhä useammassa tapauksessa hankkii ne rakennuttajakonsultilta. 

Yleisesti rakennuttajakonsultti on tilaajan edustaja, joka on yhteydessä suunnittelijoihin, 

urakoitsijoihin ja muihin osapuoliin ja johtaa rakennushanketta. Maatilan tuotantoraken-

tamisessa tilan omistaja toimii samalla tilaajana ja hoitaa suoraan yhteydet hankkeen eri 

osapuoliin. Tilaaja määrittelee hankkeelle toiminnalliset, tekniset ja laadulliset vaati-

mukset sekä arvioi hankkeen laajuuden ja kiireellisyyden.  
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Rakennuttajakonsultti vastaa myös rakentamisen organisoinnista ja hankkeen asiallises-

ta ja ajallisesti tehokkaasta läpiviennistä. Tilaaja tai rakennuttajakonsultti hankkii ra-

hoittajat, suunnittelijat, suunnitelmat, rakennus- ja ympäristöluvat, valvojat, kilpailuttaa 

rakennustarvikkeet ja – urakat, laatii sopimukset ja seuraa aktiivisesti rakentamisen 

edistymistä. Tilaaja on hankkeen aikana aktiivisesti yhteydessä urakoitsijoihin, materi-

aalintoimittajiin, viranomaisiin ja työmaan valvojaan sekä viimekädessä vastuu on aina 

tilaajalla koko hankkeen läpiviemisestä säädösten ja määräysten mukaisesti. /26./ 

 

Rakennuttajakonsultti on ulkopuolinen organisaatio, jonka tehtäväksi on tilaajan toi-

mesta annettu rakennuttaminen. Maatilarakentamisessa ei ole useinkaan käytetty raken-

nuttajaa, koska hankkeen toteutustapa on usein jaettu osaurakoihin. Osaurakoissa han-

kinnat, koordinointi ja lopullinen päätösvalta säilyvät tilaajalla. Tällaista tilaajan johta-

maa hanketta nimitetään projektinjohtorakentamiseksi.  

 

Mikäli tilaaja täydentää hankeorganisaatiotaan ulkopuolisella rakennuttajalla, niin sil-

loin kyseessä on projektinjohtorakennuttaminen. Rakennuttaja on rakentamiseen pereh-

tynyt henkilö tai rakennuttajakonsultti. Rakennuttaja antaa tilaajan käyttöön henkilöstöä 

ja projektinhallintajärjestelmiä sekä valvoo rakennustyötä. Mikäli tilaaja, maatilan 

omistaja, antaisi rakennushankkeen kokonaan rakennuttajan vastuulle, niin tällöin ra-

kennuttaja osallistuu hankkeen tavoitteiden asettamiseen, suunnitteluun ja toteutta-

misedellytysten selvittämiseen. Rakennuttaja valitsee tällöin myös suunnittelijat ja teet-

tää tarvittavat suunnitelmat, vastaa päätöksenteosta ja organisoinnista sekä kustannusoh-

jauksesta. /26./ 

 

Suunnittelijat ovat eri suunnittelualojen ammattilaisia. Rakennushankkeella tulee olla 

pääsuunnittelija, joka kokoaa suunnitteluryhmän, koordinoi suunnittelun kokonaisuutta 

ja laatua. Pääsuunnittelija on yleensä arkkitehti tai muu rakennusalan ammattilainen, 

joka täyttää suunnittelijan kelpoisuuden sekä omaa tehtävään riittävän ammatillinen 

kokemuksen. Suunnitteluun osallistuvat rakennussuunnittelijan lisäksi rakennesuunnit-

telijat, LVIS-suunnittelijat sekä geoteknisetsuunnittelijat ja erikoissuunnittelijoista toi-

minnallisen suunnitelman laatijat. Nykyaikaisessa navetta rakentamisessa tietotekniikka 

ja automaatio vain lisääntyvät. Sen vuoksi automaatio- ja tietotekniikkasuunnittelijoita 

tarvitaan hankkeessa myös. /26./ 
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Urakoitsija toteuttaa rakentamisen. Navettahankkeissa urakoitsijoita on yleensä raken-

tamisen eri osa-alueilta. Jos hankkeella olisi vain yksi urakoitsija, niin hän olisi organi-

saatiossa pääurakoitsija. Pääurakoitsijan ostaessa urakkasuorituksia toisilta urakoitsijoil-

ta, niin heitä kutsutaan aliurakoitsijoiksi. Mikäli rakennuttaja, tilaaja, tekee yhden sopi-

muksen sijaan useita urakkasopimuksia kerralla, niin pääurakoitsijan lisäksi sopimus-

asiakirjoihin merkitään sivu-urakoitsijat. Jos pääurakoitsijaa ei sopimuksiin merkitä, 

niin kaikkia urakoitsijat ovat tasavertaisia ja heitä kutsutaan osaurakoitsijoiksi. /26./ 

 

Viranomainen asettaa vaatimuksia rakennushankkeelle sekä sen turvallisuudelle ja 

terveellisyydelle. Asetettujen vaatimusten lisäksi kunnan viranomainen valvoo ja ohjaa 

suunnittelua ja rakentamista. Hankkeen rahoittajana toimiva viranomainen valvoo 

hankkeen toteutumista suunnitelmien, kustannusten ja rahoituspäätöksen mukaisesti. 

/26./ 

 

 

4.4 Toteutusmuodot 

 

Rakennushankkeen toteutusmuoto määrittää rakennuksen rakennuttamis-, suunnittelu- 

ja rakentamispalveluiden hankintatavan. Tilaaja valitsee toteutusmuodon hankepäätök-

sen jälkeen, jolloin päätetään toteuttajat, hinnanmääritystapa, pääsopimusperusteet ja 

vastuunjaot. Toteutusmuotoa valitessaan tilaajan on päätettävä mitä rakennushankkeen 

tehtäviä hankkii ulkopuolisina palveluina ja mitä pystyy itse tekemään. 

 

Ulkopuolisia palveluja hankkiessaan tilaajan tulee päättää minkälaisina kokonaisuuksi-

na rakennustyö hankitaan. Palveluista suunnittelu ja rakentaminen voivat olla yhdessä 

tai erikseen sekä rakennustyö yhtenä tai useampana urakkana. Navettarakentamisessa 

yleensä suunnittelu ja rakentaminen on eriytetty toisistaan. /26./ 

 

Seuraavaksi tilaajan on arvioitava hankkeen ominaisuudet ja sille asetetut vaatimukset, 

omat resurssit sekä vallitseva suhdannetilanne. Hankkeeseen keskeisesti vaikuttaa 

hankkeen ominaisuuksista tekninen vaativuus sekä rakennukselle asetetut vaatimukset 

ja käyttöominaisuudet.  
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Omien resurssien kohdalla on mietittävä hankkeen aikana tarvittava päätöksenteon ja 

yhteistyön tarve urakoitsijoiden ja tavaran toimittajien kanssa. Samalla on mietittävä 

kuinka oleellista oman työn osuus hankkeessa on ja kenelle vastuu rakentamisesta siir-

retään. /26./  

 

Toteutusmuodon valinta aiheuttaa myös tavoitteita aikataulun määrittämiseksi. On mie-

tittävä hankkeen valmistumisajankohta ja mitkä seikat siihen vaikuttavat. Samalla on 

mietittävä investointirahoituksen hakemisen ja tukipäätöksen saamisen mahdollista 

ajankohtaa, joka vaikuttaa rakentamisen aloittamisajankohtaan. Aloittamisajankohta 

tulee miettiä, jotta vuodenaikojen vaihtelut eivät pääse häiritsemään tiukkaa rakenta-

misaikataulua sekä valmistumisajankohtaa. Rakentamisen johtamisella on suuri merki-

tys aikataulun pitämiseen ja samalla kustannustehokkaan rakentamisen toteutumiseen. 

Kustannusten tason määrittely ja kustannusseurannan pitäminen jo alkuvaiheessa on 

keskeisin tekijä rakennushankkeen onnistumisessa. /26./ 

 

Suunnitelmien toiminnallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomioita jo toteutusmuotoa 

valittaessa. Suunnitelmaratkaisun on oltava lopputuloksen kannalta toimintavarma ja 

laadukas, ettei rakentamisen aikana tarvitse tuhlata aikaa ja rahaa suunnitelmien muut-

tamiseksi tai laatutekijöistä tinkimiseksi. Laatutekijät vaikuttavat navetan elinkaareen, 

jolloin teknisesti ja laadullisesti ei pidä tinkiä keskeisesti navetan käyttöön liittyvistä 

toiminnoista ja esim. laadukkaista kulutuspinnoista. Suunnitteluratkaisut ovat avain-

asemassa navetan toiminnallisuuden kanssa. Mikäli toiminnallisuudessa on pienikin 

virhe, se tulee näkymään työskentelyn tehokkuudessa ja jopa eläinten hyvinvoinnissa. 

/26./ 

 

Rakentamisen ja suunnittelun aikana yleensä tulee muutoksia, jotka vaikuttavat ensim-

mäisenä aikatauluun ja kertyviin kustannuksiin. Muutostilanteisiin tulisi varautua ja sen 

avulla hankkeelle aiheutuvat vahingot muodostuisivat mahdollisimman pieniksi. Tilaa-

jan omien resurssien kannalta olisi huomioitava hankeosaaminen, osallistumishalu ja -

tarve sekä maatalouden perustoiminnoissa tarvittava oman työpanoksen tarve. Navetta-

rakentajalla harvoin on ennestään laajaa rakentajakokemusta tai oman perheenjäseniä, 

jotka voisivat osallistua hankkeeseen muutoin kuin aputyövoimana.  
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Taloudellinen suhdannetilanne vaikuttaa osaltaan toteutusmuodon valintaan lähinnä 

niin, että onko nousu- vai laskusuhdanne. Suhdanteiden vaikutuksesta markkinatilanteet 

vaihtelevat tarjolla olevien palveluiden määrässä. Nousukaudella voi olla hankalampaa 

saada osaavia navettarakentajia useiden samanaikaisten hankkeiden vuoksi, kun taas 

laskusuhdanteen aikana investoivien tilojenkin määrä jonkin verran laskee ja sen vuoksi 

ammattitaitoisia navettarakentajia vapautuu markkinoiden käytettäviksi. Toisaalta taas 

rakennustarvikkeiden hinnat kohoavat nousukaudella ja rakentaminen on sen vuoksi 

kalliimpaa, joten kustannustehokkaampaa olisikin rakentaa laskusuhdanteen aikana, 

jolloin hinnat hieman laskevat ja työvoimaa on enemmän tarjolla.  

 

Tietynlaisia suhdannevaihteluita aiheuttavat myös EU:n rahastokaudet, joiden mukaan 

lait, asetukset ja määräykset muuttuvat niin EU:n kuin kansallisellakin tasolla. Kullakin 

rahastokaudella on omat tukimuotonsa ja -määränsä, joiden mukaan investointitukea 

voidaan myöntää. Myönnettävän investointituen määrä vaikuttaa investoivien tilojen 

halukkuuteen kehittää tuotantoaan. Mitä paremmat investointituet pystymme maatilan 

investoijille myöntämään, niin sitä paremmin investointihalukkuutta ilmenee. 

 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on tunnettava eri urakkamuodot, tarjousten hankintata-

vat, tarjous- ja sopimusasiakirjojen laatiminen, palvelujen sisältöä ja sopimusehtoja 

koskevat ominaisuudet voidakseen valita oikean toteutusmuodon rakennushankkeelleen. 

Useinkin kertarakentajana toimivan viljelijän tulisi hankkia heti hankkeen alusta alkaen 

ammattitaitoinen projektinvetäjä, jotta saataisiin valittua oikea toteutusmuoto, joka tu-

kee asetettuja tavoitteita ja pienentää projektin aikaisia riskejä. 

 

Suunnitelmat ja rakentaminen voidaan hankkia erikseen tai yhdessä samalta palvelun-

tarjoajalta. Navettarakentaja useinkin hankkii suunnitelmat suoraan suunnittelijoilta, 

koska investointituen hakemiseksi hän tarvitsee valmiit suunnitelmat ja niiden pohjalta 

myönnetyt rakennus- ja ympäristöluvat. Investointituen hakija voi hankkia mm. suunnit-

telun ja rakentamisen samalta urakoitsijalta, jolloin se vaikuttaa urakoitsijan suoritus-

velvollisuuden laajuuteen. Urakkamuodot jaetaan suoritusvelvollisuuden perusteella 

kolmeen pääluokkaan. 1) Pääurakka, 2) Osaurakka, 3) Suunnittele ja rakenna (SR)-

urakka. 
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Pääurakassa urakoitsija vastaa hankinnoista, työmaan johtamisesta ja rakennustyöstä. 

Pääurakat jakautuvat usein vielä kokonais- ja jaettuun urakkaan. Kokonaisurakassa ti-

laaja tekee ns. kokonaisurakkasopimuksen yhden pääurakoitsijan kanssa, joka tarvitta-

essa tekee aliurakkasopimukset erikoisurakoitsijoiden kanssa. Jaetussa urakassa tilaaja 

tekee sopimukset pääurakoitsijan kanssa sekä suoraan erikoisurakoitsijoiden kanssa. 

Jaetussa urakassa pääurakoitsijana toimii yleensä rakennusurakoitsija, joka alistamisso-

pimuksella koordinoi ja yhteen sovittaa työmaan sivu-urakoitsijoiden työt.  

 

 

KOKONAISURAKKA

 

 

 

 

JAETTU URAKKA

TILAAJA 

Rakennuttajakonsultti Arkkitehtisuunnittelija 

Tekniset suunnittelijat PÄÄURAKOITSIJA

Sivu-
urakoitsija

Sivu-
urakoitsija

Alistus 

Rakennuttajakonsultti Arkkitehtisuunnittelija 

Tekniset suunnittelijat 

PÄÄURAKOITSIJA

Aliurakoitsija Aliurakoitsija Aliurakoitsija 

TILAAJA

Sivu-
urakoitsija 

 

 

Kuva 2. Sopimussuhteet kokonaisurakassa ja jaetussa urakassa (Lähde: Jouko Kankainen, Ju-

ha-Matti Junnonen: Rakennuttaminen, Rakennustieto Oy, Tampere) 
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Osaurakassa varsinainen rakennustyö on jaettu osaurakoihin, joiden koordinoinnista ja 

hankinnasta päättää tilaaja eli investointituen saaja. Osaurakointi on projektinjohtora-

kentamista, jossa tilaajalla on lopullinen päätösvalta. Projektinjohtorakentaminen voi-

daan jakaa edelleen kolmeen pääryhmään. 1) Projektinjohtorakennuttaminen, 2) 

Projektinjohtopalvelu, 3) Projektinjohtourakointi. 

 

Projektinjohtorakennuttamisessa työmaan johdosta vastaa tilaaja itse tai hän ostaa 

palvelun projektinjohtokonsultilta tai rakennuttajalta sisältyen rakennustöiden osaurak-

kaan. Suunnittelu hankitaan ostopalveluna. Rakennustarvikkeiden hankinnat ja sopi-

mukset tekee aina tilaaja. Rakennustyön valvonta hankitaan ostopalveluna joko raken-

nuttajalta tai konsultilta. Viranomaisvalvonnat suorittaa kunnan rakennusvalvontaviran-

omainen. 

 

PJ-konsultti Suunnittelijat 

TJ 

OU OU OU OU 

TILAAJA

 

Kuva 3. Sopimussuhteet projektinjohtorakennuttamisessa(Lähde: Jouko Kankainen, Juha-Matti 

Junnonen: Rakennuttaminen, Rakennustieto Oy, Tampere) 

 

Projektinjohtopalvelussa yleensä projektinjohtototeuttaja vastaa rakennuttamistehtävi-

en lisäksi työmaan johtovelvollisuuksista ja rakennustöiden valvonnasta. Projektinjohto-

toteuttaja asettaa työmaalle työnjohdon ja suorittaa tehtävät urakoitsijan tapaan, vaikka 

tilaaja tekeekin hankintasopimukset.  Projektinjohtototeuttaja toimii tilaajan edustajana 

rakennushankkeessa. Rakennushankkeessa vältytään erilliseltä valvontaorganisaatiolta, 

kun valvonnan hoitaa projektinjohtototeuttaja, joka ei osallistu itse varsinaiseen raken-

tamiseen. 
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Kuva 4. Sopimussuhteet projektinjohtopalvelussa (TJ=työmaan johto, OU=osaurakka) (Lähde: 

Jouko Kankainen, Juha-Matti Junnonen: Rakennuttaminen, Rakennustieto Oy, Tampere) 

 

Projektinjohtourakoinnissa projektinjohtourakoitsijan vastuulla on varsinaisen raken-

nustyön lisäksi työmaan johtovelvollisuudet sekä hankintasopimusten teko omiin ni-

miinsä. Urakkamallissa organisaatio koostuu urakoitsijan omasta henkilöstöstä ja tilaaja 

on sopimussuhteessa ainoastaan projektinjohtourakoitsijaan. Pj-urakoitsija vastaa ali-

urakoitsijoidensa työn tuloksista tilaajalle, vaikka hankinnat tehdään suoraan pj-

urakoitsijan nimiin. Tästä syystä tilaajalla säilyy lopullinen päätösvalta ja vaikutusmah-

dollisuus suunnittelussa ja hankinnoissa. 

TILAAJA

PJ-urakoitsija

Suunnittelijat 

TJ

AU AU AU AU 

PJ-konsultti Suunnittelijat 
TJ

OU OU OU OU OU

TILAAJA

AU

 

 

 
Kuva 5. Sopimussuhteet projektinjohtourakoinnissa (TJ=työmaan johto, AU=aliurakka) (Läh-
de: Jouko Kankainen, Juha-Matti Junnonen: Rakennuttaminen, Rakennustieto Oy, Tampere) 
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SR-urakoissa rakennussuunnittelu sisältyy urakkasuoritukseen, jolloin urakoitsija pää-

see vaikuttamaan rakennus suunnitteluun luonnosvaiheesta lähtien. SR-urakoissa tar-

jouspyynnöt lähetetään urakkakilpailuun hankesuunnittelun jälkeen. Tässä urakkamuo-

dossa tilaaja määrittelee hankkeen tavoitteet ja asetetut toiminnalliset vaatimukset, joi-

den perusteella urakoitsijoilla on mahdollisuus tarjota erityyppisiä ja kokonaisedullisia 

suunnitteluratkaisuja rakennusurakan lisäksi. Tilaaja tekee sopimuksen urakoitsijan 

kanssa, jonka tarjous yhdessä suunnittelusta ja rakentamisesta on kokonaistaloudellisesti  

edullisin ja laadukkain. /26/. 

 

SR-urakoitsija

Rakennuttajakonsultti 

Suunnittelija

Suunnittelija

Aliurakoitsija

Aliurakoitsija

AliurakoitsijaSuunnittelija

TILAAJA

 

Kuva 6. Sopimussuhteet suunnittelun sisältävistä urakkamuodoista (Lähde: Jouko Kankainen, 
Juha-Matti Junnonen: Rakennuttaminen, Rakennustieto Oy, Tampere) 
 

 

4.5 Tuetun rakennushankkeen vaadittavat asiakirjat 

 

Navettarakentajan tulee aluksi teetättää rakennussuunnitelmat, joilla hän hakee kunnalta 

rakennusluvan sekä AVI:lta ympäristöluvan. Toiseksi hänen tulee teetättää yritystoimin-

taansa koskeva elinkeinosuunnitelma. Elinkeinosuunnitelmassa annetaan tiedot tuen 

hakijasta, maatilasta ja rakennustoimenpiteestä, johon tukea haetaan. Elinkeinosuunni-

telmaan sisältyy em. tietojen lisäksi maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelmat. Tuen 

hakijan tulee maatalouden investointitukihakemuksen liitteeksi toimittaa elinkeinosuun-

nitelman, rakennusluvan ja ympäristöluvan lisäksi Suomen rakentamismääräyskokoel-

man A2 mukaiset piirustukset; 

 Pääpiirustukset 

 Rakennusselostus 

 Rakennusselostukseen perustuva kustannusarvio 
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 Suunnitelmassa on esitettävä laajentamismahdollisuudet sekä korvattavan ra-

kennuksen jatkokäyttö 

 

Liitteeksi harvemmin tarvitsee toimittaa rakenne-, LVI- ja sähkösuunnitelmia, vaikka ne 

on mainittu VNa asetuksessa 299/2008, 21f§. Rakentamisasiakirjojen lisäksi hakemuk-

seen tulee liittää verotodistus, vuokrasopimukset sekä luettelo yrityksen veloista. Lisä-

tietoja hakemuksen tekemisestä ja liitteistä voi kysyä paikalliselta ELY -keskuksesta tai 

hakea osoitteesta http://www.mavi.fi/fi/index/maaseudunrahoitus.html. /23./ 

 

Investointitukipäätöksen saatuaan tuen saaja aloittaa valitsemansa urakkamuodon perus-

teella kilpailuttamisen ja tarjouspyyntöjen tekemisen. Urakkatarjoukset läpikäytyään 

tuen saaja eli tilaaja valitsee pääurakoitsijan ja laatii yhteistyössä heidän kanssaan urak-

kasopimuksen liitteineen. 

 

Rakennushankkeessa yleisiä asiakirjoja ovat tekniset – ja kaupalliset asiakirjat. Näiden 

asiakirjojen avulla rakennusinvestointi saadaan hallitusti ja taloudellisesti vietyä läpi. 

Teknisiä asiakirjoja ovat  

 työkohtaiset laatuvaatimukset ja työselostukset,  

 sopimuspiirustukset,  

 yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset. 

 

Kaupallisia asiakirjoja ovat 

 urakkasopimus 

 urakkaneuvottelupöytäkirja 

 yleiset sopimusehdot (YSE 1998) 

 tarjouspyyntö 

 urakkaohjelma 

 urakkarajaliite 

 tarjous 

 määrä- ja mittaluettelo 

 muutostöiden yksikköhintaluettelo 

 

Rakennusurakan sopimusasiakirjojen keskinäisestä pätevyysjärjestyksestä lisää YSE 

1998 luku 1 urakan sisältö ja laajuus osiossa. /6./ 

http://www.mavi.fi/fi/index/maaseudunrahoitus.html
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5 RAKENNUSHANKKEEN VAIHEET 

 

5.1 Rakennushankkeen läpivienti 

 

Navetta rakentajalla on edessään samat vaiheet rakentamisessa kuin missä tahansa ra-

kennushankkeessa. Rakennuttamisen tehtävänä on rakennushankkeen läpivienti tarve-

suunnittelusta käyttöönottoon. Rakennushankkeen käynnistää aina syntynyt tarve, joka 

voi olla korjaamisen, työolosuhteiden, eläinten hyvinvoinnin tai tuotannon lisäyksestä 

johtuva tarve. Rakennushanke muodostaa projektin, jonka vaiheet ovat  

1) tarveselvitys 

2) hankesuunnittelu 

3) rakennussuunnittelu 

4) rakentaminen 

5) käyttöönotto 

 

Projektin jokaisen vaiheen tarkoituksena on luoda suunnitelmia ja päätöksiä seuraavan 

vaiheen toteuttamiseksi. Projektin alussa tarveselvitysvaiheessa voidaan päätyä myös 

ratkaisuun, jolla luovutaan hankkeesta tai sen toteutusta siirretään. Tarveselvitysvaihe 

lähtee liikkeelle tilan omistajasta eli tuen saajasta. /26./ 

 

 

5.2 Tarveselvitys 

 

Tarveselvitysvaiheessa selvitetään hankkeen tarpeellisuutta, edellytyksiä ja mahdolli-

suuksia. Tuen saajan tulee arvioida olemassa olevan tuotantotilan eli navetan nykytila ja 

ennakoida siinä tapahtuvat muutokset. Tässä vaiheessa arvioidaan uusi tai muuttunut 

tilantarve ja selvitetään eri vaihtoehdot tarpeen tyydyttämiseksi. Tarveselvityksellä mää-

ritellään tarkoituksenmukainen toimintaympäristö, jonka vaadittujen ominaisuuksien 

perusteella tehdään alustava tilaohjelma ja toteutusaikataulu. 
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Tarveselvityksen lähtötietoina käytetään tilan omistajan 1) toiminnallisia, 2) taloudelli-

sia, 3) teknisiä ja 4) juridisia tietoja. Selvityksessä tehdään kuvaus nykyisestä toimin-

nasta ja prosessista, työntekijöiden määrästä ja sen kehitysnäkymistä, nykyisten tilojen 

puutteista ja ongelmista, olemassa olevista ja tarvittavista koneista ja laitteista sekä 

mahdollisista pellon vuokrasopimuksista ja niiden voimassaoloajoista. 

 

Tarveselvitykseen on sisällytettävä nykytilan analyysi, tulevaisuuden hahmottaminen, 

eri toimintavaihtoehdot, selvitys rakennuttajan vastuusta rakennetusta ympäristöstä sekä 

tavoiteasettelu laatu-, laajuus-, kustannus- ja aikatavoitteista. Tarveselvitysvaiheessa voi 

myös miettiä uuden navetan rakentamisen sijaan eri tilanhankintavaihtoehtoja esim. jo 

olemassa olevan hyväkuntoisen navetan laajentamista ja peruskorjaamista tai vuokraa-

mista tai ostamista, jos lähellä on luopuva tilayrittäjä. 

Tarveselvitysvaiheen rakennuttamistehtäviä ovat /26./ 

1) tavoitteiden määrittely, jossa kuvataan valittu toimintavaihtoehto ja toiminnot, 

selvitetään toiminnan mitoitusperusteet, toiminnalliset vaatimukset ja laatu-, laa-

juus-, kustannus-, ja aikataulupuitteet sekä sijaintia koskevat rajoitukset ja mää-

ritellään taloudelliset tavoitteet ja rajoitukset. 

2) tilanhankintavaihtoehdot, jossa tutkitaan eri vaihtoehtoja tilantarpeen tyydyt-

tämiseksi, selvitetään rakennuspaikan vaihtoehdot, toiminnallinen kelpoisuus ja 

tekninen rakennettavuus, tehdään kuntoarvio vanhoille rakennuksille, laaditaan 

kustannuslaskelmat eri vaihtoehdoista. 

3) hankepäätöksen valmistelussa laaditaan talous-, riski- ja suhdanneanalyysit elin-

keinosuunnitelmaksi, selvitetään hankkeen ympäristö- ja rakennuslupien edellytyk-

set ja lopuksi tehdään hankepäätös. Tarveselvityksen pohjalta tehdään hankepäätös, 

jossa tarveselvitys toimii suunnitteluohjeena ja antaa puitteet jatkotoimenpiteille.  

 

 

5.3 Hankesuunnittelu 

 

Hankesuunnitteluvaiheessa suunnittelun tasoa ja tarveselvityksen tavoitteita tarkenne-

taan. Pienemmissä ja yksittäisissä rakennushankkeissa, kuten navettarakentamisessa, 

tarveselvitys ja hankesuunnitteluvaihe voivat yhdistyä ja lopputuloksena saadaan han-

kesuunnitelma. Hankesuunnitelman pohjalta tehdään investointipäätös ja se toimii sa-

malla rakennussuunnittelun ohjeena.  
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Hankesuunnitteluvaiheessa määritellään hankkeen laatutaso ja yleiset mitoitusperusteet, 

laaditaan tilaohjelma ja asetetaan vaatimukset suunnittelulle, rakentamiselle ja ylläpi-

dolle, tehdään rakennuspaikkaselvitys ja haetaan rakennus- ja ympäristöluvat, päätetään 

hankkeen rakentamisajankohta ja toteutustapa, tutkitaan taloudensuhdanteet ja laaditaan 

kustannustavoite. Hankesuunnitelman valmistumisen jälkeen tehdään investointipäätös 

ja haetaan hankkeelle rahoitusta pankista ja investointitukea ELY -keskuksesta.  

 

Hankesuunnitteluun osallistuvat tuen hakijan eli käyttäjän lisäksi suunnittelijat ja mah-

dollinen rakennuttaja, jos sellainen on jo hankkeelle valittu. Hankesuunnitteluun voivat 

alustavasti osallistua myös rakenne- ja LVIS – suunnittelijat, kustannuslaskija sekä tie-

toliikenne- ja automaatiosuunnittelijat. /26./ 

 

Käyttäjä määrittelee hankkeen lähtökohdat ja tarpeet. Rakennuttaja toimii asiantuntijana 

hankkeen sisällön, sen läpiviemisen ja itse rakentamisen osalta. Suunnittelijat kokoavat 

tietoja rakennussuunnittelun pohjaksi. Rakennussuunnittelija toimii usein myös pää-

suunnittelijana ja laatii hankkeelle tilaohjelman. Tilaohjelma laaditaan navetan sekä 

siihen liittyvien aputilojen toiminnoista ja niiden vaatimista tiloista. Tilaohjelmalla mää-

ritellään tilojen ja rakennuksen ulko- ja sisäpuolisten rakenteiden ominaisuudet. Raken-

nuksen toiminnan kannalta vaatimuksia kohdistuu tilan korkeuteen, eristävyyteen, va-

loon, sisäilmastoon, sähkö- ja laitetekniikkaan, pintarakenteiden ominaisuuksiin sekä 

kaluste- ja varustetasoon.  

 

Hankesuunnittelussa tehdään rakennuspaikasta alustava selvitys. Rakennuspaikan toi-

minnallisuudesta selvitetään koko ja muoto, maanpinnan muoto, liikenneyhteydet, pu-

rettavat ja säilytettävät rakennukset sekä lisärakentamisen mahdollisuudet. Rakennus-

paikan teknisessä selvityksessä saadaan tietoa kairaamalla maaperästä ja pohjavedestä, 

rakentamisen vaikutuksesta naapurikiinteistöihin, vedenhankinnasta, viemäröinnistä, 

pintavesien poisjohtamisesta, sähköstä ja lämmöstä.  

 

Mikäli maatila sijaitsee kaava-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä, niin kaavati-

lanteen selvitys ja kaavamääräykset tulee selvittää samoin kuin laskelmat rakennusoi-

keudesta ja tiedot kiinteistöön kohdistuvista rasitteista ja kiinnityksistä. 
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Hankesuunnittelussa otetaan huomioon myös rakentamisen aikainen työturvallisuus. 

Tilaajan tehtäviin kuuluu huolehtia rakennustyön turvallisuudesta Valtioneuvoston ase-

tuksen 205/2009 mukaisesti sekä nimetä rakennushankkeeseen pätevä turvallisuuskoor-

dinaattori, joka vastaa hankkeen valmistelu-, suunnittelu- ja toteutusvaiheessa turval-

lisuutteen ja terveellisyyteen liittyvien toimenpiteiden toteutuksesta. Rakennushank-

keessa lähtökohtana kuitenkin on, että niin rakennuttajan ja suunnittelijan kuin itsenäi-

sen työnsuorittajankin on yhdessä ja jokaisen erikseen huolehdittava, ettei työstä aiheu-

du vaaraa työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille.  

 

Työturvallisuuden kannalta hankeselvityksessä on hankittava tiedot /27./ 

 maaperätutkimuksista; kantavuudesta, pehmeiköistä, pohjaveden korkeudesta 

jne. 

 kallioperätutkimuksista; ruhjevyöhykkeistä, aiemmista louhinnoista 

 maaperän ja rakenteiden haitallisista aineista; liuottimista, kyllästysaineista, öl-

jyistä, raskasmetalleista 

 johtokartoista, kaapeleista, putkistoista 

 olemassa olevien rakennusten kartoitus ja historiatiedoista; kantavuus, rakenne-

ratkaisut, käytetyt vaaralliset metallit, aiemmin toteutetut muutos- ja korjaustyöt, 

palovauriot, muuntamot, pumppaamot jne. 

 asbestikartoituksesta (tehtävä aina!) 

 kosteusvaurioista; mikrobikasvustot 

 poikkeuksellisesta lähiliikenteestä; maantie-, rautatieliikenne, henkilö- ja ajo-

neuvoliikenne jne. 

rakennuksen aiemmasta käytöstä, rakennuksessa tai sen lähellä tapahtuvasta 

muusta toiminnasta; räjähdys- ja palovaarallisesta toiminnasta, kemikaalien 

käyttö ja varastointi, viralliset ja epäviralliset kulkureitit.  

 

Hankkeen taloudellisen puitteen muodostavat tilaohjelma ja rakennuspaikkaselvitys. 

Hankkeen tavoitehinta saadaan laskettua tilojen tavoitehinnasta, siinä olevien muuttuvi-

en tekijöiden kustannusvaikutuksesta sekä rakennuttajan kustannuksista. Tavoitehintaa 

käytetään kannattavuuslaskelmiin, budjetointiin, suunnittelusopimuksia varten sekä 

kustannustavoitteiden laatimiseen.  
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Aikataululla asetetaan kunkin suunnitteluvaiheen ja rakentamisvaiheen aikarajat. Aika-

taululla hallitaan ja valvotaan hankkeen etenemistä. Aikataulua laadittaessa on otettava 

huomioon rahoitusmahdollisuudet ja tukipäätöksen myöntöajankohta, suunnitteluun ja 

rakentamiseen tarvittava aika, kaavatilanteesta ja kunnallistekniikan valmiudesta johtu-

vat viivästykset, käytössä olevien tilojen käyttökelpoisuus rakennusaikana, riittävän 

ammattitaitoisen työvoiman saatavuus, rakennusmateriaalien ja laitetoimitusten toimi-

tusajankohdat.  

 

Hankesuunnittelun lopputuloksena saadaan hankesuunnitelma eli hankeohjelma ja sa-

malla päätetään tarkemman suunnittelun aloittamisesta. Hankesuunnitelmaan dokumen-

toidaan tilaohjelma, korjausrakentamisesta korjausohjelma, selvitys rakennuspaikasta, 

hankkeen budjetti ja rahoitussuunnitelma sekä tuleva suunnittelu- ja rakentamisaikatau-

lu. /26./ 

 

 

5.4 Rakennussuunnittelu 

 

Rakennussuunnitteluvaiheessa tuotetaan tarveselvityksen ja hankesuunnitelman mukai-

set pääpiirustukset ja tekniset ratkaisut, joiden perusteella itse kohde rakennetaan. 

Suunnitelmilla pyritään parhaaseen mahdolliseen laatuun asetettujen tavoitteiden mu-

kaisesti. Hyvällä suunnittelulla ja suunnitteluratkaisuilla on suuri merkitys taloudellises-

ti kustannustehokkaan rakennushankkeen toteutumiselle.   

 

Navettahankkeessa rakennussuunnittelun tilaaja on tilan omistaja, joka teetättää suunni-

telmat oman tarpeen mukaisiksi. Suunnitelmien tilaajana voi olla myös urakoitsija tai 

rakennuttajakonsultti, mikäli tilan omistaja on antanut kokonaisvastuun rakentamis-

hankkeesta heille. Suunnittelijoiden työn lähtökohtana toimivat tarve- ja hankesuunni-

telmissa asetetut tavoitteet. Tavoitteiden avulla tilaaja määrittelee suunnittelu toimek-

siannon ja pyytää tarjouksia suunnittelijoilta. Suunnittelijat ja tilaaja yhdessä määritte-

levät tarkemmin suunnitelmien sisällön tarpeiden avulla. Tilaaja antaa suunnittelutyölle 

aikarajan ja tavoitteet, joiden perusteella suunnittelija määrittelee tehtävän.  
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Rakennussuunnittelu on monen eri alojen suunnittelijoiden yhteistyötä. Suunnittelussa 

ovat mukana pääsuunnittelija, rakenne- ja maaperä eli geosuunnittelija sekä LVIS- 

suunnittelijat, automaatio- ja tietoliikennesuunnittelijat. /27./ 

 

Rakennussuunnittelun yhteydessä varmistetaan työturvallisuustehtävien hoitaminen 

suunnittelussa. Rakennuttajan eli tilaajan velvollisuuksiin kuuluu tarpeellisten lähtötie-

tojen antaminen, työturvallisuutta koskevien vaatimusten asettaminen ja suunnittelijoi-

den tehtävien määrittäminen hankkeessa. Rakennuttajan on huolehdittava, että suunnit-

telijat huomioivat suunnitelmissa rakennuksen työturvallisuustekijät. Suunnittelun yh-

teydessä on luotava turvallisuusasiakirja, jossa esitetään rakennuskohteen riskit, jotka 

aiheutuvat itse rakennustoiminnasta, kohteen luonteesta, olosuhteista ja ympäristöstä. 

Rakennuttaja laatii turvallisuusasiakirjan liittyen yksittäiseen urakkaan tai koko hank-

keeseen. Työturvallisuusasiakirja kootaan rakennuttajan, käyttäjän ja suunnittelijoiden 

määrittelemistä työturvallisuutteen vaikuttavista asioista. Asiakirja voi olla erillinen 

työturvallisuusliite tai osa urakkarajaliitettä. Turvallisuusasiakirjaa täydennetään hank-

keen edetessä. /27./ 

 

 

5.5 Rakentaminen 

 

Varsinaisen rakentamisvaiheen tehtävänä on toteuttaa rakentaminen rakennussuunni-

telmien pohjalta. Navettahankkeissa tilaajan eli tuen saajan on hyvä palkata ulkopuoli-

nen valvoja tai rakennuttajakonsultti, joka ohjaa rakentamisen aikaista sopimusten nou-

dattamista ja huolehtii tilaajan eduista ja velvoitteista sekä valvoo urakoitsijoiden työ-

suoritusta. Rakentamisvaiheessa on huolehdittava yleensäkin rakentamisen johtamises-

ta, katselmusten ja tarkastusten suorittamisesta, alihankinta- ja työmaavalvonnasta, 

maksuliikenteen hallinnasta sekä mahdollisista lisä- ja muutostyötarpeiden hallinnasta. 

Muutostyötarpeet ilmenevät usein vasta myönnetyn tukipäätöksen jälkeen. Muutos-

suunnitelmat ja muutoksen hyväksyntätarkastelu on toimitettava rakennusvalvontavi-

ranomaiselle ja ELY-keskukseen, jossa hanke arvioidaan rahoituspäätöksen suhteen 

uudestaan ja tehdään tarvittaessa muutospäätös. Tuen saajan velvollisuus on ilmoittaa 

suunnitelmiin ja rakentamiseen tulleista muutoksista rahoittajille.  
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Rakentamisen valmisteluun sisältyy rakentamisen käynnistämiseen liittyvät asiat. Val-

misteluvaiheessa tilaajan tulee päättää urakkamuoto ja sen perusteella muodostaa hank-

keelle toimiva organisaatio. Tilaaja laatii itse tai ulkopuolisen rakennuttajakonsultin 

kanssa urakka-asiakirjat. Urakka-asiakirjojen ja rakennussuunnitelman valmistuttua 

tilaaja järjestää urakkakilpailun ja lähettää urakoitsijoille tarjouspyyntöasiakirjat. Tarjo-

usten käsittelyn tai neuvottelumenettelyn jälkeen valitaan urakoitsijat ja tehdään raken-

tamispäätös. 

 

SR-hankkeissa suunnittelu sisältyy urakkamuotoon, jolloin urakkatarjoukset pyydetään 

jo hankesuunnitelmavaiheessa ja lopullinen urakkasopimus allekirjoitetaan vasta teknis-

ten suunnitelmien valmistuttua. Tilaaja ja urakoitsijat solmivat urakkasopimukset, jonka 

jälkeen tilaaja, rakennuttaja, valmistelee hankinnat. Tilaaja määrittelee hankinnan rajat, 

hankintatavat ja ajankohdat, joiden perusteella lähetetään tarjouskyselyt tai kilpailute-

taan, jos kuuluu tuen saajana kilpailutuksen piiriin sekä lähettää lopuksi tilaukset. 

 

Rakentamisen valmistelun yhteydessä on laadittava tarvittava rakennustyön turvalli-

suusasiakirja, jonka toteuttamista rakennustyön aikana valvovat tilaaja ja rakentaja. Ti-

laajan ja urakoitsijan välisessä sopimuksessa on usein mainittu yleiset sopimusehdot 

(YSE 1998), jonka osana (§ 57) tulee velvoite järjestää työmaalle pätevä vastuuhenkilö 

huolehtimaan työmaan turvallisuudesta ja terveellisyydestä. 

 

Päätoteuttajan tulee esittää tilaajalle eli rakennuttajalle ennen rakennustyön aloittamista 

kirjalliset työturvallisuutta koskevat suunnitelmat. Päätoteuttajan velvollisuuksiin kuu-

luu myös tehdä ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaisille työmaasta, joka kestää pi-

dempään kuin kuukauden ja jolla työskentelee yhteensä vähintään 10 henkilöä. Työ-

maan turvallisuuden takia olisi hyvä, jos työmaalla työskentelevillä olisi kulkulupa tai 

kuvallinen kortti, jolloin olisi helppo valvoa, että työmaalla on vain henkilöitä, joilla 

siihen on oikeus. Rakennuttaja voi myös edellyttää, että työntekijöillä on voimassa ole-

va työturvallisuuskortti. 

 

Tilaajan tehtävä on valvoa muun työn valvonnan yhteydessä myös työturvallisuustoi-

menpiteitä. Työturvallisuusasiat on otettava esille myös työmaakokouksissa ja varmistu-

taan, että ne on otettu huomioon työnsuunnittelussa. /26./ 
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5.6 Käyttöönotto 

 

Rakennuksen valmistuttua urakoitsija luovuttaa rakennuksen tilaajalle, joka vastaanot-

taa sen. Vastaanotto merkitsee, että rakennus voidaan ottaa käyttöön ja urakoitsijan suo-

ritusvelvollisuus päättyy siihen takuutöiden osuutta lukuun ottamatta. Vastaanottovai-

heessa rakennusvalvontaviranomainen tekee vastaanotto- ja käyttöönottotarkastuksen, 

jossa tarkastetaan määräysten mukainen rakentaminen ja rakennuksen toimiminen 

suunnitellun mukaisena sekä annetaan lupa käyttöönottoon.  

 

Käyttöönottovaiheessa päätetään rakennuksen kunnossapito- ja huoltojärjestelyistä ja 

opastetaan käyttäjät teknisten järjestelmien käyttöön sekä kootaan käyttö- ja huolto-

ohjeet. Käyttöönottovaiheessa tarkastetaan LVIS- ja automaatiojärjestelmien toiminta, 

tarkastetaan rakenteet ja pinnat sekä käynnistetään toiminta ja siirretään tuotantoeläimet 

tiloihin ja koekäytetään eläinten hoitoon liittyvät koneet ja laitteet. Käyttöönoton aikana 

seurataan kiinteistön toimintaa. /28./ 

 

 

5.7 Takuuaika 

 

Investointikohteen takuuaika alkaa yleensä siitä, kun kohde vastaanotetaan ja rakennuk-

sen käyttäjä ottaa rakennuksen haltuunsa ja seuraa toimintaa mahdollisten virheiden ja 

puutteiden havaitsemiseksi. Takuuaikaan sisältyy toimenpiteitä, joiden avulla /29./ 

 varmistetaan vastaanottotarkastuksessa sovittujen töiden valmius ja asianmukai-

suus 

 työnaikaiset vakuudet vaihdetaan takuuaikaisiin vakuuksiin 

 saadaan tietoon takuuaikaiset puutteet sekä muuta havainnot  

 havaitut virheet korjataan välittömästi  

 valvotaan takuuajan töitä sekä tehdään toimintatarkastuksia  

 huolehditaan käyttäjien koulutuksesta, verrataan eri järjestelmien kulutusta ase-

tettuihin tavoitteisiin ja huolehditaan niihin kohdistuvista jatkotoimenpiteistä 

 järjestetään takuutarkastuksiin liittyvät valmistelut, kokoukset ja jälkitarkastuk-

set 

 järjestetään palautetilaisuus hankkeen osapuolten kesken 

 annetaan palaute työstä 
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Takuuaikana urakoitsijan vastaa töiden suorittamisesta sopimuksen mukaisesti. Takuu-

aika on yleisten sopimusehtojen mukaan kaksi vuotta, ellei urakkasopimuksessa ole 

kirjattu muuta ehtoa. Takuu koskee urakoitsijan sekä hänen käyttämiensä aliurakoitsi-

joiden työtä. Jaetussa urakassa osaurakoitsijoiden työsuorituksille määritellään oma 

takuuaika. Takuuaikana ilmennyt virhe katsotaan johtuneen käyttäjän virheestä, mikäli 

virhe riippuu 

 normaalista kulumisesta 

 tilaajan omasta virheestä 

 huollon laiminlyönnistä 

 suunnittelijan virheestä 

 osa-urakoitsijan virheestä 

 vahingonteosta tai ulkopuolisen toimesta aiheutuneesta virheestä 

 

Vastaanottotarkastuksen yhteydessä sovitaan takuuajan päättymisestä ja milloin takuu-

tarkastus kohteessa pidetään. Takuutarkastus on pidettävä aikaisintaan kuu ennen ta-

kuuajan päättymispäivää ja viimeistään sinä päivänä. Takuutarkastuksen yhteydessä 

laaditaan tarkastuslista puutteista ja virheistä sekä sovitaan mihin mennessä urakoitsija 

suorittaa korjaukset. 

 

Takuuajan päätyttyä urakoitsija on vapaa vastuusta, mikäli hän ei ole aiheuttanut virhet-

tä tahallisesti tai huolimattomuuttaan. Takuuajan jälkeinen urakoitsijan vastuu edellyt-

tää, että 

 virhe johtuu urakoitsijan työsuorituksesta, törkeästä tuottamuksesta, täyttämättä 

jääneestä suorituksesta tai laadunvarmistuksen laiminlyönnistä 

 ja tilaaja ei ole voinut kohtuudella havaita vikaa vastaanottotarkastuksessa tai 

takuuaikana 

 

Jos kuitenkin joku edellä mainituista edellytyksistä puuttuu, niin pääsääntönä on, että 

urakoitsija on vastuusta vapaa. Todistamisvelvollisuus virheiden osalta on tilaajalla. 

YSE 1995 mukaan urakoitsija vastaa kuitenkin ns. piilevistä virheistä, joita tilaaja ei ole 

voinut kohtuudella havaita vastaanottotarkastuksen yhteydessä eikä takuuaikana. Tilaa-

jalla on vastaanottotarkastuksessa selonottovelvollisuus, jolloin hän voi vedota virheen 

piilevyyteen vain silloin, kun virheen voisi huomata vain rakenteen aukaisemalla. /26./ 
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Takuuajan päättymisen jälkeenkin on rakennuskohteessa huolehdittava työturvallisuu-

desta. 

 

Rakennuttaja laatii rakennuksen ylläpitoon ja käyttöön kirjalliset turvallisuusohjeet, 

joissa huomioidaan työturvallisuus ja – terveys. Lähtötietoina turvallisuusohjeelle toi-

mivat: 

 Menettelytapaohjeet työturvallisuuden ja – terveyden huomioimiseksi rakennut-

tajalta  

 Luonnosvaiheen suunnitelmat 

 Rakennuttajan turvallisuusasiakirja  

 Toteutusvaiheessa tarkennetut suunnitelmat  

 Ylläpidon turvallisuusohjeet 
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6. RAKENNUSSUUNNITTELUVAIHE TUETUSSA  

RAKENNUSHANKKEESSA 

 

6.1 Rakennushankkeen suunnittelun vaiheet 

 

Hankesuunnitelma toimii suunnitteluohjeena rakennussuunnittelulle, jossa tilaaja ja 

suunnittelijat yhdessä sopivat suunnittelun tavoitteet ja ehdot. Suunnittelun lähtöaineis-

tona hankesuunnitelman lisäksi ovat erilaiset suunnitteluohjeet ja -ohjeistot, tehtäväluet-

telot, suunnittelua ohjaavat normit sekä rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset 

(RYL2000). Tilaajan asettamien vaatimusten ja lähtöaineiston avulla laaditaan varsinai-

set toteuttamissuunnitelmat. 

 

Ehdotusvaihe 

Ehdotussuunnitteluvaiheessa tutkitaan eri vaihtoehdot ja ratkaisumallit, joiden avulla 

saadaan ratkaistua navettatyyppi. Suunnitelluista malleista luodaan sen verran tarkkoja, 

jotta voidaan arvioida ja verrata rakennuksen toiminnallisuutta, kustannuksia ja ympä-

ristöllisiä vaikutuksia. Tämän suunnitteluvaiheen aikana selvitetään navetan rakentami-

seen mahdollisesti vaikuttava kaavatilanne, olemassa oleva kunnallistekniikka sekä tee-

tetään rakennuspaikan pohjatutkimus. Peruskorjaushankkeessa selvitetään olemassa 

olevan rakennuksen mitat, kuntoarvio, rakenneselvitys sekä rahoitustukeen vaikuttavat 

seikat. Tilaaja hyväksyy lopuksi yhden ehdotussuunnitelman jatkosuunnittelun pohjaksi.  

 

Ehdotussuunnitelmassa esitetään valitusta navettatyypistä /26./;  

 toiminnallinen yleisratkaisu  

 rakennustaiteellinen yleisratkaisu  

 tekninen yleisratkaisu 

 sijainti tontilla 

 liittyminen ympäristöön 

 perustamisolosuhteet 

 alueen kunnallistekninen valmiusaste ja liittymätiedot 

 kustannusarvio 
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Luonnosvaihe 

Luonnossuunnitelma on ehdotussuunnitelmaa tarkempi selvitys rakennuksen sijoittumi-

sesta tontille ja sen soveltuvuudesta ympäristöön. Luonnosvaiheessa myös suunnitellaan 

tarkemmin rakennuksen arkkitehtoninen, toiminnallinen ja tekninen yleisratkaisu sekä 

periaateratkaisu rakennejärjestelmään ja teetetään yksityiskohtainen pohjatutkimus.  

Navetan tiloista ja teknisistä ohjaus- ja valvontajärjestelmistä rakenne- ja LVIS-

suunnittelijat esittävät eri vaihtoehtoja. 

Luonnossuunnitelmissa esitetään edelleen yleisratkaisun tasolla; 

 ympäristösuunnitelma 

 perustamistapa 

 kantavat ja osastoivat rakennusosat 

 keskeiset rakenteet 

 päämateriaalit 

 rakennustapaselostus 

 talotekniset järjestelmät, tilat, pääkanavat ja putkireitit 

 talotekniikkaselostus sekä järjestelmäselostus 

 kustannusarvio 

 

Yksityiskohtaisemmat suunnitelmat tehdään; 

 toistuvista osastoista 

 tyypillisistä yksityiskohdista 

 erikoisrakenteista 

 

Luonnossuunnitelmat tarkastetaan tilaajan kanssa, jolloin suunnitelmaa verrataan 

asetettuihin tavoitteisiin. Luonnossuunnitelmista tarkistetaan tilaohjelman noudat-

taminen sekä laajuustiedot ja kustannusarvio. Suunnitelmassa arvioidaan toteutta-

misaikataulua ja verrataan rahoitussuunnitelmaa asetettuun tavoitteeseen sekä tule-

via vuotuisia ylläpitomenekkejä normaalimenekkeihin. 

 

Pääpiirustusvaihe 

Tilaaja hyväksyy luonnossuunnitelmat toteutussuunnitteluvaiheen pohjaksi. Luonnos-

suunnitteluvaiheesta siirrytään pääpiirustusvaiheeseen, jossa laaditaan asiakirjat raken-

nuslupaa varten.  
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Rakennuslupahakemukseen liitetään /26./ 

 pääpiirustukset (asema-, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset) 

 selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista 

 muut selvitykset, lausunnot ja laskelmat 

 

Toteutussuunnitteluvaihe eli työpiirustusvaihe 

Toteutussuunnitteluvaiheessa luodaan työpiirustuksia ja teknisiä suunnitelmia, joiden 

perusteella määritellään rakennuksen laatu ja määräluettelo urakkatarjouksia varten. 

Toteutussuunnitteluvaiheessa  

 selvitetään tilaajan sekä toiminnan ja käytön asettamat tarpeet 

 varmistetaan tavoitteiden mukaiset ratkaisut ja yksityiskohdat 

 asetetaan laatutavoitteet valmistus- ja viimeistelyvaiheelle 

 määritellään tilaajan erillishankinnat 

 viranomaislupien hyväksymisen varmistaminen 

 varmistetaan ehjän kokonaisuuden muotoutuminen osasuunnitelmista  

 

Työpiirustusvaiheeseen voidaan lukea myös rakentamisen aikainen suunnittelu, joka 

korostuu varsinkin korjausrakentamishankkeissa. Rakentamisen aikaista suunnittelua 

vaativat hankkeen edetessä vastaantulevat muutokset, sovitukset ja erilaiset asennukset. 

Suunnitelmiin tulevilla muutoksilla on aina jonkin verran merkitystä hankkeen aikatau-

luun sekä kustannuksiin. /26./ 

 

 

6.2 Suunnitteluttaminen, organisointi ja ohjaus 

 

Suunnittelun ohjauksella pyritään saavuttamaan asetetut tavoitteet ja tuottaa toiminnalli-

sesti, taloudellisesti, esteettisesti, teknisesti ja ympäristöllisesti hyväksyttävät suunni-

telmat. Suunnitelmia käytetään hyväksi päätöksenteossa, lupakäsittelyssä, tarjous-

kyselyissä urakoitsijoilta ja tavaran toimittajilta sekä itse rakentamisessa. Suunnittelu-

ratkaisun perusteella laaditaan hankkeelle kustannusarvio ja selvitys ylläpitokustannuk-

sista sekä tarkastellaan vaikutuksia toimintakustannuksiin. /5./ 

 

Tilaaja pyytää tarjouksia ja määrittelee tarjouspyynnössä tehtävän sisällön mahdolli-

simman tarkasti, jolloin annetut tarjoukset ovat keskenään vertailukelpoisia. Tarjouskil-
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pailulla haetaan parasta suunnitteluratkaisua hinta-laatusuhteessa. Samalla saadaan kus-

tannusarvio suunnittelutyölle. Neuvottelumenettelyä voidaan käyttää suunnitelmien 

tilaamiseen silloin, kun halutaan suunnitelmien tekijäksi tietty suunnittelija ja samalla 

saadaan tarkasteltua suunnitelman sisältöä ja sovittua suunnittelupalkkiosta. 

 

Rakennussuunnitteluvaiheessa suunnittelun organisointi tulee järjestää selvän toiminta-

mallin avulla ja näin saadaan jokaiseen osatehtävään asiantuntija sekä varmistetaan sa-

malla suunnittelun yhteensopivuus. Suunnitteluryhmien tavallisimpia toimintamalleja 

ovat rakennuttajavetoinen suunnittelu, pääsuunnittelijan johtama suunnittelu, kokonais-

suunnittelu ja yhteisvastuullinen suunnittelu. 

 

Tilaaja määrittelee toimintamallin ja käynnistää sen pohjalta suunnittelun. Tilaaja tai 

hänen edustajansa organisoi suunnitteluryhmän ja varmistaa suunnittelutavoitteet. Valit-

semassaan toimintamallissa tilaajan on määriteltävä vastuusuhteet koko suunnittelu-

ryhmälle. Tehtävien onnistumiseksi vastuusuhteet ja valtuudet on jaettava myös osateh-

tävien vastuuhenkilöille. Tilaajan tehtävä on luovuttaa suunnittelijalle työn suoritukses-

sa tarvittavat asiakirjat ja selvitykset. Pääsuunnittelijan tehtävänä on taas huolehtia 

koordinoinnista suunnittelijoiden välillä. 

 

Tilaaja tai pääsuunnittelija järjestää ja johtaa suunnittelukokoukset sekä ohjaa suunnitte-

lua työmaakokouksissa. Pääsuunnittelijan avustuksella tilaaja tekee valinnat ja päätökset 

suunnittelun etenemisestä sekä huolehtii aikataulu- ja kustannusseurannasta. Tilaajan 

valitsema pääsuunnittelija järjestää suunnittelukokouksien yhteydessä suunnitelmakat-

selmuksia, joissa tehdään tarvittavat muutokset ja päätökset sekä käsitellään mahdolliset 

eteen tulevat ongelmat. Suunnittelukokouksissa vertaillaan vaihtoehtoja ja lasketaan 

niille kokonaiskustannukset. Samalla verrataan suunnitelmia asetettuun tavoitteeseen ja 

arvioidaan suunnitelmien kehittämismahdollisuuksia. Suunnitelmista tehdään kustan-

nusanalyysi- ja kannattavuuslaskelmat. Suunnittelukokouksista tehdään muistiot ja teh-

dään esitys jatkosuunnittelusta. /26./ 
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6.3 Suunnittelijoiden valintamenettely 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennushankkeessa on oltava pääsuunnittelija. 

Pääsuunnittelijan tehtävä on huolehtia suunnitelmien riittävästä laadusta ja laajuudesta, 

jolla voidaan osoittaa rakentamiselle asetettujen vaatimusten täyttyminen. Pääsuunnitte-

lijan on myös huolehdittava, että suunnitelmat ovat ristiriidattomia ja yhteensopivia 

muiden osasuunnitelmien kanssa. Jokaisen erityissuunnitelman suunnittelijan on itse 

huolehdittava, että suunnitelma täyttää sille asetetut vaatimukset. /26./ 

Hankkeen eri suunnittelun osa-alueille valitaan suunnittelija  

 arkkitehtisuunnitteluun 

 geo -suunnitteluun 

 rakennesuunnitteluun 

 LVIAU -suunnitteluun 

 sähkösuunnitteluun 

 muuhun erikoissuunnitteluun 

 

Navettarakentamista ajatellen suunnittelijan pätevyydellä on erittäin suuri merkitys. On 

tärkeää navetan toiminnallisuuden ja eläinten hyvinvoinnin kannalta, että suunnittelija 

tuntee toimintaympäristön ja sen erityisvaatimukset. Navetta rakentajan onkin syytä 

kiinnittää huomiota suunnittelijaa valitessaan, tämän pätevyyteen ja aikaisempaan ko-

kemukseen vastaavanlaisista tehtävistä. Rakennuksen hyvä suunnittelu luo perustan 

oikeanlaiselle toteutukselle ja laadukkaalle lopputulokselle.  

 

Nykyaikaisen navetan suunnittelua tekevät useimmiten asiaan perehtyneet suunnittelu-

toimistot. Tilaajan on syytä kuitenkin varmistua suunnitelmia tilatessaan, että toimistol-

la on resursseja toteuttaa suunnittelu aikataulun mukaisesti sekä yhteistyön sujuminen 

tilaajan ja muiden osasuunnitelmien tekijöiden kanssa. Suunnittelutoimistot kannattaa 

kuitenkin kilpailuttaa kustannusten pitämiseksi kohtuullisena laadusta kuitenkaan tin-

kimättä. Navettarakentajalle selkein tapa kilpailuttaa suunnittelijat on järjestää tarjous-

kilpailu. Navetta on kohteena selkeä ja se on helposti määriteltävissä laadun ja eri ta-

voitteiden suhteen. 
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6.4 Suunnittelusopimukset 

 

Tilaaja tekee kirjallisen sopimuksen eri suunnittelijoiden kanssa, jolloin saadaan 

määriteltyä osapuolten oikeudet ja velvollisuudet. Suunnittelusopimus on teknisesti, 

taloudellisesti ja juridisesti pätevä sopimus. Suunnittelusopimuksen tavoitteena on 

 varmistaa molemmin puoleinen yhteisymmärrys 

 varmistaa, että saadaan tarvittavat ja tavoitteiden mukaiset suunnitelmat 

 varmistaa, että saadaan teknisesti, taloudellisesti ja ajallisesti tavoitteen mu-

kaiset suunnitelmat 

 ennaltaehkäistä erimielisyyksiä ja sopia menettelytavat erimielisyyksien rat-

kaisemiseksi 

 jakaa riskit tarkoituksen mukaisesti eri osapuolten kesken 

 

Sopimuksessa on selkeästi määriteltävä /26./; 

 suunnittelijan tehtävämäärittely, tehtäväluettelo, laajuus, sisältö, poikkeavat teh-

tävät 

 suunnitteluaikataulu, aloitus, suoritusaikataulu, valmistuminen 

 veloitusperusteet ja palkkiomuoto sekä lisätyöt 

 korvausvastuun yläraja ellei KSE:n mukainen 

 viivästyssakko 0,5 % kokonaispalkkiosta / vko. enintään 10 viikolta 

 sovellettavat yleiset sopimusehdot (KSE1995) 

 

 

6.5 Suunnitelma-asiakirjat 

 

Rakentamiseen liittyy olennaisena osana joukko asiakirjoja, joiden avulla voidaan hakea 

rakennus- ja ympäristölupaa. Rakennuskohteesta tehdään suunnitelma-asiakirjoja, joita 

ovat rakennus- ja työselostukset sekä piirustukset. Tarkemmin mainittuna asiakirjat si-

sältävät arkkitehdin alustavat rakennuslupasuunnitelmat, perustamistapalausunto, palo-

tekninen selostus, rakennuttajan turvallisuusasiakirja, pääsuunnittelijan laatima raken-

nuslupasuunnitelmakoontiluettelo. Teknisten asiakirjojen lisäksi suunnitelma-asiakirjoja 

ovat mitta- ja määräluettelot rakennusosista sekä urakkarajaliite. Urakkarajaliitteessä 

määritellään eri urakoitsijoiden urakkarajat. 
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Rakennusselostuksessa kerrotaan kohteen ominaisuudet, mitä tehdään ja mitkä ovat 

laatuvaatimukset sekä rakennusosaratkaisut ja käytettävät rakennustarvikkeet. Työselos-

tuksissa esitetään työlajien suoritusohjeet eli miten työ tehdään. Piirustuksissa esitetään 

kohteen sijainti sekä laajuus, määrät ja mitat. Rakennussuunnitelma-asiakirjoissa mm. 

laatukriteereitä kuvataan eri julkaisujen kuten RYL2000-sarjan, RT -korttien sekä SFS -

standardien avulla. Julkaisut ovat osa suunnitelmaa, mikäli suunnitelmassa viitataan 

johonkin näistä julkaisuista. /26./ 

 

 

6.6 Kustannusten määräytyminen hankkeen eri vaiheissa 

 

Rakennushankkeen investointikustannusten kannalta on tärkeää tiedostaa kustannusten 

määräytyminen hankkeen eri vaiheissa. Rakennushankkeen rakennuskustannukset mää-

räytyvät suurelta osin jo suunnitteluvaiheessa ja toteutuvat sitten rakennusaikana. Han-

kesuunnitteluvaiheessa määritellään jo pitkälti hankkeen tavoitteet, laajuus ja laatutaso, 

joita tarkennetaan rakennussuunnitteluvaiheessa. Eri suunnitteluvaiheissa määriteltyjen 

kustannusarvioiden tarkoituksena on pitää hankkeen kustannukset asetetun tavoitteen 

mukaisena ja estää tarpeettomien kustannusten synty. Kustannussuunnittelulla pyritään 

lisäksi ohjaamaan tavoiteasettelua ja suunnitteluratkaisujen valintaa. Kustannussuunnit-

telulla arvioidaan hankkeen kustannuksia eri suunnitteluvaiheissa ja pyritään suunnitel-

mien taloudellisuuden kehittämiseen hankkeen eri osapuolten kanssa. 

 

Rakennushankkeen kustannuksiin vaikuttavat valittu hankeohjelma, rakennuspaikan 

perustamis- ja tonttiolosuhteet, suunnitteluratkaisut sekä rakentamisajankohta ja yleinen 

taloussuhdanne. Yksikkökustannuksiin hankkeessa vaikuttaa hankeohjelmassa valittu 

laatu- ja varustetaso sekä toiminnallisuuden edellyttämä rakenne-, LVIS- ja automaa-

tiotekniikka. 

 

Hankeohjelmassa määriteltyjen olosuhteiden ja hankkeelle asetettujen tavoitteiden pe-

rusteella asetetaan rakennuskustannuksille tavoitehinta. Suunnitteluvaiheessa käytetään 

kustannusarvion määrittämiseksi rakennusosa-arvioita, jossa rakennussuunnitelmasta 

lasketaan rakennusosien määrät ja ne hinnoitellaan yksikkökustannuksilla. Saatua ra-

kennusosa-arviota verrataan hankeohjelmassa määriteltyyn tavoitehintaan. Suunnittelu-

ratkaisun mukaiset kustannukset eivät saisi ylittää hankeohjelman tavoitehintaa, jotta 
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estettäisiin tarpeeton rakennuskustannusten synty. Mikäli rakennusosa-arvio ylittää ta-

voitehinnan, on suunnitelmia tarkistettava rakennusosien suhteellisia määriä ja kustan-

nuksia laskemalla. /28./ 

 

 

6.7 Viranomaisluvat 

 

Tilaajan tehtävänä on hakea viranomaisilta rakennuslupa ja ympäristölupa navettahank-

keelle. Ennen suunnitelmien valmistumista on tilaajan tai hänen edustajansa käytävä 

tarvittavat viranomaisneuvottelut ja hankittava tarvittavat ennakkolausunnot. 

Tilaajan on otettava huomioon lupaprosesseihin kuluva aika ja aikataulun pitämiseksi 

ajan tasalla on lupahakemukset jätettävä riittävän ajoissa. Tilaaja seuraa lupakäsitte-

lyn etenemistä ja tekee siihen mahdollisesti vaadittavia lisätoimenpiteitä. Rakennus-

luvan saatuaan rakentajan on tarkistettava rakennusluvan velvoitteiden toteutuminen 

ja toimitettava rakennesuunnitelmat rakennusvalvontaviranomaiselle, minkä jälkeen 

viranomaisten hyväksymät rakennesuunnitelmat toimitetaan työmaalle. 

 

Ympäristöluvan saatuaan tilaajan on perehdyttävä luvan edellytyksiin ja toimitettava 

lupa muiden asiakirjojen kanssa tukihakemuksen liitteenä ELY - keskukseen. 

Tilaajan on huomioitava myös rakennusaikainen ja sen jälkeinen rakennuksen ja siellä 

työskentelevien henkilöiden vakuuttaminen. Vakuutukset on hyvä ottaa ennen raken-

nustyön aloittamista ja pitää ne voimassa koko hankkeen ajan sekä muuttaa vakuutusten 

sisältöä käyttöönoton yhteydessä vastaamaan toimintaa. /26./ 

 

Viranomaisten ennakkolausunnot 

Viranomaisten lupahakemuksiin voidaan tarvittaessa pyytää ennakkolausuntoja ra-

kentamiseen tai rakennuspaikkaan liittyen seuraavilta viranomaisilta /30./ ; 

1) Sähkölaitoksen lausunto  

2) Puhelinlaitoksen lausunto 

3) Vesi- ja viemärilaitoksen lausunto 

4) Lämpölaitoksen lausunto 

5) Liittymälupa yleiselle tielle/selvitys tieoikeudesta 

6) Alueellisen ympäristökeskuksen lausunto 

7) Naapurin kannanotot rakentamiseen 
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Rakennuslupakäsittely 

Rakennuksen rakentamiseen on oltava lupa ja se haetaan kirjallisesti kunnan rakennus-

valvontaviranomaiselta. Rakennuslautakunta myöntää luvat ja rakennustarkastaja val-

voo rakentamisen toteutumista Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen mukaisesti. 

/8./  

 

Rakennuslupa tarvitaan myös korjaus- ja muutostyöhön, jos se on verrattavissa raken-

nuksen rakentamiseen sekä laajentamiseen.  Laissa rakentamisen yleisinä edellytyksinä 

pidetään rakennuspaikkaa, rakentamista, huolehtimisvelvollisuutta, rakennuksen suun-

nittelua, hankkeessa toimivien kelpoisuutta ja viranomaisvalvontaa koskevia vaatimuk-

sia. 

 

Lupa hakemukseen on liitettävä selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta ja pääpiirus-

tukset. Pääpiirustuksiin kuuluvat asemapiirros, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset. 

Hakemukseen tulee liittää myös selvitykset rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuh-

teista, korkeusasemasta ja perustamistavasta. 

 

MkRa Asetuksen 10 luvussa määritellään rakennuksen suunnittelusta ja rakentamisesta 

seuraavasti. Asemakaava-alueen ulkopuolella rakennuspaikan tulee olla tarkoitukseen 

sopiva, rakentamiseen kelvollinen sekä vähintään 2000 m2. Rakennuksia ei saa sijoittaa 

5 m lähemmäksi toisen omistamaa maata eikä 10 m lähemmäksi rakennusta. Rakennus-

ten tulee soveltua ja olla sopusuhtainen ympäristöön ja maisemaan nähden.  

 

Rakentamiselle asetettavia teknisiä vaatimuksia ovat mm. rakennuksen käyttötarkoituk-

sen täyttyminen lujuuden ja vakauden, paloturvallisuuden, hygienian, terveyden ja ym-

päristön, käyttöturvallisuuden, meluntorjunnan sekä energiatalouden ja lämmöneristyk-

sen perusteella. Rakennuksen tulee olla tarkoitusta vastaava, korjattavissa, huollettavis-

sa ja muunneltavissa.  

 

Huolehtimisvelvollisuudesta laissa mainitaan, että hankkeeseen ryhtyvän on huolehdit-

tava, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan säännösten ja määräysten mukaisesti 

hyvää rakennustapaa noudattaen.  

Rakennuksen suunnittelussa tulee olla pääsuunnittelija, joka huolehtii suunnittelun ko-

konaisuudesta ja asetettujen vaatimusten täyttymisestä.  



59 
 

Rakennusluvassa yleensä määritellään pidettäväksi myös erillinen rakennushankkeen 

aloituskokous. Aloituskokouksessa täsmennetään, mitä rakennuttajalta edellytetään huo-

lehtimisvelvollisuutensa ja laadun varmistus toimenpiteidensä täyttämiseksi.  

 

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen hyväksyy hankkeen vastaavan työnjohtajan. 

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin työlle on hyväksytty vastaava työnjohtaja. 

(MkRakL 132/1999 17 luku ja Asetus 895/1999 10 luku). 

 

Rakennustyön aikaista valvontaa tehdään pohja-, rakenne-, lämpö-, vesi- ja ilmanvaih-

tolaitteiden katselmuksina. Viranomaisten tekemät tarkastukset ja katselmukset eivät ota 

kantaa urakkasopimuksen mukaiseen toteutukseen, vaan tarkastuksilla varmistutaan 

rakennustöiden valmistumisesta viranomaismääräysten ja turvallisen rakennustavan 

mukaisesti. Rakennusvalvontaviranomaisen on seurattava myös työn aikaista rakennut-

tajavalvontaa. Rakennusvalvontaviranomainen voi tarvittaessa puuttua luvanvastaiseen 

tai epätyydyttävään rakentamiseen. /8./ 

 

Ympäristölupakäsittely 

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille sekä uudelle toiminnalle ja 

toiminnan olennaiselle muutokselle tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa. 

Lakia sovelletaan toimintaan, jossa syntyy jätettä, sekä jätteen hyödyntämiseen tai käsit-

telyyn. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi eläinsuojat ja energiantuotanto. Rakentamista 

ja luvan perusteena olevaa toimintaa ei saa aloittaa ennen luvan myöntämistä. 

 

Ympäristöluvan myöntävänä alueellisena ympäristölupaviranomaisena toimivat aluehal-

lintovirastot(AVI). Kunnallinen ympäristönsuojeluviranomainen myöntää ne ympäristö-

luvat, joiden myöntämistä ei ole säädetty valtiolliselle ympäristöviranomaiselle kuulu-

vaksi. Toimintojen luvanvaraisuus perustuu ympäristönsuojelulakiin (YSL 86/2000) ja 

ympäristönsuojeluasetukseen (YSA 169/2000).  

 

Ympäristölupahakemus tehdään kirjallisesti ympäristölupaviranomaiselle. Hakemuk-

seen on liitettävä lupaharkinnan kannalta tarpeellinen selvitys toiminnasta, sen vaiku-

tuksista, asianosaisista ja muista merkityksellisistä seikoista siten kuin asetuksella tar-

kemmin säädetään. 

 
 

http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=23180&lan=fi
http://fi.wikipedia.org/wiki/Aluehallintovirasto
http://fi.wikipedia.org/wiki/Aluehallintovirasto
http://fi.wikipedia.org/wiki/Ymp%C3%A4rist%C3%B6nsuojelu
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Ympäristönsuojeluasetuksen 3 luvun mukaan lupahakemuksen tulee sisältää: 
1) hakijan yhteystiedot sekä laitoksen nimi, toimiala ja sijaintipaikka; 
2) tiedot kiinteistöstä ja sillä sijaitsevista laitoksista ja toiminnasta sekä näiden 
haltijoista; 
3) yleiskuvaus toiminnasta; 
4) lupaharkinnan kannalta tarpeelliset tiedot toiminnan tuotannosta, proses-
seista, laitteistoista, rakenteista ja niiden sijainnista; 
5) tiedot toiminnan sijaintipaikasta ja sen ympäristöolosuhteista; 
6) tiedot toiminnan päästöjen laadusta ja määrästä veteen, ilmaan ja maape-
rään sekä toiminnan aiheuttamasta melusta ja tärinästä; 
7) tiedot syntyvistä jätteistä sekä niiden ominaisuuksista ja määrästä; 
8) arvio toiminnan eri vaikutuksista ympäristöön; 
9) toiminnan suunniteltu aloitusajankohta; 
10) selvitys toiminnan sijaintipaikan rajanaapureista sekä muista mahdollisista 
asianosaisista, joita toiminta ja sen vaikutukset erityisesti saattavat koskea. 
 
Lupahakemuksen tulee lisäksi sisältää, ottaen huomioon toiminnan luonne ja 
sen vaikutukset, lupaharkinnan kannalta tarpeelliset seuraavat seikat: 
1) käytettävissä olevat tiedot ympäristön laadusta; 
2) tiedot käytettävistä raaka-aineista, kemikaaleista ja muista tuotantoon käy-
tettävistä aineista, veden käytöstä, polttoaineista ja niiden varastoinnista, säi-
lytyksestä sekä kulutuksesta; 
3) tiedot käytettävästä energiasta ja arvio sen käytön tehokkuudesta; 
4) arvio toimintaan liittyvistä riskeistä, onnettomuuksien estämiseksi suunnitel-
luista toimista sekä toimista häiriötilanteissa; 
5) yksilöidyt tiedot toiminnan päästölähteistä ja niiden päästöistä sekä melu-
tasosta; 
6) arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta suunnitellussa toi-
minnassa; 
7) selvitys päästöjen vähentämistä ja puhdistamista koskevista toimista; 
8) tiedot veden hankinnasta ja viemäröinnistä; 
9) tiedot liikenteestä ja liikennejärjestelyistä; 
10) selvitys toimista jätteiden määrän tai niiden haitallisuuden vähentämisestä, 
jätteiden hyödyntämisestä, jätteiden keräyksestä ja kuljetuksesta sekä siitä, mi-
hin jätteet on tarkoitus toimittaa hyödynnettäviksi tai käsiteltäviksi; 
11) selvitys mahdollisesta ympäristöasioiden hallintajärjestelmästä; 
12) tiedot toiminnan käyttötarkkailusta ja valvonnasta, ympäristöön kohdistu-
vien päästöjen ja niiden vaikutusten tarkkailusta sekä käytettävistä mittausme-
netelmistä ja -laitteista, laskentamenetelmistä ja niiden laadunvarmistuksesta. 
 
Hakemukseen on lisäksi liitettävä tarpeen mukaan: 
1) muut myönnetyt luvat ja mahdollinen sopimus yleiseen tai toisen viemäriin 
liittymisestä ja hakemuksessa tarkoitettujen jätevesien johtamisesta; 
2) kartta, josta ilmenee toiminnan sijainti, päästöjä aiheuttavat kohteet sekä 
toiminnan haitallisten vaikutusten arvioimiseksi olennaiset kohteet ja asian-
osaisten kiinteistöt; 
3) asemapiirros, josta ilmenee rakenteiden ja ympäristön kannalta tärkeimpien 
prosessien ja päästökohtien sijainti; 
4) prosessikaavio, josta ilmenee olennaiset päästölähteet 
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Lupaviranomaisen on pyydettävä hakemuksesta lausunto kunnan ympäristönsuojeluvi-

ranomaisilta. Lupaviranomaisen on ennen asian ratkaisemista varattava niille, joiden 

oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), tilaisuus tehdä muistutuksia lupa-

asian johdosta. Ympäristölupaviranomainen tiedottaa hakemuksesta kuulutuksella. 

Hankkeen vaikutusalueen asukkailla ja viranomaisilla on tilaisuus esittää hakemuksesta 

muistutuksia, vaatimuksia ja mielipiteitä. /11./ 

 

Lupaviranomainen arvioi, täyttääkö rakentamisen jälkeinen toiminta lain ja asetuksen 

vaatimukset. Myöntämisen edellytyksenä on, ettei toiminnasta aiheudu terveyshaittaa, 

merkittävää ympäristön (maaperän, pohjaveden, meren) pilaantumista, tai erityisten 

luonnonolosuhteiden huonontumista, tai vedenhankinnan vaarantumista toiminnan vai-

kutusalueella. Ympäristölupa myönnetään asian laadun mukaan toistaiseksi tai määrä-

ajaksi. Päätös on toimitettava hakijalle ja niille, jotka ovat päätöstä erikseen pyytäneet, 

sekä valvontaviranomaisille ja asiassa yleistä etua valvoville viranomaisille. /11./  

 

Valvontaviranomaisia ovat Ympäristönsuojelulain mukaan alueellinen ympäristökeskus 

ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Valvontaviranomaisina toimivat myös elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY), jotka valvovat maatilojen ympäristön 

tilaa tukivalvontojen ja hallinnollisten investointituki tarkastusten yhteydessä. Maatiloil-

le myönnettävät ympäristötuet ja investointituet edellyttävät viranomaisvalvontaa, jota 

ohjaa Maaseutuvirasto Maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.  

 

 

6.8 Rahoittajan selvittäminen 

 

Manner-Suomen kehittämisohjelmakaudella vuosille 2007 - 2013 pyritään tukemaan 

maatalouden kehittämistä ja erilaisia investointeja. Maaseudun kehittämiseen on valtio-

neuvosto säätänyt lakeja ja asetuksia sekä maa- ja metsätalousministeriö kohdenta-

misasetuksia. Keskeisin maatalouden toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn kehittämi-

seen säädetty laki on ”Laki maatalouden rakennetuista 1476/2007”, jota tarkentaa ”VNa 

asetus 299/2008 maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta”. 

 

ELY-keskus myöntää maatalouden rakennetukilain ja asetuksen perusteella investointi-

tukea avustuksena sekä korkotukilainana pankin myöntämän rahoituksen lisäksi. Laino-

http://fi.wikipedia.org/wiki/Elinkeino-,_liikenne-_ja_ymp%C3%A4rist%C3%B6keskus
http://fi.wikipedia.org/wiki/Elinkeino-,_liikenne-_ja_ymp%C3%A4rist%C3%B6keskus
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jen vakuuksina voidaan käyttää yrityksen varoja, tuen saajan omia vakuuksia tai valti-

ontakausta. 

 

Erillisen valtiontakauspäätöksen tekee ELY-keskus. Valtiontakausta haetaan erillisellä 

hakemuksella samanaikaisesti muun rakennetukihakemuksen kanssa. Takauspäätös voi-

daan toistaiseksi myöntää vain lypsy- ja nautakarja talouden investointeihin. Hanketta ei 

saa aloittaa ennen takaus- ja tukipäätöstä. 

 

 

6.9 Tuetun rakentamisen ehdot 

 

Tuen hakijan on rakennushankkeeseen ryhdyttyään toimitettava rakennetukilain mukai-

nen tukihakemus tarvittavine liitteineen paikalliseen ELY - keskukseen. Tukihakemuk-

set käsitellään kirjautumisjärjestyksessä ja tukipäätökset hakemuksiin tehdään MMM:n 

asettamassa määräajassa. Hakemuksissa käytetään tarvittaessa harkinnanvaraisuutta. 

Harkinnanvaraisuutta ja etusijajärjestykseen asettamista käytetään laissa ja valtioneu-

voston asetuksessa määriteltyjen kriteerien perusteella. Valintamenettelyä ja etusijajär-

jestys menettelyä tarvitaan silloin, kun varat eivät riitä kaikkien perusehdot täyttävien 

hakemusten rahoittamiseen. /20./ 

Hakemuksia käsiteltäessä ja tukikohteita valittaessa otetaan huomioon seuraavat seikat: 

1. tuen kohteena olevan yritystoiminnan taloudellisiin edellytyksiin vaikuttavat  

tekijät  

2. toimenpiteen vaikutukset tuen kohteena olevan yritys toiminnan talouteen  

3. toimenpiteen vaikutukset tuen kohteena olevan maatilan tuotanto-olosuhteisiin 

työympäristön, luonnonvarojen kestävän käytön tai eläinten hyvinvoinnin kan-

nalta  

4. rakennus- ja konekanta, tilusrakenne ja peltojen kasvukunto.  

 

Investointituki voidaan myöntää, jos tuen saajan täyttää seuraavat edellytykset: 

 hakija on vähintään 18 vuotta, mutta alle 63 vuotta. Tilanpidon aloittajan on ol-

tava alle 40 vuotta 

 hakijalla on riittävä ammattitaito tuen kohteena olevaan yritystoimintaan. Mikäli 

nuorella viljelijällä ei ole hakuhetkellä riittävää ammattitaitoa, on hänellä mah-

dollisuus hankkia ammattitaito 3 vuoden kuluessa tuen myöntämisestä 
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 yritystoiminnalla on olennaista merkitystä hakijan toimeentulon kannalta. Vuo-

sittaisesta kokonaistulosta maatalouden osuus on oltava 25 %. Tarkasteluajan-

kohtana pidetään 5 kalenterivuotta tuen myöntämisestä, jolloin maatalouden 

yrittäjätulon on oltava väh. 17 000 euroa. 

 Tarkasteluajankohtana pidetään tuen myöntöhetkeä silloin, kun yrittäjätulon si-

jasta lasketaan maatalouden kassajäämä. Kassajäämän on oltava väh. 17 000 eu-

roa, kun tukea myönnetään 

• turkistaloutta 

• mehiläistaloutta 

• salaojitusta 

• lämpökeskuksia 

• sadonkorjuukoneiden hankintaa 

• työympäristön parantamista koskevaa 

• ympäristönsuojelua 

• eläinten hyvinvointia 

• tuotantohygieniaa edistäviin investointeihin 

 

Investointitukea myönnettäessä arvioidaan hakemuksen liitteiden perusteella 

 maatalouden kannattavuus ja vakavaraisuus 

 maksuvalmius 

 tuotteiden markkinointimahdollisuudet 

 maatilalla noudatetaan tuotannonalaa koskevia ympäristöä, hygieniaa ja eläinten 

hyvinvointia koskevia vaatimuksia 

 investoinnin tukikelpoisuus myönnettyjen rakennus- ja ympäristölupien osalta 

 

Tuen myöntämisen edellytyksenä on lisäksi maatilan hallintaa koskevat seikat. Tuen 

hakijan on hallittava maatilaa omistuksella tai vuokrasopimuksella. Mikäli tukea hae-

taan rakennusinvestointiin vuokramaalle tai vuokramaalla on olennaista merkitystä toi-

minnan jatkuvuuden kannalta, on vuokrasopimus kirjattava. 

Mikäli maatilaa hallitsee kaksi tai useampi henkilö, on tukea haettava yhdessä. Inves-

tointitukea myönnettäessä vähintään kolmasosa tilasta on oltava tuen myöntöedellytyk-

set täyttävällä henkilöllä. Hakijaa koskevat ehdot tulee täyttää henkilön/henkilöiden, 

joilla on määräysvalta tai osake-enemmistö tilasta. 
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Investointituen myöntämisen edellytyksenä on myös yksikkökokovaatimusten täyttymi-

nen. Yksikkökokovaatimus liittyy tuotantorakennuksen uudisrakentamiseen ja laajen-

tamiseen. Yksikkökokovaatimus koskee lypsy-, nauta-, sika-, kana-, ja siipikarjataloutta 

sekä kasvihuoneviljelyä. Tuotantorakennuksen rakentamisinvestointia koskee lisäksi 

maidon viitemäärävaatimus. Uudisrakentamisessa ja laajentamisessa yksikkökokovaa-

timus on navettarakentamisen osalta 

 lypsylehmiä   30 kpl 

 emolehmiä   60 kpl 

 nautaeläin, alle 12 kk  160 kpl 

 nautaeläin, yli 12 kk  120 kpl 

 

Rakentamisinvestoinnissa myönnettävän tuen vähimmäismäärä on 5000 euroa. Määrään 

huomioidaan avustus (navetat 25 %) ja korkotuki. 

Tuen enimmäismäärä on 500 000 euroa/maatila (avustus + korkotukilaina). 

Tukea voidaan korottaa 50 %:lla 750 000 euroon, jos rakennusinvestoinnin toteuttaa 

kaksi maatilaa tai osakasta yhdessä. Jos rakennusinvestointitukea hakee kolme maatilaa 

tai osakasta yhdessä, niin tukea voidaan korottaa 100 %:lla eli 1 000 000 euroon. Tuki 

voidaan myöntää korotettuna, mikäli kaikki tuen hakijat täyttävät yrittäjää koskevat 

edellytykset. /21./ 
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7 RAKENTAMISEN VALMISTELU 

 

7.1 Rakentamisen valmisteluvaihe 

 

Rakentamisen valmisteluvaiheessa päätetään urakkamuodon toteutustavasta ja sen poh-

jalta laaditaan urakan ja hankinnan tarjouspyyntöasiakirjat, järjestetään urakkakilpailut 

ja valitaan urakoitsijat. Tilaajan/rakennuttajan tehtävänä on rakentamisen valmistelu, 

urakoitsijan valinta ja urakkasopimusten tekeminen. Urakkamuotoa valittaessa mieti-

tään urakan laajuus, urakkahinnan maksuperusteet, tarjousten hankintatapa ja varmiste-

taan suunnitelmien valmius sekä päätetään tilaajan omista hankinnoista.  

 

 

7.2 Investointituen hakeminen rahoittajalta 

 

Maatilojen toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn kehittäminen on EU-osarahoitteisten ja 

kansallisesti rahoitettujen investointitukien pääasiallisena tavoitteena. Tukien avulla 

edistetään maataloustuotannon tehokkuutta ja laatua perustuen kestävään kehitykseen. 

Investointituen voi saada rakennuksen, rakenteen tai rakennelman uudisrakentamista, 

laajentamista, peruskorjaamista tai hankkimista varten sekä eräitä kone- ja laitehankin-

toja ja salaojitusta koskeviin hankkeisiin. 

 

Tuen hakijan on toimitettava hakemuksen liitteenä tuen myöntämiseen tarvittavat asia-

paperit määräajassa ELY-keskukseen. Hakemus katsotaan tulleen vireille, kun se on 

kirjattu saapuneeksi ELY-keskukseen. Hakemus käsitellään vireilletulopäivänä voimas-

sa olevien säädösten mukaan. Hakemuksia voi toimittaa ennalta ilmoitettujen hakukier-

rosten mukaisesti.  Hakukierrokset taas määräytyvät vuosittain myönnettyjen määrära-

hojen puitteissa. Maaseutuvirasto ilmoittaa investointeja koskevat hakukierrokset inter-

net sivuillaan.  /24./  

 

Tuen hakijan on hyvä tiedostaa investointihakemusta jättäessään, että hanketta tai siihen 

liittyvää muuta toimenpidettä ei saa aloittaa eikä sopimuksia (lopullinen luovutuskirja, 

tilaus-, tai urakkasopimus) allekirjoittaa ennen kuin ELY-keskus on myöntänyt tukipää-

töksen. Lopullinen tukipäätös voidaan tehdä, kun viranomaislupapäätökset, elinkeino-
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suunnitelma ja verotiedot on liitetty jo hakemuksen mukaan tai ne toimitetaan ELY -

keskuksen asettamassa määräajassa. 

 
Rakentamisinvestointituen saatuaan, tuen saaja sitoutuu noudattamaan tukipäätöksen 

mukaisia ehtoja. Tukipäätös asiakirjoista selviää, mihin investointiin tuki on myönnetty, 

lueteltu ehdot miten hanke on toteutettava sekä miten ja millä ehdoilla tuki maksetaan. 

Investointituen saaja on vastuussa, että rakentaminen toteutetaan 

 lupaviranomaisten päätösten,  

 sekä tukiviranomaisen (ELY -keskus) investointi tukipäätöksen mukaisesti.  

 

Suunnitelmien muuttuessa rakentamisen aikana, on siitä ilmoitettava sekä rakennusval-

vontaan että ELY -keskukseen. Muuttuneet suunnitelmat saattavat vaikuttaa myönnet-

tyyn tuen määrään. 

 

Rakennusinvestointiin tukipäätöksen saaneelta viljelijältä edellytetään, että hänellä tulee 

olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä 

käytettävissään pätevä henkilöstö. /8./ Päteviä henkilöitä tuen saaja tarvitsee esim. 

suunnitteluun, työmaan valvontaan (vastaava työnjohtaja) ja toteutukseen (esim. asen-

nus-, putki- ja sähkötyöt). Suomen rakentamismääräyskokoelmassa (RakMK A1 ja A2) 

määritellään henkilöiden pätevyydet. /9./ 

 

 

7.3 Tarjouspyyntöasiakirjojen valmistelu 

 

Tuen saajan eli rakennustyön tilaajan on lähetettävä tarjouspyyntöjä urakoitsijoille, kun 

rakentamispäätös on tehty ja rahoitus saatu järjestettyä. Urakoitsijat saavat tarjouspyyn-

nössä tarvittavat tiedot rakennuskohteesta, jonka perusteella he pystyvät tekemään tar-

jouksen. Tarjouspyynnön tarkoituksena on selvittää kilpailutuksen keinoin hankkeen 

laadullinen ja kokonaistaloudellinen toteutus.  

 

Tarjouspyyntöasiakirjojen on oltava selkeitä ja yksiselitteisiä sekä urakkaehtojen on 

oltava tasapuoliset kaikille urakoitsijoille. Tarjouspyyntöasiakirjat lähetetään kaikille 

urakoitsijoille samaan aikaan ja samansisältöisinä. 
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Tarjouspyyntöasiakirjat sisältävät /26./; 

1. tarjouspyyntökirjeen, jossa 

 määritellään työkohde 

 pyydetään tarjous liitteenä olevien asiakirjojen määrittelemistä suoritteis-

ta 

 ilmoitetaan paikka, mihin tarjous toimitetaan 

 ilmoitetaan tarjouksen viimeinen jättöpäivä sekä mahdollinen kellonaika 

 ilmoitetaan päivämäärä, mihin asti tarjous sitoo tarjouksen tekijää 

2. urakkaohjelman, joka on tarjouspyyntöön liitettävä sopimusasiakirja. Urakka-

ohjelma sisältää tilaajan ja urakoitsijan väliset kaupalliset ehdot ja hankkeen 

keskeiset tiedot. Tämän avulla urakoitsija saa selkeän kuvan rakennuskohteen 

työmaaoloista, tilaajan ja urakoitsijan välisestä vastuunjaosta sekä urakkahintaan 

vaikuttavista tekijöistä. Urakkaohjelmassa voidaan tarkentaa yleisten sopi-

musehtojen velvoitteita, mikäli tilaaja katsoo sen tarpeelliseksi. Urakkaohjel-

massa tulee huomioida myös ne menettelytavat, joilla hoidetaan urakan aikana 

syntyvät erimielisyydet tai muut häiriöt. Urakkaohjelman sisällysluettelo on esi-

tetty RT -kortissa 16-10698. 

3. urakkarajaliitteen, joka sisältää työmaan hallintoa ja yhteisiä toimintoja kos-

kevat sekä eri urakkasuoritusten väliset säännöt. Urakkarajaliite toimii yhteisenä 

asiakirjana rakennustyömaalla työskenteleville urakoitsijoille. Urakkarajaliitteen 

avulla urakoitsija pystyy muodostamaan käsityksen omista urakkaan kuuluvista 

asioista ja urakkahintaan vaikuttavista tekijöistä. Urakkarajaliite sisältää lisäksi 

urakoitsijan suoritusvelvollisuuden laajuuteen sekä urakkasuorituksen vastaanot-

toon ja käyttöönottoon liittyvät menettelyt ja vaatimukset. Turvallisuusasiakirja 

liitetään usein urakkarajaliitteeseen, jossa tilaaja ilmoittaa rakentamiseen liitty-

vistä työntekijän turvallisuuteen ja terveellisyyteen vaikuttavista tekijöistä. 

Urakkarajaliitteen sisällysluettelo on esitetty RT -kortissa 16-10699. 

4. yksikköhintaluettelon ja tarjouslomakkeen. Yksikköhinta- ja kokonaishin-

taurakoissa käytetään yksikköhintaluetteloa. Yksikköhintaurakassa urakkahinta 

muodostuu yksikköhintaluettelon perusteella. Yksikköhintaurakassa tilaaja mak-

saa korvauksen tehtyjen rakennusosien tai suoritusten määrän mukaan.  

Suoritemääräyksiköt lasketaan yleisimmin käytetyn TALO 80 mukaan, jossa 

nimikkeiden ja määräyksiköiden perusteella hanke jaetaan osiin. Nimikkeet ku-

vaavat rakennusosia tai niiden valmistamiseen tarvittavia suoritteita. Tilaaja 
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määrittelee yksikköhintaurakassa käytettävän nimikkeistön ja ilmoittaa raken-

nusosien määrät tarjouspyynnössään.  Urakoitsija hinnoittelee tuotteet yksiköit-

täin niin, että pystyy tekemään tarjouksen yksikköhinnoilla. Yksikköhintaura-

kassa hankkeen kustannukset ilmoitetaan niin, että  

 yksikköhinnat sisältävät välittömät ja välilliset kustannukset tai 

 yksikköhinnat sisältävät vain välittömät kustannukset ja välillisistä kus-

tannuksista muodostetaan oma nimike 

Kokonaishintaurakassa taas muutostyöt hinnoitellaan yksikköhintaluettelon pe-

rusteella, jonka urakoitsija toimittaa tilaajalle. Urakoitsijan esittämä yksikköhin-

taluettelo tarkistetaan sekä tarvittaessa sitä korjataan ennen urakkasopimuksen 

allekirjoittamista. Yksikköhintaluettelon tarkoituksena on ennalta määritellä lisä- 

ja hyvityslaskujen kustannusvaikutus. Yksikköhintojen täytyy vastata vaadittua 

muutostyötä ja niihin tulee sisältyä työ täysin valmiina. Tarjouslomakkeella ti-

laaja varmistaa samansisältöisten tarjousten lähettämisen urakoitsijoille. Tar-

jouslomakkeella voidaan myös tarvittaessa pyytää erillishinnat osasuorituksille. 

Tällä tavoin voidaan tarjouksia vertailla keskenään helpommin. 

5. tekniset asiakirjat, joiden avulla rakennuskohde kuvataan. Niitä ovat rakennus- 

ja työselostukset sekä suunnitelma piirustukset. Rakennusselostuksella esitetään 

kohteen ominaisuudet, rakennusosaratkaisut, käytettävät rakennustarvikkeet se-

kä laatuvaatimukset. Työselostuksilla esitetään työlajien suoritusohjeet. Piirus-

tuksilla selvitetään kohteen sijainti, laajuus sekä määrät ja mitat. Kohteen laatu-

vaatimuksia selvitetään lisäksi Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset - sarjan 

avulla sekä RT -korteilla ja SFS-standardeilla. Suunnitelmissa usein viitataan 

johonkin em. julkaisuista, jolloin ko. julkaisu on osa suunnitelmaa. 

 

 

7.4 Urakoitsijan valintamenettely 

 

Ennen tarjouspyyntöjen lähettämistä on tilaajan päätettävä valintamenettelytapa, jolla 

urakoitsijoilta tarjouksia pyydetään. Yleisimmät tarjouspyyntömenettelyt ovat avoin, 

rajoitettu ja neuvottelu menettely. Samalla määritellään laatuvaatimukset urakoitsijoille 

ja päätetään urakkatarjousten arviointiperusteet. Tilaaja laatii urakoitsijaluettelon ja kil-

pailuttaa hankkeen Hilma-ilmoituksella.  
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Kilpailutuksen ja tarjousmenettelyn perusteella tilaaja valitsee hankkeelle sopivimman 

urakoitsijan. Valinta tapahtuu joko halvimman hinnan tai kokonaistaloudellisesti edulli-

simman tarjouksen perusteella. Mikäli tilaaja on valinnut suunnittelun sisältävän urak-

kamuodon, muodostuu laatu yhdeksi valintaperusteeksi. Urakkaohjelmassa on ilmoitet-

tava valinnassa käytettävät osatekijät ja niiden painoarvot, varsinkin jos kokonaistalou-

dellisuutta arvostellaan.  

 

Urakkatarjouksien avauksen yhteydessä tarjouksia vertaillaan keskenään, jolloin otetaan 

huomioon urakoitsijoiden hinta, hintaerittelyt, poikkeamat urakkaohjelmasta, yksikkö-

hintaerittelyt sekä viimeistään tässä vaiheessa selvitetään urakoitsijan taloudellinen 

asema ja tekninen suorituskyky. Annettujen tarjouksien perusteella laaditaan hankkeelle 

kustannusarvio, jota verrataan suunnitelmien mukaiseen kustannusarvioon. Mikäli tilaa-

ja katsoo tarjouksien vastaavan suunnitelmissa arvioitua kustannusarvioita, niin tilaaja 

hyväksyy parhaimman tarjouksen ja käy läpi tarvittavat urakkaneuvottelut. /29./ 

 

 

7.5 Rahoittajan myöntämä tukipäätös 

 

Laki maatalouden rakennetuista (1476/2007) määrittelee tukipäätöksen sisällön seuraa-
vasti: 

33 §  
Tukipäätös  
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus päättää tuen myöntämisestä. Tukipää-
tökseen on otettava myönnetyn tuen määrä, tässä laissa säädetyt tuen ehdot, 
sen maksamisen ja takaisinperinnän edellytykset sekä takauksen ehdot. Pää-
tökseen tulee lisäksi ottaa Euroopan yhteisön lainsäädännössä asetetut ehdot 
ja edellytykset. Rakentamisinvestointia koskevalla päätöksellä hyväksytään ra-
kentamista koskeva suunnitelma. (22.12.2009/1507)  
Lainaan liittyvää tukea koskevalla päätöksellä hyväksytään korkotuen tai valti-
ontakauksen kohteena olevan lainan määrä ja lainaehdot. Jos korkotukea kos-
keva päätös valituksen johdosta muuttuu, lainan määrän ja ehtojen muuttami-
nen edellyttää luotonantajan suostumusta. 
Jos tuettava toimenpide edellyttää luvan hankkimista ja hakija ei ole tukipää-
töksen tekohetkeen mennessä esittänyt lainvoimaista lupaa, tukipäätökseen 
voidaan ottaa ehto, jonka mukaan päätös raukeaa, jollei hakija esitä määrä-
ajassa sellaista lainvoimaista lupaa, joka mahdollistaa toimenpiteen toteutta-
misen tukipäätöksen mukaisena. 
 
19 §  
Toimenpiteen toteutusaika 
Tuettava toimenpide on kokonaisuudessaan toteutettava kahden vuoden kulu-
essa tuen myöntämisestä. Tuettavan toimenpiteen toteuttamiselle voidaan kui-

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20071476#a1476-2007#a1476-2007
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20071476#a22.12.2009-1507#a22.12.2009-1507
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20071476#a1476-2007#a1476-2007
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tenkin asettaa lyhyempi määräaika, jos tämä on toimenpiteen toteutustavan tai 
toiminnan luonteen kannalta perusteltua. Jos tukea rakentamisinvestointiin on 
myönnetty sellaisen maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitetun lu-
van perusteella, joka ei ole saanut lainvoimaa, lasketaan määräaika lupapää-
töksen lainvoimaiseksi tulosta. Jos tukea on myönnetty rakentamisinvestoinnin 
yhteydessä irtaimiston hankintaan eikä hankintaa voida toteuttaa ennen raken-
tamisinvestoinnin valmistumista, lasketaan määräaika rakentamisinvestoinnin 
valmistumisesta. (7.8.2009/598)  
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi pidentää 1 momentissa tarkoitet-
tua määräaikaa hakemuksesta, joka on tehty ennen määräajan päättymistä. 
Edellytyksenä on, että tuettavan toimenpiteen toteuttaminen on aloitettu 1 mo-
mentissa tarkoitetussa määräajassa ja että määräajan pidentämiseen on hy-
väksyttävä syy. Määräaikaa voidaan pidentää kahdesti enintään vuodeksi ker-
rallaan. (22.12.2009/1507)  
Tarkemmat säännökset tuettavan toimenpiteen toteuttamiselle asetettavasta 
määräajasta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella. 
 
20 § (22.12.2009/1507)  
Tuen käyttöä koskevat ehdot 
Tuen käyttämisestä tavaroiden tai palveluiden hankintaan taikka urakalla teet-
tämiseen on voimassa, mitä julkisista hankinnoista annetussa laissa (348/2007) 
säädetään. Tuen saajan on esitettävä selvitys hankinnan toteuttamisesta maini-
tussa laissa edellytetyllä tavalla. 
Tuetun investoinnin kohdetta ei saa pysyvästi tai merkittävässä määrin käyttää 
muuhun kuin tuen kohteena olevaan yritystoimintaan ennen kuin viisi vuotta on 
kulunut avustusmuotoisen tuen viimeisen erän maksamisesta ja, jos tuki on lai-
naan liittyvää tukea, lainan tai sen viimeisen erän nostamisesta. Jos tuetun in-
vestoinnin kohteen omistus- tai hallintaoikeus luovutetaan toiselle ennen edellä 
tarkoitetun määräajan päättymistä, tuen saajan on ennen luovutusta hankittava 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lupa. Luvan myöntämisen edelly-
tyksenä on, että luovutuksen saaja täyttää tuen myöntämisen edellytykset ja et-
tä tuen kohteena olevan yritystoiminnan luonne ei olennaisesti muutu. 
Tuen kohteena olevaa yritystoimintaa ei saa lopettaa eikä olennaisesti supistaa 
ennen kuin viisi vuotta on kulunut avustusmuotoisen tuen viimeisen erän mak-
samisesta ja, jos tuki on lainaan liittyvää tukea, lainan tai sen viimeisen erän 
nostamisesta. Jos tuen kohteena olevan yritystoiminnan omistus- tai hallintaoi-
keus luovutetaan toiselle ennen edellä tarkoitetun määräajan päättymistä, tuen 
saajan on ennen luovutusta hankittava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksen lupa. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että luovutuksen saaja täyt-
tää tuen myöntämisen edellytykset ja että tuen kohteena olevan yritystoiminnan 
luonne ei olennaisesti muutu. 
 
67 §  
Muutoksenhaku 
Maaseutuviraston sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tässä laissa 
tarkoitettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla maaseutuelinkeino-
jen valituslautakuntaan siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sääde-
tään. (22.12.2009/1507)  
Valituskirjelmä voidaan toimittaa myös sille viranomaiselle, jonka päätökseen 
haetaan muutosta. Viranomaisen on toimitettava valituskirjelmä sekä asiassa 
kertyneet asiakirjat ja lausuntonsa muutoksenhakuviranomaiselle. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20071476#a7.8.2009-598#a7.8.2009-598
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20071476#a22.12.2009-1507#a22.12.2009-1507
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20071476#a22.12.2009-1507#a22.12.2009-1507
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070348
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20071476#a1476-2007#a1476-2007
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960586
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20071476#a22.12.2009-1507#a22.12.2009-1507
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Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan päätökseen asiassa, joka koskee tuen 
maksamisen keskeyttämistä tai takaisinperintää, saa hakea muutosta valitta-
malla korkeimpaan hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa sää-
detään. Muutoin valituslautakunnan päätökseen saa hakea muutosta valitta-
malla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myön-
tää valitusluvan. 

 

 

7.6 Rakentamispäätös 

 

Rakentamispäätös antaa hankkeelle lähtölaukauksen varsinaisten kustannusten toteutu-

miseen. Suunnitteluvaiheeseen käytetty rahamäärä on vain murto-osa hankkeen koko-

naiskustannuksista. Kustannusten syntyminen alkaa vasta todellisen rakentamisen aika-

na. Rakentamispäätös perustuu suunnitteluvaiheessa luotuihin asiakirjoihin, joita ovat 

kustannusarvio, urakkahinnat, rakennuslupatilanne ja rahoituspäätökset. Tämän lisäksi 

on varmistettava, että valittavat urakoitsijat ovat suorittaneet veronsa ja muut julkisoi-

keudelliset maksunsa. /26./ 

 

Urakkatarjousten myötä myös hankkeen kokonaiskustannusarvio varmistuu, mutta on 

vielä kertaalleen hyvä tarkistaa suunnitelmat, että kaikki tulee huomioiduksi ja sijoitet-

tavalla rahalla saadaan haluttu lopputulos. Rakentamispäätös voi myös siirtyä, mikäli 

kaikki osatekijät eivät vastaa suunnitelmaa.  Jos vaikka rakennuslupa puuttuu, ei ura-

koitsijalle saa ilmoittaa hänen saaneen urakkaa. Jos ilmoitus tehdään vaikka suullisesti-

kin, syntyy urakkasopimus ja jos rakentamista ei aloiteta, on urakoitsijalla mahdollisuus 

vaatia hyvitystä aloittamattomasta työstä. /26./ 

 

Rakentamispäätöstä tehdessä kannattaa ottaa huomioon, että rakentaminen vie paljon 

aikaa ja kuitenkin viljelijän on hoidettava normaalit maatalouden työt siinä samalla. 

Rakentamisen aikana on myös muistettava, että talous joutuu tiukoille ja rakentamisen 

aikainen rahoitus tulee olla ennalta sovittu, jolloin rahan kierto rakennustyön edetessä 

rahoittajien suunnalta toimii. Rakentamispäätös on merkittävä askel maatilan tuotantoa 

kehitettäessä ja siihen tulee tuen saajan sitoutua vähintään 2 vuodeksi tukipäätöksen 

voimassaolon ajaksi. /26./ 

 

Rakentamispäätös syntyy, kun tilaaja valitsee urakoitsijan ja sopii suoritettavista han-

kinnoista. Tämän jälkeen on valitulle urakoitsijalle ilmoitettava välittömästi valinnasta 
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sekä muille tarjouksen tehneille ilmoitetaan urakoitsijan valinnasta. Rakentamispäätök-

sen jälkeen siirrytään urakkaneuvotteluihin ja urakkasopimusten laatimiseen. /26./ 

 

 

7.7 Urakkasopimukset 

 

Rakentamispäätöksen jälkeen tilaaja aloittaa urakkaneuvottelut valitsemansa urakoitsi-

jan kanssa. Neuvottelujen tarkoituksena on varmistaa, että molemmat osapuolet ovat 

ymmärtäneet hankkeeseen liittyvät sopimusehdot, suunnitelmat ja laatuvaatimukset sa-

malla tavoin. Neuvottelujen yhteydessä selvitetään urakoitsijan tarjouksesta tekniset 

ratkaisut ja maksuerätaulukot, vakuudet sekä vakuutukset. Urakkasopimus syntyy 

yleensä vasta sitten, kun molemmat osapuolet allekirjoittavat urakkasopimuksen. Alle-

kirjoitettu urakkasopimus asiakirjoineen määrittelee sopijaosapuolten oikeudet ja vel-

vollisuudet urakkasuhteessa. 

 

Urakkasopimus voidaan purkaa tilaajan toimesta, jos urakoitsija ei sopimuksesta 

huolimatta ryhdy toteuttamaan urakkaa. Tilaajan on kuitenkin ennen sopimuksen 

purkamista huomautettava urakoitsijaa kirjallisesti ja ilmoitettava sopimuksen pur-

kamisen uhasta. Sopimuksen purkamisen jälkeen tilaaja voi antaa työn tehtäväksi 

seuraavaksi sijoittuneelle urakoitsijalle ja vaatia korvausta urakkahintojen erotuksen 

verran kieltäytyneeltä urakoitsijalta. /26./ 

 

Urakkasopimus sisältää liiteasiakirjoja, jotka jaetaan kaupallisiin ja teknisiin asiakirjoi-

hin. Asiakirjat on lueteltu kohdassa 3.4 Tuetun rakennushankkeen vaadittavat asiakirjat. 

 

 

7.8 Hankintojen valmistelu ja kilpailuttaminen  

 

Hankintojen valmistelu ja kilpailuttaminen ovat keskeisiä tekijöitä navetan rakennus-

hankkeessa. Rakentajaa sitoo investointituki, jonka saannin edellytyksenä tulee nouda-

tettavaksi hankintalaki (348/2007). Tässä kappaleessa lain tulkintaa on tehty soveltaen 

valtion hankintakäsikirjaa. /31./ 
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Perusedellytyksenä hankinnan valmistelulle on, että tuen saajalla on hankittavan tuot-

teen tai palvelun tarve ja että hankintasuunnitelmassa on hankintaa varten selvitetty 

hankkeen rahoitus. Navettarakentamisessakin on tuen saajan noudatettava hankintala-

kia, vaikka ei tuen saannin ehtona olisikaan kilpailutus. Hankintalailla säädellään han-

kintojen kilpailuttamista hankinnan käynnistämisestä hankintapäätöksen tiedoksiantoon 

ja sopimuksen tekemiseen. Hankintalain mukaisiin hankintayksiköihin luetaan myös 

investointituen saaja, jos hän on saanut hankinnan tekemistä varten tukea yli puolet 

hankinnan arvosta. Hankintalakia on siis noudatettava käytettäessä hankintoihin varoja 

esim. valtion, kunnan tai EU:n rakennerahastoista. 

 

Hankintalaki edellyttää, että hankintoja voidaan toteuttaa mahdollisimman taloudellises-

ti ja suunnitelmallisesti sekä mahdollisimman tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina 

ympäristönäkökohdat huomioiden. Hankintojen suunnittelun tarkoituksena on pyrkiä 

kohdentamaan hankinnat suunniteltuun toimintaan sekä priorisoimaan hankinnat siten, 

että ne parhaalla mahdollisella tavalla tukevat tavoitteiden toteuttamista.  

 

Hankintasuunnitelmassa hankintatarpeet on hyvä ryhmitellä tuoteryhmittäin, toimialoit-

tain tai kustannuspaikkajaottelulla. Hankintasuunnitelmat tulisi laatia siten, että niistä 

löytyy hankintojen toteuttamisessa tarvittava tieto. Tällöin samaan tuoteryhmään kuulu-

vat hankinnat voidaan tarvittaessa yhdistää kilpailutukselle. Näin voidaan hankintoja 

keskittämällä päästä parempiin ostoehtoihin ja vähentää päällekkäistä työtä. 

 

Kilpailutusvelvollisuus rakennushankkeessa suoritetaan julkisista hankinnoista annetun 

lain mukaisesti (348/2007). Navettarakentamishankkeessa tuen saajan on kilpailutettava 

rakennusurakka, jos hankinnan arvo on 150. 000, 00 euroa tai sen yli tai tarvike-, kone- 

ja laitehankinnan arvo on 30. 000, 00 euroa tai sen yli ja samanaikaisesti investointituen 

tukitaso on yli 50 % rakennuksen kustannusarviosta. Tuen saajan on em. ehtojen täytty-

essä kilpailutettava hankintansa HILMA- ilmoituskanavassa 

http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/. 

 

Kilpailuttamisen valmistelussa huomioitavaa  /31./; 
• Valittu hankinnan toteutustapa on järkevä, taloudellinen ja lainsäädännön-
mukainen 
(puitejärjestely/puitesopimus, vuositarjous, kertahankinta, projektihankinta) 
• Valittu hankintamenettely soveltuu parhaiten kyseiseen tuoteryhmään sekä 
hankinnan luonteeseen  

http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/


74 
 

• Rajoitetussa menettelyssä tai neuvottelumenettelyssä valittu tarjoajien määrä 
on oikeassa suhteessa hankinnan laajuuteen sekä arvoon, ja käytetyt valinta-
kriteerit mahdollistavat tarjoajien objektiivisen ja syrjimättömän valinnan 
• Valittava toimittajien määrä ottaa huomioon kilpailutilanteen säilymisen 
markkinoilla ja tukee uusien toimijoiden markkinoille pääsyä 
• Hankinnan riskit on kartoitettu ja niiden hallinta pyritään varmistamaan 
• Hankinnan vaatimaan työmäärään on kiinnitetty huomiota (työmäärää voivat 
kasvattaa mm. suuren toimittajaryhmän kanssa käytävä tekninen vuoropuhelu 
ja sopimusneuvottelut) 
• Kilpailutuskausi ja kilpailutuskokonaisuus on määritetty asianmukaisesti 
• Kilpailutusajankohta ei mahdollisuuksien mukaan ajoittuisi heinäkuulle 

 

Ennen rakennushankkeeseen ryhtymistä on tuen saajan hyvä kuitenkin selvittää markki-

noilla toimivia rakentajia, tavarantoimittajia ja tarjontaa esim. käymällä messuilla, etsi-

mällä tietoa internetistä, tutustumalla yrityksiin ja niiden esitteisiin sekä tutustumalla 

paikan päällä sellaisiin navetoihin, jotka vastaavat tulevaa rakennushanketta. Markkina-

tilanteen kartoittamiseksi tuen saaja voi myös lähettää alustavan kyselyn kaikille tunte-

milleen toimijoille. Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa markkinoilla toimivia yrityksiä, 

heidän toimintamallejaan ja ratkaisuvaihtoehtojaan sekä selvittää yleistä hintatasoa ja 

mahdollista halukkuutta osallistua hankkeen toteuttamiseen.  Alustavalla kartoituksella 

pyritään selkiyttämään varsinaista tarjouskierrosta ja saamaan vertailukelpoiset tarjouk-

set. Kysely ei saa olla tarjouspyynnön kaltainen tai kohdennettu vain muutamalle yri-

tykselle. Kyselyyn saadut vastaukset ovat yleensä suuntaa antavia eivätkä ne sido tava-

ran- tai palveluntoimittajia. Kysely ei myöskään velvoita asian viemistä tarjouskilpai-

luun, jos saatujen selvitysten perusteella ratkaisu mallilla ei ole edellytyksiä tulla vali-

tuksi.  

 

Uuden hankintadirektiivin mukaan tuen saajalla on mahdollisuus käydä ns. teknistä 

vuoropuhelua toimittajien kanssa ennen varsinaisen tarjouspyynnön lähettämistä.  Tuen 

saaja voi lähettää tarjouspyyntöluonnoksen luettavaksi ja kommentoitavaksi mahdolli-

simman monelle tarjoajaehdokkaalle. Tarjouspyyntöä voidaan tämän jälkeen täydentää 

tarjoajilta saatujen kommenttien perusteella. Tässäkin vaiheessa on huolehdittava tarjo-

ajien tasapuolisesta kohtelusta. 

 

Hankinnan valmistelulla tarkoitetaan toimeenpanovaihetta, jossa tuen saaja aloittaa 

hankintaprosessin.  
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Hankintaprosessiin kuuluvat pääsääntöisesti seuraavat vaiheet /31./;  
 Hankinnan suunnittelu, valmistelu ja toteutustavan valinta 

 Hankinnan kohteen määrittely 

 Hankintamenettelyn valinta 

 Hankinnasta ilmoittaminen 

 Ehdokkaiden soveltuvuuden arviointi 

 Tarjouspyynnön laatiminen ja lähettäminen 

 Tarjousten vastaanottaminen ja avaaminen 

 Tarjoajien soveltuvuuden arviointi 

 Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen 

 Tarjousten vertailu 

 Hankintapäätöksen tekeminen 

 Hankintapäätöksen tiedoksianto 

 Sopimuksen tai tilauksen tekeminen 

 Sopimuksen ja toimituksen valvonta 

 Laskujen käsittely ja maksaminen 

 Määrärahojen seuranta 

 
Hankinnan valmistelussa suoritetaan hankinnan kohteen ja kilpailutettavan kokonaisuu-

den määrittely. Alustavan selvityksen tarkoituksena on näin selvittää hankinnan käyn-

nistämisen edellytyksiä ja muodostaa käsitys siitä, mitä ollaan hankkimassa. Kilpailutet-

tavan kokonaisuuden määrittelyssä kiinnitetään huomiota siihen, että kilpailutuksen 

kohteena olevat tavarat ja palvelut tai urakkakokonaisuus muodostavat sellaisen koko-

naisuuden, joka kuuluu markkinoilla toimivien tarjoajien normaaliin tuotevalikoimaan. 

Kokonaisuuden tulee olla sellaista kertaluokkaa, jotta useimmat toimittajat voivat osal-

listua tarjouskilpailuun. Hankinnan kohdetta määriteltäessä selvitetään hankintakoko-

naisuuteen kuuluvat tavara- ja/tai palvelunimikkeet. Palvelutehtävän osalta hankinnat 

määritellään jo urakkaneuvotteluvaiheessa, jolloin selvitetään tehtävän sisältö ja haluttu 

lopputulos, erilaiset tavat tuottaa palvelua, palveluun tarvittavat osaamis-, henkilö- ja 

aikaresurssit sekä alustava arvio palvelun kustannuksista. Lisäksi varmistetaan hankin-

nan organisointi, tarkoitus ja tavoitteet, riskit, rahoitus sekä markkinatilanne. Tavara-

hankinnoista järjestetään hankintalain edellyttämä kilpailutus tai tarjousmenettely siinä 

vaiheessa, kun investointitukipäätös on annettu ja rakentamispäätös tehty. 
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Navetta hankkeessa kohteen luonne ja sisältö sekä käyttäjän tarpeet määrittävät hankin-

nan tarkoituksen ja tavoitteet. Yksittäisessä hankkeessa hankinnat voi hoitaa tilaaja itse 

tai ne voidaan antaa ulkopuoliselle hankkeesta vastaavalle tai urakoitsijalle esim. SR -

urakoissa. Hankintojen valmistelu vaiheessa tulee viimeistään sopia ne tahot ja henkilöt, 

jotka vastaavat ja osallistuvat hankinnan toteutukseen sekä heidän tehtävänsä. Pienem-

missäkin hankinnoissa olisi suotavaa käyttää hyväkseen hankinta- ja substanssiosaami-

nen hankintojen toteuttamisessa. 

 

Hankinnan valmisteluvaiheessa tulee kartoittaa myös hankinnan tekemiseen ja tuotan-

toon liittyvät riskit. Riskeistä arvioidaan todennäköisyys ja seurausten vakavuus tehtä-

vän kannalta sekä määritetään, miten riskit huomioidaan hankinnan eri vaiheissa. 

Hankinnan tekemiseen liittyviä riskejä ovat mm. 

 Tehtävän määrittelyn puutteellisuus 

 Varteenotettavien tarjoajien vähyys 

 Kilpailun toimimattomuus 

 Tilaajan hinta-arvion pitämättömyys 

 Kilpailutus- tai toimitusaikataulun viivästyminen 

 Ennakoimattomien tehtävien ilmaantuminen toteutusvaiheessa ja 

 Henkilövaihdokset 

 

Tuen saajan on mietittävä hankinnan toteuttamista koskeva aikataulutus eli milloin han-

kintailmoitus ja tarjouspyyntö on lähetettävä, mihin mennessä tarjoukset tulee jättää, 

tarjousten hinnan ja teknisten selvitysten vaatima aika, hankintapäätöksen tekeminen ja 

tiedoksianto, sopimusneuvottelut, sopimusten tekeminen, arvioitu toimitusaika sekä 

tuotteen käyttöönottamiseen arvioitu aika. Toteutusaikataulu toimii samalla osana pro-

jektiaikataulua. /31./ 

 

Hankintamenettelyt 

Hankinnan toimeenpanovaiheessa on valittava hankintaan soveltuva hankintamenettely. 

Hankintamenettely riippuu hankinnan arvosta, kohteen luonteesta, monimutkaisuudesta, 

valintaperusteesta, käytettävissä olevasta ajasta, neuvottelutarpeesta, markkinoilla toi-

mivien toimittajien lukumäärästä ja viime kädessä hankintayksikön käytössä olevasta 

ammattitaidosta ja asiantuntemuksesta.  
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Rakennushankkeessa yleisesti käytetyt hankintamenettelyt jaetaan seuraavien esimerk-

kien mukaisesti: 

Avoin menettely; Yksivaiheinen menettely, selkeä, käynnistetään hankintailmoituksel-
la, ei neuvottelumahdollisuutta, sopii perushankintoihin. 

 hankintamenettely, jossa tuen saaja julkaisee hankinnasta hankintailmoituksen 
Hilmassa, jossa kaikki halukkaat tavaran- ja palveluntoimittajat voivat tehdä 
tarjouksen. Tarjouspyyntö voidaan lähettää Hilma-ilmoituksen ohella myös suo-
raan sellaisille tavaran- tai palveluntoimittajille tai urakoitsijoille, joilta halu-
taan tarjous. Kaikkia tarjoajia on sääntöjen mukaan kohdeltava tasapuolisesti, 
jolloin kaikki saavat saman informaation hankkeesta. Valinta hankinnoista on 
tehtävä tarjouksen jättäneiden kesken. Useimmiten Hilma-ilmoituksessa rajoitu-
taan mainitsemaan vain tarjouspyynnön pääkohdat, jolloin varsinaiset tarjous-
pyyntöasiakirjat tai muut lisätiedot lähetetään myöhemmin niille ehdokkaille, 
jotka valitaan jatkoon tarjousmenettelyssä. /31./ 
 

Rajoitettu menettely; Kaksivaiheinen menettely, joka käynnistetään hankintailmoituk-

sella, ei neuvottelumahdollisuutta ja sopii hankintoihin, joissa on tarve rajoittaa osallis-

tujien määrää ja rajaamiseen löytyy selkeitä perusteita, yleensä pitkäkestoinen tavara- 

tai palveluhankinta. 

 hankintamenettely, jossa tuen saaja julkaisee hankinnasta hankintailmoituksen 
Hilmassa, ja johon halukkaat tavaran- ja palveluntoimittajat voivat pyytää saa-
da osallistua. Ainoastaan tuen saajan tai hänen edustajansa valitsemat ehdok-
kaat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö lähetetään niille ehdokkaille, jotka 
ovat jättäneet osallistumishakemuksen. Tarjoajia on valittava vähintään viisi, 
jos soveliaita on riittävästi tarjolla. /31./ 

 

Neuvottelumenettely; Kaksivaiheinen menettely, joka käynnistetään hankintailmoituk-

sella, neuvottelumahdollisuus, mutta edellyttää aina laissa määriteltyjen neuvottelume-

nettelyn edellytysten täyttymistä, monimutkainen hankinta. 

 hankintamenettely, jossa tuen saaja julkaisee hankinnasta hankintailmoituksen 
Hilmassa, ja johon halukkaat tavaran- ja palveluntoimittajat voivat pyytää saa-
da osallistua. Tuen saaja tai hänen edustajansa neuvottelee tarjoajien kanssa 
mukauttaakseen tarjoukset hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä esitettyi-
hin vaatimuksiin ja hankintasopimuksen ehtoihin. Kilpailullisessa neuvottelume-
nettelyssä neuvottelujen tarkoituksena on löytää hankintaan soveltuva ratkaisu-
vaihtoehto. Neuvottelumenettelyn käyttö edellyttää aina hankintalaissa olevaa 
perustetta sen käytölle. Kansalliselle neuvottelumenettelylle, EU-
neuvottelumenettelylle ja kilpailulliselle neuvottelumenettelylle on kullekin omat 
perusteensa. Neuvottelumenettelyyn on valittava vähintään kolme ehdokasta, jos 
soveliaita tarjoajia on riittävästi. Tuen saaja neuvottelee tarjoajien kanssa tar-
jousten mukauttamiseksi hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä esitettyihin 
vaatimuksiin. Neuvottelujen tarkoituksena on parhaan tarjouksen valinta. /31./ 
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Suorahankinta; Yksivaiheinen menettely, jossa ei tarvitse tehdä hankintailmoitusta, 

neuvottelumahdollisuus yhden tai useamman toimittajan kanssa, mutta kuitenkin edel-

lyttää aina laissa määriteltyjen suorahankinnan edellytysten täyttymistä. 

 hankintamenettely, jossa tuen saaja voi hankintailmoitusta julkaisematta valita 
yhden tai usean tavaran- ja palveluntoimittajan, jonka kanssa sitten neuvottelee 
sopimuksen ehdoista. 

 

Suorahankinnan perusteina kansallisissa hankinnoissa ja EU-hankinnoissa hyväksytään 

 Avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä ei ole lainkaan saatu osallistumishake-
muksia tai tarjouksia taikka sopivia tarjouksia ja alkuperäisen tarjouspyynnön 
ehtoja ei olennaisesti muuteta 

 Teknisestä, taiteellisesta tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain 
tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan  

 Sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä eikä säädettyjä määräaiko-
ja voida noudattaa tuen saajasta riippumattomasta ennalta arvaamattomasta 
syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi. Kiireellä tarkoitetaan tuen saa-
jalle ennalta arvaamattomista syistä aiheutunutta äärimmäistä kiirettä eli tilan-
netta, joka ei tuen saajasta itsestään ja jota ei ole voitu kohtuudella ennakoida. 
Esimerkkinä äärimmäisestä kiireestä voidaan mainita onnettomuus tai ennalta 
arvaamaton laitteen rikkoutuminen ja siitä johtuva varaosa- ja korjaustarve. 
Tavallisimmissa kiiretapauksissa voidaan käyttää myös neuvottelumenettelyä 
kansallisissa hankinnoissa tai nopeutettua neuvottelumenettelyä EU-
hankinnoissa. Äärimmäisestä kiireestä ei ole kysymys silloin, kun hankintaan on 
ryhdytty niin myöhään, ettei sitä pystytä toteuttamaan ennen määrärahan käyt-
töön oikeuttavan ajankohdan päättymistä.  

 Hankittava tavara valmistetaan vain tutkimusta, kokeilua, tuotekehitystä tai tie-
teellistä tarkoitusta varten eikä kyseessä ole massatuotanto tavaran valmistami-
sen taloudellisen kannattavuuden varmistamiseksi tai tutkimus- ja kehityskus-
tannusten kattamiseksi. 

 Raaka-ainemarkkinoilla noteeratut ja sieltä hankittavat tavarat. 
 Tavara hankitaan erityisen edullisesti liiketoimintansa lopettavalta toimittajalta, 

pesänhoitajalta tai selvittäjältä maksukyvyttömyysmenettelyn, akordin tai vas-
taavan menettelyn seurauksena. 

 Palvelu hankitaan suunnittelukilpailun voittajalta. /31./ 
 

Kilpailullinen neuvottelumenettely; Monivaiheinen menettely, joka käynnistetään 

hankintailmoituksella Hilmassa, tarkoitettu erityisen monimutkaisiin hankintoihin, joi-

den valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus ja joissa hankintayksikkö ei 

pysty objektiivisesti ennakolta määrittelemään hankinnan oikeudellisia tai taloudellisia 

ehtoja tai teknisiä keinoja ja joissa lisäksi hankintayksikkö haluaa neuvotella hankinnan 

toteuttamisvaihtoehdoista. 

 Kilpailullinen neuvottelumenettely on uusi hankintamenettelymalli. Se soveltuu 
erityisen monimutkaiseen hankintaan, jossa hankintayksikkö/tuen saaja ei pysty 
objektiivisesti ennakolta määrittelemään hankinnan oikeudellisia tai taloudelli-
sia ehtoja tai teknisiä keinoja ilman tarjoajien kanssa käytäviä neuvotteluja 
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(esim. julkista ja yksityistä rahoitusta sisältävään hankkeeseen). Jos hankintayk-
sikkö/tuen saaja valitsee tämän menettelyn, sen on varattava riittävät resurssit 
ja osaaminen hankinnan toteuttamiseen. Kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn 
on kutsuttava vähintään kolme ehdokasta, jos soveliaita on riittävästi. Neuvotte-
lun pohjana toimivat hankintailmoituksessa määritellyt hankintaa koskevat tar-
peet ja vaatimukset. Hankintayksikkö voi lisäksi laatia hankekuvauksen hankin-
nan tavoitteista ja sisällöstä. Neuvottelun tarkoituksena on ehdokkaiden kanssa 
määritellä hankinnan toteuttamista koskeva yksi tai useampi ratkaisuvaihtoehto. 
Lisäksi voidaan neuvotella hankintasopimukseen liittyvistä näkökohdista. Neu-
vottelu voi tapahtua vaiheittain samoilla ehdoilla kuin neuvottelumenettelyssä. 
Tarjoajia on kohdeltava neuvottelussa tasapuolisesti eikä hankintayksikkö saa 
paljastaa menettelyn aikana muille tarjoajille toisten tarjoajien ehdottamia rat-
kaisuja tai luottamuksellisia tietoja ilman ehdokkaan tai tarjoajan suostumusta. 
Kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn osallistuville voidaan maksaa palkkioita, 
jos tämä on perusteltua hankinnan esim. hankinnan laajuuden ja tarjouksen 
laadinnasta aiheutuneiden kustannusten vuoksi. Neuvottelujen jälkeen hankin-
tayksikön on pyydettävä tarjoajilta lopulliset tarjoukset. Hankinnan valintape-
rusteena voi olla vain kokonaistaloudellinen edullisuus. Tarjousten käsittelyssä 
on käytettävä hankintailmoituksessa tai hankekuvauksessa ilmoitettuja valinta- 
ja vertailuperusteita. /31./ 

 

Hankinnoissa tulee hyödyntää olemassa olevia kilpailuolosuhteita ja käyttää ensisijai-

sesti avointa tai rajoitettua menettelyä. Suorahankinnan, neuvottelumenettelyn ja kilpai-

lullisen neuvottelumenettelyn käyttö on perusteltava hankinnan käynnistämistä koske-

vassa asiakirjassa tai viimeistään hankintapäätöksessä. 

Hankintailmoituksen tarkoituksena on tiedottaa tarjouskilpailusta avoimesti, varmistaa 

todellisen kilpailun toteutuminen ja antaa kaikille yrityksille mahdollisuus osallistua 

tarjouskilpailuihin. Hankinnoista ilmoittaminen tukee avoimuuden periaatteen toteutu-

mista julkisissa hankinnoissa. Hankintailmoituksen tekeminen on pakollista uuden han-

kintalain mukaan sekä kansallisissa hankinnoissa että EU-hankinnoissa.  

 

Hankintailmoituksen tekeminen sähköisesti Hilmaan 

(http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/ ) ja sitä koskevat ilmoitusajat: 

 tarjousaika avoimessa menettelyssä väh. 45 päivää ja osallistumishake-
musten jättöaika rajoitetussa, neuvottelu- ja kilpailullisessa neuvottelume-
nettelyssä väh. 30 päivää (ei ennakkoilmoitusta) 

 Tarjousasiakirjojen asettaminen sähköisesti saataville ja internetosoitteen 
ilmoittaminen hankintailmoituksessa, tarjousaika avoimessa menettelyssä 
väh. 40 päivää ja rajoitetussa menettelyssä väh. 35 päivää (ei ennakkoil-
moitusta) 

 

Tarjouspyyntöjen laatiminen on hankintaprosessin tärkein vaihe ja niiden tekemiseen on 

hyvä varata riittävästi aikaa ja pyytää tarvittaessa avuksi osaavia resursseja. Tarjous-
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pyynnössä tuen saaja määrittelee haluamansa tuotteen, palvelun tai urakan sisällön, sii-

hen liittyvät vaatimukset ja ehdot, joilla on merkitystä tarjouksen tekemisessä ja hin-

noittelussa sekä antaa tiedoksi hankinnan valinta- ja vertailuperusteet. Näiden tietojen 

perusteella tarjoaja pystyy laatimaan tarjouksen. 

 

Tarjouspyyntö tehdään kirjallisesti ja laaditaan niin selväksi, että sen perusteella voi-

daan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Tarjouspyynnössä 

pyydetään toimittajia esittämään tarjouksensa määräaikaan mennessä. Tarjouspyyntö on 

lähetettävä EU-hankinnan avoimessa menettelyssä sitä pyytävälle kuuden päivän kulu-

essa pyynnöstä ja kansallisessa hankinnassa viipymättä taikka asetettava se sähköisesti 

saataville hankintailmoituksessa mainitussa internetosoitteessa. 

 

Tuen saaja voi selvittää toimittajien soveltuvuuden hankinnan toteuttamiseen. Hankin-

tailmoituksessa tuen saaja ehdottaa tarjoajien rekisteröitymistä, rahoituksellista ja talou-

dellista tilannetta, teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä sekä laatua koskevia 

vaatimuksia esitettäväksi. Vaatimusten täyttyminen osoitetaan toimittamalla tuen saajal-

le pyydetyt selvitykset. 

 

Hankintapäätös tehdään joko halvimman hinnan tai kokonaistaloudellisuuden perusteel-

la. Hankintailmoituksessa on ilmoitettava perusteet, millä kokonaistaloudellisuutta ver-

rataan, jos tuen saaja valitsee ilmoituksessaan valintaperusteeksi kokonaistaloudellisesti 

edullisimman tuotteen. Jos valinta tehdään halvimman hinnan perusteella, niin valinta-

perustetta tai vertailuperustetta ei tarvitse ilmoittaa. 

 

Hankintailmoituksessa vertailuperusteet tulee yksilöidä, koska ne eivät saa antaa tuen 

saajalle rajoittamatonta harkintavaltaa vertailtavien tietojen suhteen. Vertailuperusteiden 

osalta on ilmoitettava ne yksittäiset seikat, mihin kyseisessä vertailuperusteen vertailus-

sa kiinnitetään huomiota. Esimerkiksi laatukäsite yksilöidään ja jaetaan osatekijöihin 

sekä käyttö- tai elinkaarikustannusten osalta on ilmoitettava arvioidut käyttömäärät ja 

muut kustannusten laskemisessa tarvittavat tiedot.  

Vertailuperusteina käytetään esimerkiksi /31./; 
 Hinta 
 Laatu (aina yksilöitynä mitä laadulla tarkoitetaan) 
 Tekniset ansiot 
 Esteettiset ja toiminnalliset ominaisuudet 
 Ympäristöystävällisyys ja -vaatimukset 
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 Käyttökustannukset (määriteltävä laskentaperusteet) 
 Kustannustehokkuus 
 Myynnin jälkeinen palvelu ja tekninen tuki 
 Huoltopalvelut 
 Toimituspäivä tai toimitus-/toteutusaika 
 Elinkaarikustannukset (määriteltävä laskentaperusteet) 

 
Hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä ilmoitetut vertailuperusteet ovat ainoita, 

joita voidaan enää vertailuvaiheessa ottaa huomioon. Kaikkia ilmoitettuja vertailuperus-

teita on kuitenkin käytettävä. Vertailuperusteet ja niiden painoarvot on ilmoitettava kan-

sallisissa hankinnoissa tärkeysjärjestyksessä. EU-hankinnoissa vertailuperusteiden pai-

noarvojen tai niiden vaihteluvälin ilmoittaminen on pakollista.  

 

Hankintapäätös 

Hankintasopimusvaiheessa on jo päätetty hankinnan toteuttamisesta ja siitä tuen saaja 

laatii kirjallisen hankintapäätöksen. Hankintapäätöksessä tulee mainita seuraavaa: 

 Valittu toimittaja 
 Hankinnan kohde ja määrä 
 Hankinnan kokonaishinta kaikkine kuluineen ilman arvonlisäveroa 
 Valittu hankintamenettely ja sen perustelut sekä selvitys siitä, miten 

hankinnasta on ilmoitettu 
 Hankintapäätöksen riittävät perustelut tarjouspyynnössä ilmoitetuin va-

linta- ja vertailuperustein tai erillisellä liitteellä 
 Sovelletut lainkohdat 
 Muutoksenhakuohjeet liitteenä 

 

Hankintapäätöksestä on tiedotettava kaikille tarjouskilpailuun osallistuneille (tarjouksen 

jättäneet tarjoajat). Voittajalle lähetettävässä kirjeessä on mainittava, että hankintasopi-

mus syntyy vasta sitten, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet hankintasopimuksen. Kan-

sallisissa hankinnoissa sopimus voidaan tehdä valitusajan (tiedoksisaantiaika + valitus-

aika 14 pv) päätyttyä. EU-hankinnoissa sopimus voidaan allekirjoittaa vasta pakollisen 

odotusajan jälkeen (tiedoksisaantiaika + pakollinen odotusaika 21 pv). /31./ 

 

 

7.9 Turvallisuussuunnittelu, vakuuttaminen, paloturvallisuus 

Aiemmissa kappaleissa olen jo viitannut työn turvallisuuteen, mutta tässä kappaleessa 

kokoan turvallisuussuunnitelmassa huomioon otettavat seikat. 



82 
 

Rakentamishankkeessa rakennuttajaa velvoitetaan lainsäädännöllä huolehtimaan hank-

keen työturvallisuudesta. Keskeisimmät työturvallisuutta ohjaavat lait ovat työturvalli-

suuslaki 738/2002 ja VNa asetus 205/2009. 

 

Varsinainen työturvallisuuslaki 738/2002 määrittelee yleisesti parantamaan  
”työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja yl-
läpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja 
muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen 
terveyden, jäljempänä terveys, haittoja.”  

 

Valtioneuvoston asetus 205/2009 määrittelee tarkemmin rakennustyön turvallisuutteen 

liittyvät velvoitteet koko hankkeen ajalle. 

(http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090205). 

”Tätä asetusta sovelletaan maan alla ja päällä sekä vedessä tapahtuvaan ra-
kennuksen ja muun rakennelman uudis- ja korjausrakentamiseen ja kunnossa-
pitoon sekä näihin liittyvään asennustyöhön, purkamiseen, maa- ja vesiraken-
tamiseen sekä rakentamista koskevaan suunnitteluun. Lisäksi asetusta sovelle-
taan näitä töitä koskevan rakennushankkeen valmisteluun ja suunnitteluun.” 

 

Rakennuttajan tehtäviin kuuluu huolehtia rakennustyön turvallisuudesta sekä nimetä 

rakennushankkeeseen pätevä turvallisuuskoordinaattori, joka vastaa hankkeen valmiste-

lu-, suunnittelu- ja toteutusvaiheessa turvallisuutteen ja terveellisyyteen liittyvien toi-

menpiteiden toteutuksesta, niin että työ voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta hait-

taa työntekijöiden terveydelle. /26./ 

 

Rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa tilaajan on edellytettävä suunnittelijoilta työ-

turvallisuuden huomioonottamista rakentamisessa. Suunnittelijan on työturvallisuus-

lain 738/2002 57 §:n mukaan huolehdittava, että suunnitelmassa on kohteen käyttötar-

koituksen edellyttämällä tavalla otettu huomioon tämän lain säännökset. Elementtira-

kentamisessa vastaavan rakennesuunnittelijan on huolehdittava, että rakennesuunnitel-

mat ja erityissuunnitelmat ovat asennustyön turvallisuuden kannalta ristiriidattomat ja 

muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää elementtirakentamisen toteutuksen sille aset-

tamat työturvallisuusvaatimukset. 

 

Turvallisuusasiakirjan sisältö ja täytäntöönpanon seuranta rakennustyössä kuva-

taan seuraavasti. 

Rakennuttaja laatii rakentamisen suunnittelua ja valmistelua varten turvallisuusasiakir-

jan, jossa on: 
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1) selvitettävä ja esitettävä toteutettavan rakennushankkeen ominaisuuksista, 
olosuhteista ja luonteesta aiheutuvat vaara- ja haittatekijät sekä rakennus-
hankkeen toteuttamiseen liittyvät työturvallisuutta ja työterveyttä koskevat tie-
dot; tällöin on selvitettävä ja tunnistettava myös vaara- ja haittatekijät, jotka 
koskevat liitteessä 3 tarkoitettuja töitä;  
2) otettava huomioon työmaahan liittyvä teollinen tai muu siihen rinnastettava 
toiminta. 
Rakennuttajan on laadittava rakennustyön toteutusta varten kirjalliset turvalli-
suussäännöt. Turvallisuussäännöissä on esitettävä turvallisuushallinnan ta-
voitteet ja toimenpiteet sekä ohjeet turvallisuusseurantaan ja tarkastuksiin, yh-
teistoimintaan ja työmaakokouksiin, henkilöntunnisteen käyttöön ja kulkulu-
paan sekä osapuolten hyväksyntää edellyttävien turvallisuussuunnitelmien kä-
sittelyyn. 
Rakennuttajan on laadittava työmaata koskevat kirjalliset menettelyohjeet, jot-
ka sisältävät töiden ajoituksen, erityisiä työmenetelmiä koskevat vaatimukset, 
aliurakoinnin järjestämisen menettelyt ja työhygieenisiä mittauksia työnantaji-
en osalta koskevat menettelyt. 

 

Rakennuttajan on huolehdittava tässä pykälässä tarkoitettujen asiakirjojen täytäntöön-

panon seurannasta. Lain loppuosassa olevat liitteet määrittelevät tarkemmin asiakirjois-

sa huomioon otettavat seikat. (http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090205). /32./ 

 

Rakennuttaja huolehtii, että asiakirjojen tiedot ja niihin tulleet muutokset välitetään 

suunnittelijoille ja päätoteuttajalle. Turvallisuustoimenpiteet käsitellään yhteistyössä 

suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa ennen rakennustyön alkua ja tarvittaessa ne 

otetaan esille myös työmaakokouksissa ja samalla varmistutaan, että ne on otettu huo-

mioon työnsuunnittelussa. 

 

Päätoteuttajan tulee esittää tilaajalle eli rakennuttajalle ennen rakennustyön aloittamista 

kirjalliset työturvallisuutta koskevat suunnitelmat sekä rakennustyömaa-alueen käytön 

suunnitelmat. (Valtioneuvoston asetus 205/2009 10 ja 11 §). Päätoteuttajan velvolli-

suuksiin kuuluu myös tehdä ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaisille työmaasta, joka 

kestää pidempään kuin kuukauden ja jolla työskentelee yhteensä vähintään 10 henkilöä. 

Työmaan turvallisuuden takia olisi hyvä, jos työmaalla työskentelevillä olisi kulkulupa 

tai kuvallinen kortti, jolloin olisi helppo valvoa, että työmaalla on vain henkilöitä, joilla 

siihen on oikeus. Rakennuttaja voi myös edellyttää, että työntekijöillä on voimassa ole-

va työturvallisuuskortti. 

 

 
 
 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090205
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Rakennustöiden turvallisuussuunnittelusta mainitaan 10§ tarkemmin seuraavaa: 
 

Päätoteuttajan on tehtävä ennen rakennustöiden aloittamista kirjallisesti työ-
turvallisuutta koskevat suunnitelmat, joiden mukaan työt, työvaiheet ja niiden 
ajoitus järjestetään mahdollisimman turvallisiksi ja ettei niistä aiheudu vaaraa 
työmaalla työskenteleville ja muille työn vaikutuspiirissä oleville. Tällöin pää-
toteuttajan on riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työmaan 
yleisistä työtehtävistä, työolosuhteista ja työympäristöstä aiheutuvat rakennus-
työn vaara- ja haittatekijät. Vaara- ja haittatekijät on poistettava asianmukai-
sesti sekä milloin niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden merkitys työmaalla 
työskentelevien ja muille työn vaikutuspiirissä olevien turvallisuudelle ja ter-
veydelle. 
Päätoteuttajan on otettava huomioon rakennuttajan turvallisuusasiakirjan tie-
dot sekä esitettävä rakennuttajalle turvallisuusasiakirjaan tarpeelliset muutok-
set työn edistymisen mukaisesti, jotta tarpeelliset turvallisuustoimenpiteet to-
teutetaan. Päätoteuttajan on otettava huomioon suunnittelussa myös turvalli-
suustoimenpiteet, jotka koskevat liitteessä 2 tarkoitettuja erityisiä turvallisuus- 
ja terveysvaaroja sisältäviä töitä. 
Edellä 2 ja 3 momentissa säädetyn lisäksi suunnittelussa on kiinnitettävä eri-
tyistä huomiota ainakin seuraaviin seikkoihin: 

1) työmaan järjestelyt sekä hyvän järjestyksen ylläpito työpisteissä ja mate-
riaalien käsittelyssä eri rakennusvaiheissa; 

2) räjäytys-, louhinta- ja kaivutyöt; 
3) maapohjan kantavuus ja kaivantojen tuenta; 
4) rakennustyön aikainen sähköistys ja valaistus; 
5) työmenetelmät; 
6) koneiden ja laitteiden käyttö; 
7) nostotyöt ja siirrot; 
8) putoamissuojauksen toteuttaminen; 
9) työ- ja tukitelinetyö; 
10) elementtien, muottien ja muiden suurten rakenteiden varastointi, nostot 

ja asennus; 
11) pölyn vähentäminen ja sen leviämisen estäminen; 
12) työhygieenisten mittausten menettelyt; 
13) purkutyö; 
14) eri töiden ja työvaiheiden tosiasiallinen ajoitus ja kesto sekä niiden yh-

teensovittamisen järjestäminen rakennustöiden edistymisen mukaan; 
15) eri töiden ja työvaiheiden yhteensovittaminen rakennustyömaalla tai 

rakennustyön vaikutuspiirissä toteutettavan teollisen toiminnan, muiden 
vastaavien työtoimintojen ja yleisen liikenteen kanssa; 

16) vaaraa aiheuttavat putkistot ja sähkökaapelit; 
17) henkilönsuojainten käyttötarpeet ja -ajankohdat; sekä 
18) toiminta tapaturmissa ja onnettomuustilanteissa. 

Suunnitelmat on tehtävä kirjallisesti. Suunnitelmat on tarkistettava olosuhtei-
den muuttuessa, ja ne on muutenkin pidettävä ajan tasalla. 
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Kertaluonteisena rakentajana navetan rakennuttajalla ei ole asiakirjojen laadintaan tai 

niiden täytäntöönpanon seurantaan riittävää asiantuntemusta, jolloin hänen on hyvä 

käyttää apuna ulkopuolista rakennusasiantuntijaa tai hankkeelle valittua rakennuttaja-

konsulttia.  

 

Navettarakentajan on huolehdittava, että rakennusasiantuntija laatii ennen rakennus-

hankkeen päättymistä rakennuskohteen ylläpitoa, huoltoa, kunnossapitoa ja korjaamista 

koskevat kirjalliset käyttö- ja huolto-ohjeet, jotka sisältävät riittävät työturvallisuus- ja 

terveystiedot 

 

Vakuuttaminen  

Rakentamisen aikainen vakuuttaminen on osa hankkeen riskienhallintaa. Rakennustyön 

aikana riskit henkilö- ja omaisuusvahingoista kasvaa, joten vakuutukset tulee laittaa 

kuntoon ennen rakennustyön aloittamista. Tuen saajan on hankittava rakennuskohteelle 

vähintään palovakuutus. Palovakuuttaminen on myös osa rahoittajien vaatimaa raken-

nusaikaista vakuutta rakennuskohteelle. Navettahankkeeseen otetaan yleensä lainaa, 

joten lainan hoitamisen turvaksi olisi hyvä tarkistaa hankkeeseen ryhtyvän henkilökoh-

taiset vakuutukset mahdollisten vahinkojen kattamiseksi. Rakennusaikana kannattaa 

huolehtia sairauskulu- ja henkivakuutuksista. Rakennuttajan on turvattava myös omai-

suuttaan rakennustyön aikana. Omaisuuden vakuutuksia ovat lähinnä rakenteilla olevan 

rakennuksen palovakuutuksen lisäksi myös murtovakuutus ja vapaaehtoinen vastuuva-

kuutus. Urakoitsijat vakuuttavat työntekijänsä mahdollisten työtapaturmien varalle, 

mutta rakennuttajan on huolehdittava rakennuksen ja henkilöiden muusta vakuuttami-

sesta.  

 

Rakennuttajan velvollisuuksiin kuuluu ottaa lakisääteinen tapaturmavakuutus, mikäli 

hän on palkannut työntekijöitä työsopimussuhteeseen. Työsopimus voi olla kirjallinen 

tai suullinen ja työstä maksetaan palkkaa tai muuta taloudellista etuutta. Tapaturmava-

kuutus tulee ottaa, kun työpäiviä kertyy kalenterivuodessa enemmän kuin 12 päivää. 

Lakisääteinen tapaturmavakuutus ei kata talkooväen tapaturmia. Vapaaehtoinen talkoo-

vakuutus tulee ottaa talkooväen tapaturmien varalta rakennustyömaalle silloin, kun siel-

lä työskennellään talkoilla. Vakuutus kattaa usein myös rakennuttajan ja perheenjäsen-

ten tapaturmat.  
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Rakennuttajan velvollisuuksiin kuuluu palkan maksun ohella suorittaa työttömyysva-

kuutusmaksu sekä LEL-maksut eläkekassaan. Palkan maksuun sisältyy myös huolehti-

misvelvollisuus sosiaaliturvamaksujen ja ennakonpidätysten maksamisesta. /33./ 

 

Valmis kiinteistö kannattaa vakuuttaa tulipalon, vesivahingon ja varkauden varalta. Va-

kuuttamisesta ja sen ehdoista kannattaa ottaa selvää omalta vakuutusyhtiöltä. 

 

Vakuutusyhtiöiden vaatimuksesta rakennustyömaan työmaasuunnitelmassa on esitettävä 

varautuminen henkilö- ja omaisuusvahinkoihin.  

Työmaasuunnitelmassa tulee selvittää vähintään seuraavat asiat /34./; 
 voimassaolevat hätänumerot ja ensiapuvälineiden sijainti 
 sähköpääkeskuksen sijainti 
 tulitöiden valvontasuunnitelma 
 kulkureitit 
 palokunnan palopostien ja alkusammutuskaluston sijainti 
 työmaarakennusten sijoitus 
 varastointipaikat 
 työmaan jätehuollon järjestäminen ja jätteiden poiskuljetus.  
 

Vakuutusmääräysten lisäksi rakennuttajan tulee perehtyä viranomaismääräyksiin ja oh-

jeisiin, jotka perustuvat lakeihin ja asetuksiin. Nämä ohjeet sisältävät olennaista tietoa 

rakentamisen aikaisesta riskien hallinnasta ja varautumisesta. 

 

Viranomaismääräykset ja ohjeet  
 Pelastustoimilaki 561/1999 
 Työturvallisuuslaki 298/1958, 27/1987, 1001/99 
 Kemikaalilaki 744/1989 
 Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista 

59/1999 
 Nestekaasuasetus 711/1993 
 Valtioneuvoston päätös räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista 410/1986 
 Valtioneuvoston päätös 629/1994 rakennustyön turvallisuudesta 
 Suomen Rakentamismääräyskokoelma, osa E1, Rakennusten paloturvalli-

suus, määräykset ja ohjeet, 1997 
 Luettelo yleisimmistä palavista nesteistä, Turvatekniikan keskus, 1999 

 

Riskienhallinta 

Riskienhallinta muodostuu uhkista ja mahdollisuuksista. Uhka aiheuttaa ajatuksen riskin 

välttämisestä tai sen estämisestä. Riskin mahdollisuus saa aikaan suoritustason nousun 

ja asioihin varautumisen. Riskien hallitsemiseksi riski on tunnistettava ja niiden suu-

ruusluokka sekä merkittävyys on pystyttävä arvioimaan. Riskien arviointia voidaan 
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määrittää tarkoitukseen laaditun tarkistuslistan perusteella tai käyttämällä Potentiaalis-

ten ongelmien analyysi - POA – menetelmää.  

 

Tunnistettuja riskejä voidaan hallita eri keinoin. Riskien suuruusluokkaa arvioidaan sen 

mukaan kuinka vakavat sen seuraukset voivat olla sekä millä todennäköisyydellä ne 

toteutuvat. Vähäisiksi arvioidut riskit usein pysyvät, koska niiden poistaminen koko-

naan aiheuttaisi mahdollisesti lisäkustannuksia tai muita merkittävimpiä vaikutuksia 

kuin mitkä voisivat riskin vaikutukset olla sen toteutuessa. Joitakin riskejä voidaan 

myös pienentää tai poistaa jopa kokonaan tekemällä riittäviä toimenpiteitä. Riskien 

poistaminen kokonaan ei aina kuitenkaan ole mahdollista, vaan riittää kun riskit ovat 

hyväksyttävällä tasolla. Tavallisin keino on hankkia vakuutus ja samalla siirtää riskiä 

muulle taholle. Riskienhallinta on siis tiedostamista, ennakoimista ja varautumista.  

 

Paloturvallisuus ja pelastussuunnitelma 

Navettarakentamishankkeessa tuen saajan on tukihakemuksen liitteenä toimitettava mm. 

rakennuslupa. Rakennusluvan käsittelyn yhteydessä on pyydetty myös paloviranomai-

sen lausunto rakennussuunnitelmista. Paloviranomaisen lausunto tulisi liittää myös tu-

kihakemuksen liitteeksi, jolloin ELY-keskuksen rakennetukikäsittelijät saisivat tiedon 

palomääräysten huomioimisesta. 

 

Rahoitetuissa rakennusinvestointikohteissa vaaditaan kohteen paloteknisiltä ominai-

suuksilta enemmän kuin Suomen rakentamismääräyskokoelman palomääräyksissä on 

mainittu. Investointikohteena olevien eläin-, ja rehutilojen paloriski on verrattain suuri, 

jonka vuoksi palo-osastoinnille, savunpoistolle, hätäpoistumisteille ja palovaroittamisen 

järjestämiselle asetetaan erityisiä vaatimuksia. Maa- ja metsätalousministeriö on uudis-

tanut tuettavaa rakentamista koskevat palotekniset säädökset keväällä 2010. Palotekni-

siä säädöksiä koskeva asetus on tullut voimaan 2.6.2010.( MMMA 456/2010 Asetus 

tuettavaa rakentamista koskevista paloteknisistä määräyksistä). 

 

Navettarakentamiselle on asetettu lisävaatimuksena MMM asetuksen 456/2010 mukai-

sesti rakentamista koskevat palotekniset määräykset Suomen rakentamismääräysko-

koelman palomääräyksien lisäksi (E1 Rakennusten paloturvallisuus, www.ymparisto.fi) 

seuraavassa poimittu muutamia keskeisiä osia asetuksesta. 

3§ Palo-osastointi P3-luokan kotieläinrakennuksissa 

http://www.ymparisto.fi/


88 
 

määritellään P3-luokan palo-osastoinnin 1000 m2 perusvaatimus, osastoivien 

seinien ollessa EI30 poikkeuksia lukuun ottamatta. 

4§ Palo-osaston jako osiin P1- ja P2-luokan kotieläinrakennuksissa 

palo-osastot voidaan jakaa 2000 m2 osiin, kun käytetään paloluokkia P1 ja P2 

sekä vähintään EI30 luokan rakennusosia. Tällöin kantavan rungon rakenteet 

on oltava R30 luokkaa. Lisäksi siinä määritellään sisäpuolisten seinien ja kat-

topintojen luokkavaatimukset. Isoimmat lypsykarjanavetat sijoittuvat näihin 

vaatimusluokkiin. 

5§ Rakennusten välinen etäisyys ja yhdyskäytävän palo-osastointi 

käsittelee rakennusten välisen etäisyyden ja yhdyskäytävän toisen pään määrit-

telemää EI30 palo-osastointi vaatimusta etäisyyden ollessa <15m. Jos yhdys-

käytävän pituus on >15m ja sen seinät osittain avoimia, niin osastointi vaati-

musta ei ole. 

6§ Käyttötapaosastointi kotieläinrakennuksissa 

käsittelee palo-osastointia P3 ja P2 luokan rakennuksissa EI30-luokkaiseti ja 

EI60-luokkaisesti P1 rakennuksissa. Osastointivaatimukset koskevat tuotanto-

rakennuksen sähköpääkeskusta, henkilöstötiloja, valvontahuonetta ja maito-

huonetta ym. vastaavia tiloja. 

Lisävaatimuksena rehun- ja kuivikevarastojen ja käsittelytilojen osalta on, että 

ne palo-osastoidaan eläintiloista vähintään EI60-lk rakennusosin. Rakennusten 

yhteyteen sijoitettujen lämpökeskusten sekä kone- ja laitevarastojen palo-

osastointi tulee myös olla vähintään luokkaa EI60. 

Vaarallisten aineiden ja muiden paloriskiä aiheuttavien aineiden, kuten am-

moniumnitraattia sisältävien lannoitteiden varastointia koskee oma lainsää-

däntö sekä yleisesti hyväksytyt ohjeet, jotka on otettava huomioon varastotilo-

jen suunnittelussa ja toteutuksessa. 

7§ Yhteen rakentamisen rajoituksia 

mukaan kotieläinrakennuksen yhteyteen voidaan sijoittaa enintään 300 m2 suu-

ruinen palo-osastoitu rehu- ja kuivikevarasto. Lämpökeskusta ja minkäänlaista 

konevarastoa ei saa sijoittaa yli 1000 m2 eläinrakennuksen yhteyteen. Sähkö-

pääkeskuksen saa sijoittaa em. rakennuksen yhteyteen, mikäli käynti tapahtuu 

ulkoa. 

8§ Uloskäytävä 
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huomioidaan eläinten poistumisreittien pituusvaatimukset. Kulkureitin pituus 

saa olla enintään 30 m eläimen olinpaikasta ulko-ovelle. Siipikarjarakennuk-

sissa enintään 45 m. 

 Eläintilasta on oltava kaksi toisistaan riippumatonta uloskäyntiä. Rehutiloista 

on oltava ihmisille järjestettynä kaksi toisistaan riippumatonta uloskäyntiä. 

Kulkureitillä olevan oven tai portin on oltava ulospäin aukeava sekä leveydel-

tään lehmille ja hevosille väh. 1.5 m ja sioille ja lampaille 1.0 m. 

9§ Palonilmaisu 

määrittelee asennettavaksi savuun reagoivan palonilmaisulaitteiston yli 1000 

m2 suuruisille kotieläinrakennusten palo-osastoinneille. Suojaus koskee koko 

rakennusta ullakkotiloineen.  

Suojausvaatimus ei koske siipikarjarakennuksia eikä ulkoilmaan osittain yh-

teydessä olevia rakennuksia. Palonilmaisulaitteiston hälytys on ohjattava au-

tomaattisesti alkusammutuksesta vastuussa olevalle henkilölle. 

10§ Savunpoisto 

Kotieläinrakennus on jaettava savusuluilla savulohkoihin, jotka ovat enintään 

1600 m2 suuruisia. Savulohkon pisin sivu saa olla enintään 60m. 

Savunpoiston suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan Suomen rakenta-

mismääräyskokoelman osan E määräyksiä ja ohjeita sekä yleisesti hyväksyttyjä 

suunnitteluohjeita (RIL232). 

11§ Viljankuivaamo 

Kotieläinrakennuksen yhteyteen ei saa rakentaa viljankuivaamoa, vaan se tulee 

tehdä erilliseksi rakennukseksi. Viljankuivaamon etäisyyden muista rakennuk-

sista tulee olla vähintään 15 m. 

Viljankuivaamo voidaan rakentaa muun tuotanto- tai varastorakennuksen yh-

teyteen, mikäli se erotetaan muusta rakennuksesta aukottomalla vähintään EI-

M 90- luokan seinällä. 

12§ Pelastussuunnitelma 

Kotieläinrakennuksille on laadittava pelastussuunnitelma Pelastuslain 

(468/2003) 8§:n edellyttää omatoimista varautumista varten. Suunnitelmassa 

on esitettävä tulipalon varhaiseen havaitsemiseen, alkusammutukseen ja eläin-

ten pelastamiseen tarvittavat laitteet ja järjestelyt sekä henkilöstö. 

13§ Lisärakentaminen 
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Lisärakentamisen ja laajentamisen yhteydessä tulee varmistaa olemassa ole-

van kotieläinrakennuksen riittävä paloturvallisuus mm. tekemällä sähköasen-

nusten tarkastus ja siinä havaitut puutteet on korjattava. Tarkastuksen tekijän 

on oltava Turvatekniikan keskuksen valtuuttama tarkastaja tai tarkastuslaitos. 

Laajennuksen yhteydessä on koko rakennuksessa toteutettava vikavirtasuojaus.  

 

Vakuutusyhtiöiden suojeluohjeet 

Finanssialan keskusliitto (entinen vakuutusyhtiöiden keskusliitto) on laatinut erilaisia 

suojeluohjeita käytettäväksi. Osa ohjeista on saatavilla sivustolta 

www.vahingontorjunta.fi. Finanssialan keskusliiton laatimat suojeluohjeet ovat ohjeelli-

sia ja eri vakuutusyhtiöt voivat päättää itsenäisestä suojeluohjeiden noudattamisesta. 

Finanssialan keskusliiton julkaisemat suojeluohjeet tarjoavat hyviä ohjeita turvallisuu-

den parantamiseksi myös vapaaehtoisesti. 

 

Maatilojen palotorjuntaan löytyy kattavat ohjeet Finanssialankeskusliiton sivuilla. 

/35./ 

http://www.fkl.fi/teemasivut/vahingontorjunta/Sivut/default.aspx 

http://www.fkl.fi/materiaalipankki/ohjeet/Dokumentit/Maatilojen_palontorjunta_turvao

hje.pdf 

 

Maatilojen palotorjuntaan liittyviä säädöksiä ja ohjeita löytyy myös alla olevasta listas-

ta: 

 YM E2 (2005) 8§: tuotantorakennuksien paloturvallisuussuunnittelu 

 SM Pelastuslaki (468/2003)  

 MMM asetus tuettavaa rakentamista koskevista paloteknisistä vaatimuksista 

456/2010 

 SVK Maatilojen palontorjunta; turvaohje 2007 

 SVK Kiinteän polttoaineen lämpökeskuksen paloturvallisuus 2006 

 SVK Pelletin käytön paloturvallisuus (sisältyy ohjeeseen 2006)- (TUKES –ohje) 

 Kiinteän polttoaineen käytön paloturvallisuus (sisältyy ohjeeseen 2006)- (YM 

E9; liite) 

 FK Ohjeet maatalouden tuotanto- ja varastorakennusten automaattisia palovaroi-

tinjärjestelmiä varten 2011 

 FK Maatilojen palontorjunnan suojeluohje; tulossa 2011 

http://www.vahingontorjunta.fi/
http://www.fkl.fi/teemasivut/vahingontorjunta/Sivut/default.aspx
http://www.fkl.fi/materiaalipankki/ohjeet/Dokumentit/Maatilojen_palontorjunta_turvaohje.pdf
http://www.fkl.fi/materiaalipankki/ohjeet/Dokumentit/Maatilojen_palontorjunta_turvaohje.pdf
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 Yhtiöiden omat ohjeet vakuutussopimuksen liitteenä 

 

Alla on listattu joitain erityisesti asuinrakennuksien käyttöön liittyviä palontorjuntaoh-

jeita, jotka sopivat myös tuotantorakennusten kohdalla noudatettaviksi /35./: 

 Kotitalouksien sähköpalojen torjunta, suojeluohje, 2008 

 Tuhopolttojen torjunta, suojeluohje, 2001 

 Tulityöt, suojeluohje, 2002 

 Kiinteistöjen vesivuotovahinkoja ja kosteusvaurioita ennaltaehkäisevä ohje, 

2005 

 Sähköpalojen torjunta, 2005 

 Tietotekniikkalaitteiden katoamisien ja varkauksien ehkäisy, 2003 

 

Jokainen vakuutusyhtiö päättää itse käyttämistään suojeluohjeista ja ensisijaisesti kan-

nattaakin tutustua vakuutussopimuksen liitteenä oleviin suojeluohjeisiin sekä oman va-

kuutusyhtiön muihin turvallisuusohjeisiin.  

 

Pelastussuunnitelma  

http://www.pelastussuunnitelma.fi/ 

Pelastussuunnittelu perustuu lakisääteiseen velvollisuuteen, mutta toimintaympäristön 

turvallisuuteen pitäisi kiinnittää huomiota myös vapaaehtoisin toimenpitein. Velvoite 

pelastussuunnitteluun perustuu 1.1.2004 voimaan astuneisiin Pelastuslakiin(468/2003) 

sekä Valtioneuvoston asetukseen pelastustoimesta(787/2003). Lakisääteisesti on 

määrätty pelastussuunnitelman laatimisesta, pelastustien merkitsemisestä, rakennusten 

poistumisreittien merkitsemisestä sekä valaisemisesta, käsisammuttimien tarkastamises-

ta sekä väestönsuojista. 

 

Pelastusasetuksessa velvoitetaan kohteen omistajaa ja haltijaa varautumaan vaaratilan-

teisiin laatimalla kohteen pelastussuunnitelma.  Pelastussuunnitelman tarkoituksena on 

ennaltaehkäistä onnettomuustilanteiden sattuessa henkilö-, omaisuus- ja ympäristöva-

hinkoja mahdollisimman vähäisiksi. Pelastussuunnitelman tarkoituksena on myös turva-

ta yrityksen toiminnan jatkuvuus myös poikkeusoloissa miettimällä kriisitilanteiden 

jälkihoitoon liittyviä toimenpiteitä. 

 



92 
 

Pelastuslaissa määrätään "rakennuksen omistaja ja haltija, teollisuus- ja liike-
toiminnanharjoittaja, virasto, laitos ja muu yhteisö velvolliseksi ehkäisemään 
asianomaisessa kohteessa ja muussa toiminnassaan vaaratilanteiden syntymis-
tä, varautumaan henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaarati-
lanteissa ja varautumaan sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoi-
misesti kykenevät".  
 

Pelastussuunnitelma tulee laatia (http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2003/20030787): 
 Vähintään 5 asuinhuoneiston rakennusryhmissä  
 Tiloihin, joissa ihmisten kyky havaita vaaratilanne tai mahdollisuudet toimia 

vaaratilanteen edellyttämällä tavalla ovat heikentyneet (mm. sairaalat, vanhain-
kodit, hoitolaitokset, rangaistuslaitokset).  

 Yli 10 paikan majoitustiloihin  
 Yli 500 m2 kokoisissa kokoontumis- ja liiketiloissa sekä yli 50 asiakaspaikan ra-

vintoloissa ja yli 25 hoitopaikan päiväkotihuoneistoissa  
 Suurehkoissa tuotanto-, varasto- ja maataloustuotantotiloissa  
 Tiloissa, joissa palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien käsittely, valmistus tai 

varastointi voi aiheuttaa vaaraa ihmisten terveydelle, omaisuudelle tai ympäris-
tölle  

 Tiloissa, jotka on varustettu säädöksessä tai viranomaisten päätöksessä vaadi-
tulla automaattisella sammutuslaitteistolla tai paloilmoittimella.  

 Järjestetyissä tapahtumissa, jossa henkilö- ja paloturvallisuudelle tai ympäris-
tölle aiheutuva vaara voi olla vakava tapahtumaan osallistuvien ihmisten suuren 
määrän tai muun syyn vuoksi.  

 

Pelastussuunnitelmasta ei ole käytössä yleispätevää mallia, vaan jokainen rakennuttaja 

tekee oman toiminnan ja toimintaympäristön luonteen mukaisen suunnitelman. Suunni-

telman on kuitenkin vastattava pelastusasetuksen minimivaatimuksia. 

Pelastussuunnitelman minimivaatimukset 

Pelastusasetuksen mukaan pelastussuunnitelmasta on selvittävä: 

1) ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden vaikutukset; 

2) toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi; 

3) poistumis- ja suojautumismahdollisuudet sekä sammutus- ja pelastustehtävi-

en järjestelyt; 

4) turvallisuushenkilöstö, sen varaaminen ja kouluttaminen sekä muun henki-

löstön tai asukkaiden perehdyttäminen suunnitelmaan; 

5) tarvittava materiaali kuten alkusammutus-, pelastus- ja raivauskalusto, hen-

kilösuojaimet ja ensiaputarvikkeet sen mukaan kuin ennakoitujen vaaratilan-

teiden perusteella on tarpeen; 

6) ohjeet erilaisia 1 kohdan mukaisesti ennakoituja onnettomuus-, vaara- ja 

vahinkotilanteita varten;  
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7) miten suunnitelmaan sisältyvät tiedot saatetaan asianomaisten tietoon. 

8) Miten suunnitelmaan sisältyvät tiedot saatetaan asianomaisten tietoon  

 

9) Miten rakennuksessa tai tilassa olevien heikentynyt toimintakyky otetaan 

huomioon varautumisessa  

10) Kohteen tavanomaisesta käytöstä poikkeava käyttö  

 

Uudisrakentamisessa pelastussuunnitelma on sisällytettävä jo suunnitteluvaiheessa 

osaksi paloteknistä erityissuunnittelua. Pelastussuunnitelman laatimisvaiheessa on hyvä 

käydä keskustelua kohteen omistajien ja käyttäjien välillä, joka voi parhaimmillaan joh-

taa uusiin toimintatapoihin, joilla voidaan sekä tehostaa toimintaa että ennaltaehkäistä 

riskien toteutumista.  

 

Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti pelastussuunnitelmaa on myös pidettävä ajan 

tasalla (turvallisuusorganisaatio, yhteystiedot, muut muuttuneet tiedot). Pelastussuunni-

telma tai sen yhteenveto on toimitettava paikalliselle pelastusviranomaiselle tämän an-

tamien ohjeiden mukaisesti.  

 

Lisäksi pelastussuunnitelmasta on tiedotettava kohteen käyttäjille esim. tilatyöntekijöil-

le nähtävänä navetan ilmoitustaululla. Onnistunut pelastussuunnitelma on käyttäjälähei-

nen, helppo omaksua ja herättää käyttäjät miettimään, miten voi omalla toiminnallaan 

ehkäistä epätoivottuja riskejä omassa toimintaympäristössään. 

Seuraavassa Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Pelastussuunnitelman sisältö-
malli. /36./ 

1. Pelastussuunnitelman perusteet 

 1.1. Suunnitelman tarkoitus  
 1.2. Laki- ja asetusperusteet  
 1.3. Kohteen yleistiedot  
 1.4. Suojeltava henkilöstö  
 1.5. Liitynnät pelastustoimeen  

 

2. Vaaratilanteet ja niiden vaikutukset 

 2.1. Vaaratilanteiden arviointimenettely  
 2.2. Vaaratilanteiden ja niiden vaikutusten arviointi  
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 2.3. Vaaraa tuottavat aineet  

3. Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi  

 3.1. Paloturvallisuus  
o 3.1.1.Tulitöiden paloturvallisuus  
o 3.1.2.Tuhopolttojen torjunta  
o 3.1.3.Oma palotarkastus  
o 3.1.4.Jälkivahinkojen torjunta  

 3.2. Vaaralliset aineet  
 3.3. Työsuojelu ja ensiapuvalmius  
 3.4. Ilkivallan ja rikosten ehkäisy  
 3.5. Tietoturvallisuus  
 3.6. Varautuminen vaaratilanteisiin kiinteistönhuollossa  

4. Poistumis- ja suojautumismahdollisuudet sekä sammutus- ja pelastustehtävien jär-
jestelyt 

 4.1. Rakennuksesta poistuminen ja kokoontumispaikat  
 4.2. Sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt  
 4.3. Väestönsuojat  

o 4.3.1 Väestönsuojat ja suojien käyttösuunnitelmat  

5. Turvallisuudesta vastaavat henkilöt ja turvallisuuskoulutus 

 5.1. Turvallisuushenkilöt  
 5.2. Turvallisuuskoulutus  

o 5.2.1 Turvallisuushenkilöstön koulutustilanne  

6. Turvallisuusmateriaali 

7. Ohjeet erilaisia onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteita varten 

 7.1. Yleiset toimintaohjeet onnettomuuksien varalta  
o 7.1.1.Sisäiset hälytysjärjestelyt  
o 7.1.2.Rakennuksesta poistuminen  
o 7.1.3.Hätäilmoituksen teko  
o 7.1.4.Vahingosta toipuminen  

 7.2. Onnettomuuskohtaiset toimintaohjeet  
o 7.2.1.Toimintaohje tulipalon sattuessa  
o 7.2.2.Toimintaohje tapaturman tai sairaskohtauksen sattuessa  
o 7.2.3.Toimintaohje uhkaavan henkilön kohtaamistilanteessa  
o 7.2.4.Toimintaohje pommiuhkaustilanteessa  
o 7.2.5.Toimintaohje varkaus tai ryöstötapauksessa  
o 7.2.6.Toimintaohje sähkökatkon sattuessa  
o 7.2.7.Toimintaohje kaasuvaarassa  
o 7.2.8.Toimintaohje säteilyvaarassa  
o 7.2.9.Toimintaohje väestönsuojaan suojauduttaessa  
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Seuraavasta linkistä löytyy lomakepohja Maatalousyrityksen pelastussuunnitelmaan 

http://www.seinajoki.fi/pelastuslaitos/ohjeet_ja_lomakkeet/.lomakkeet.html/5812.pdf 

(8.3.2011) 

 

Rakentajan avuksi seuraavassa listaus keskeisimmistä laista ja asetuksista, jotka ohjaa-

vat pelastussuunnittelua sekä vakuuttamista ja antavat käsityksen rakennussuunnittelus-

sa ja rakentamisessa huomioon otettavista asioista. 

Lait ja asetukset 

Pelastussuunnittelu: 

Pelastuslaki (13.6.2003/468) 

VNA pelastustoimesta (4.9.2003/787) 

Asetus pelastustien merkitsemisestä (22.12.2003/1384) 

Asetus rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta (6.10.2005/805) 

Asetus käsisammuttimista (11.9.2001/790) 

Asetus automaattisista sammutuslaitteistoista (9.8.2000/744) 

Vahingoista: 

Kiinteistöliiton vastuunjakotaulukko (www.vastuunjakotaulukko.fi) 

Vahingonkorvauslaki (31.5.1974/412) 

Lisäksi kannattaa tutustua vakuutusyhtiöiden suojeluohjeisiin sekä korvauskäytäntöihin. 

Kameravalvonnasta: Henkilötietolaki (22.4.1999/523), Rikoslaki (19.12.1889/39) 

Muita lakeja: Sähköturvallisuuslaki (14.6.1996/410)  

(http://www.mavi.fi/fi/index/viljelijatuet/koulutusmateriaali/paloasiat.html). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.seinajoki.fi/pelastuslaitos/ohjeet_ja_lomakkeet/.lomakkeet.html/5812.pdf
http://www.vastuunjakotaulukko.fi/
http://www.mavi.fi/fi/index/viljelijatuet/koulutusmateriaali/paloasiat.html
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8 RAKENTAMISVAIHE 

 

8.1 Rakentamisen johtaminen 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 122 § mukaan rakennusluvan edellyttämässä rakennus-

työssä tulee olla työn suorituksesta ja sen laadusta vastaava työnjohtaja. Vastaava työn-

johtaja johtaa rakennustyötä sekä huolehtii säännösten ja määräysten sekä rakennuslu-

van ja hyvän rakennustavan mukaisesta työn suorittamisesta. Tarpeen mukaan raken-

nustyössä tulee olla erityisalan työnjohtajia sen mukaan kuin asetuksella säädetään.  

Navetan rakentaminen prosessina sisältää paljon päätöksentekoa. Rakennuttaja/tilaajan 

on syytä palkata hankkeelle vastaava työnjohtaja, joka johtaa työmaata ja siellä tehtäviä 

päätöksiä yhdessä rakennuttaja/tilaajan kanssa. Pääasiallinen vastuu kaikesta hankkee-

seen liittyvästä on viime kädessä tilaajalla. Johtamisen tarkoituksena on varmistaa ra-

kentamisen suoritus sopimusten mukaisesti, huolehtia toimeksiantajan eduista ja raken-

nuttajavelvoitteista sekä valvoa urakoitsijoiden ja muiden työntekijöiden työsuoritusta. 

Mikäli navetta rakennutetaan yhdellä urakoitsijalla valmiiksi, niin urakoitsija hankkii 

vastaavan työnjohtajan ja rakennuttaja hankkii työmaalle valvojan. Mikäli hanke jaetaan 

eri urakoitsijoiden kesken, niin vastaavan työnjohtajan ja valvojan palkkauksesta vastaa 

rakennuttaja itse. Erikoisurakoitsijat, kuten LVIS–urakoitsijat ja automaatiourakoitsijat 

vastaavat omista urakoistaan ja jakavat samalla rakentajan vastuuta itselleen. He voivat 

silloin myös osallistua päätöksentekoon. Vastuuasioiden on oltava kunnossa siinä vai-

heessa, kun hankkeessa pidetään aloituskokous. /29./ 

 

Rakennustarkastaja hyväksyy vastaavan työnjohtajan. Vastaava työnjohtaja allekirjoit-

taa rakennuslupaan suostumuksensa ryhtyä vastaavaksi työnjohtajaksi. Lisäksi hänen 

kanssaan on tehtävä kirjallinen työsopimus missä luetellaan hänen vastuulleen kuuluvat 

työt. Vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia mm. siitä, että:  

 Rakentamisen aloittamisesta ilmoitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle. 

 Rakennustyö suoritetaan myönnetyn luvan mukaisesti ja siinä noudatetaan ra-

kentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä. 

 Rakennustyön aikana ryhdytään tarvittaviin toimiin havaittujen puutteiden tai 

virheiden johdosta. 
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 Luvassa määrätyt katselmukset pyydetään riittävän ajoissa ja suoritetaan aloi-

tuskokouksessa tai muutoin määrätyt tarkastukset ja toimenpiteet asianmukaisis-

sa työvaiheissa. 

 Rakennustyömaalla ovat käytettävissä hyväksytyt piirustukset ja tarvittavat eri-

tyispiirustukset, ajan tasalla oleva rakennustyön tarkastusasiakirja, mahdolliset 

testaustulokset sekä muut tarvittavat asiakirjat. 

 

Epäselvyyttä ja epätietoisuutta vastaavan työnjohtajan tehtävistä ja vastuista esiintyy 

erityisesti rakennushankkeiden yhteydessä, joissa rakennuttajana toimii yleensä raken-

tamista ja rakennusalaa tuntematon maallikko. Vastaavan työnjohtajan allekirjoittamalla 

sopimuksella ei voida vähentää lakisääteisiä tehtäviä, mutta sopimuksella voidaan täs-

mentää tehtävien ja vastuiden rajoittuminen niihin. Vastaavan työnjohtajan tehtäviin ei 

lain mukaan välttämättä kuulu päivittäinen käytännön työnjohto työmaalla. Lain edel-

lyttämä huolehtimisvelvollisuus työn asianmukaisesta toteuttamisesta voidaan toteuttaa 

käymällä työmaalla riittävän usein hankkeen laajuuteen, vaikeuteen ja rakennusvaihee-

seen nähden ja antamalla käyntien yhteydessä tilanteen vaatimat ohjeistukset.  

 

Rakennuttajan on yhdessä työnjohdon kanssa varmistuttava kohteen valmistumises-

ta sovitussa aikataulussa. Rakennuttaja yhdessä työnjohdon kanssa johtaa työmaata 

ja käyttää apunaan seuraavia johtamisen välineitä /29./; 

 urakoitsijan perehdyttäminen kohteeseen 

 pidetään työmaa- ja suunnittelukokoukset 

 huolehditaan suunnitelmien ja tietojen toimittamisesta työmaalle 

 hyväksytetään suunnitelma-aikataulut urakoitsijoilla 

 johdetaan työnaikaista suunnittelua 

 yhteen sovitetaan urakoitsijoiden työt ajallisesti 

 valvotaan työn ajallista etenemistä ja käsitellään viivästyshäiriöt  

 valvotaan hanketta ja lupaehtojen täyttämistä 

 seurataan urakoitsijoiden laatujärjestelmien toimimista ja huolehditaan laadun-

varmistamisesta 

 valvotaan työmaan työturvallisuuden toteutumista 

 tarkastetaan laskut ja yksikköhintaurakan määrät 

 valvotaan urakoitsijoiden ja toimittajien työn suoritusta 
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Ennen rakentamisen aloittamista täytyy hankkeessa pitää aloituskokous, jonka koolle 

kutsuu rakentaja. Aloituskokouksessa ovat läsnä rakentaja ja/tai hänen edustajansa, pää-

suunnittelija, vastaava mestari, urakoitsijat sekä rakennusvalvontaviranomainen. Aloi-

tuskokouksessa käydään läpi hankkeeseen liittyvät suunnittelu- ja toteutuskysymykset 

sekä sovitaan tarkastusten suorittamisesta ja vastuu- ja tehtäväjaoista. Aloituskokouk-

sesta ja tarkastusasiakirjoista tulee pitää pöytäkirjaa sekä muita mahdollisia muistiin-

panoja. Muistiinpanojen lisäksi työmaan eri vaiheista ja työkohteista kannattaa ottaa 

valokuvia. Aloituskokouksen lisäksi työmaakokouksia tulee pitää säännöllisesti hank-

keen aikana sekä niistä tulee tehdä pöytäkirjamuistiinpanot, jotka toimivat kaikkien 

osapuolten apuna tarkistaessa rakentamisen aikaisia tavoitteita. Rakennusvalvontaviran-

omaisen tarkoituksena on aloituskokouksella varmistaa rakennushankkeeseen ryhtyvän 

edellytykset toteuttaa hanke siten, että rakentaminen toteutetaan säännösten ja määräys-

ten mukaisesti. 

 

 

8.2 Rakentamisen valvonta 

 

Rakentamisen aikainen valvonta voidaan jakaa tilaajan suorittamaan valvontaan sekä 

viranomaisvalvontaan. 

 

Tilaajan valvonta 

Rakennushankkeessa tulee olla toimiva valvontaorganisaatio, jotta lopputuloksesta saa-

daan vaatimusten mukainen. Tilaajan tehtävänä on valita valvojat valvomaan urakka-

suoritusta. Valvontaorganisaation muodostamiseen vaikuttaa valittu urakkamuoto, 

urakkaohjelma, urakan laajuus sekä vaikeusaste, aikataulu ja urakoitsijan oma laadun-

valvonta. Valvonnan avulla pyritään ennaltaehkäisemään virheiden ja ongelmien syntyä 

sekä varmistutaan urakoitsijan noudattavan hyvää rakennustapaa, viranomaismääräyk-

siä, lakeja ja asetuksia.  

 

Tilaajan valvojan valtuudet määritetään urakka-asiakirjoissa. Valvojalla on oikeus tar-

kastaa työsuorituspaikkoja ja rakennustarvikkeiden valmistuspaikoissa. Valvontaa voi-

daan tehdä kokeisiin ja mittauksiin perustuvana tai tarkastavana valvontana. Valvojalla 

ei ole kuitenkaan oikeutta määrätä tai sopia muutoksia urakkaan. 
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Rakennushankkeen suunnittelijat voivat myös tehdä ns. asiantuntijavalvontaa. Suunnit-

telijan valvontaan kuuluu suunnitelmien toteutumisen seuranta sekä suunnitelmia täy-

dentävien ja teknisten ohjeiden anto. 

 

Tilaajan puolesta suoritettava valvonta ei vähennä urakoitsijan vastuuta rakennustyön 

valvonnasta. Tilaajan valvojan on virheen havaitessaan huomautettava asiasta urakoitsi-

jaa, joka on velvollinen korjaamaan virhe välittömästi. /26./ 

 

Rakentamisen aikaiseen tilaajan valvontaan sisältyy myös RAP95 ohjeen mukaan 

 Alihankintojen valvonta, jossa tarkastetaan ja hyväksytään urakoitsijoiden esit-

tämät alihankkijat, laite- ja tuotevalinnat sekä osallistutaan katselmuksiin työ-

maalla ja tehtaissa. 

 Maksuliikenteen valvonta, johon liittyy maksu- ja rahoitusaikataulun laadinta, 

budjetin toteutumisen valvonta sekä laskujen hyväksyminen ja maksaminen. 

 Lisä- ja muutostyöt, jossa teetetään tarvittaessa lisä- ja muutossuunnitelmat, 

käsitellään niihin liittyvät tarjoukset, valmistellaan muutosten edellyttämät pää-

tökset ja selvitykset aikatauluun sovittaen sekä informoidaan suunnittelijoita ja 

urakoitsijoita muutoksista ja päätöksistä. 

 Rakennuttajan hankinnat, jossa hoidetaan ja valvotaan sovitut rakennutta-

jan/tilaajan hankinnat, sovitetaan hankinnat muuhun rakentamiseen sekä varmis-

tetaan kunnallisteknisten sekä muiden liittymien saaminen ajallaan. 

 Erikoistapaukset, joissa käsitellään poikkeamat työmaalla, hankitaan asiantun-

tija-apu erikoistapauksiin sekä käsitellään riitaisuudet. 

 

Viranomaisvalvonta 

Rakentaminen edellyttää viranomaisvalvontaa, mikäli hankkeelle vaaditaan rakennuslu-

pa. Kunnan rakennusvalvontatehtävät voidaan jakaa valvontatehtäviin ja neuvontatehtä-

viin. Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa rakennustoimintaa sekä mää-

räysten noudattamista rakentamisessa ja ennaltaehkäistä rakennusvirheitä. Rakentamista 

valvotaan rakennuslupamenettelyn sekä rakennusaikaisen valvonnan avulla. Rakennus-

luvan mukaista valvontaa tehdään rakennustyön aikana pohja-, rakenne-, ja LVI-

laitteiden katselmuksina. Rakennusvalvontaviranomaisten tarkastusten ja katselmusten 

tarkoituksena on varmistua rakennustöiden valmistuvan määräysten ja hyvän rakennus-

tavan mukaisesti eivätkä ne välttämättä osoita kohteen valmistuvan urakkasopimusten 
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mukaisesti. Tämän vuoksi on rakennuskohteessa pidettävä aloituskokouksen lisäksi 

säännöllisiä työmaakokouksia, joissa pystytään arvioimaan työn sopimuksen mukainen 

valmistuminen. 

 

Viranomaisvalvontaa suorittavat myös rahoittajan puolelta Maaseutuvirasto ja ELY-

keskus. Maaseutuvirasto tekee otantatarkastuksia keskeneräisille hankkeille haettujen 

maksatusten perusteella ja ELY-keskukset suorittavat hallinnollisen lopputarkastuksen 

hankkeelle viimeisen maksatushakemuksen yhteydessä. Tarkastusten yhteydessä var-

mistutaan hankkeen toteutuneen suunnitelmien ja niiden pohjalta tehtyjen rahoituspää-

tösten mukaisesti. Samalla tarkastellaan eläinten hyvinvointiin, ympäristöön ja palo-

määräyksiin perustuvia toteutuksia. /26./ 

 

 

8.3 Tilaajan velvollisuudet ja investointien maksuun hakeminen 

 

Rakennusvaiheen aikana tilaajan päävelvollisuutena on suorittaa urakkahinnan maksut. 

Maksut suoritetaan urakkasopimukseen liitetyn maksuerätaulukon mukaisesti, jossa 

maksuerät on jaettu tasaisesti valmistuneen työvaiheen mukaan. Valvoja tarkistaa teh-

dyn työn suhteessa laskutukseen ja tilaaja viimekädessä hyväksyy laskun. Tilaaja on 

velvollinen YSE1998 mukaan maksamaan laskut 14 vuorokauden kuluessa laskun saa-

pumisesta. Jos maksu viivästyy, on tilaajan suoritettava ylimenevältä ajalta viivästys-

korkoa. Mikäli tilaajan mielestä laskua ei voida maksaa, on siitä ilmoitettava urakoitsi-

jalle, jotta he voivat hoitaa asiassa osuutensa. Ellei urakkasopimuksessa ole sovittu 

maksuerätaulukon käytöstä, on tilaajan suoritettava maksut, jotka määräytyvät suhteessa 

toteutuneeseen urakkasuoritukseen. Urakkasopimuksen mukaisia maksueriä ei voida 

sopia muutettavaksi vähäisiä poikkeamia lukuun ottamatta ilman takaajien kirjallista 

suostumusta. 

 

Urakkasopimuksiin tulee kirjata lisä- ja muutostöihin liittyvät velvoitteet. Urakkahin-

taan lisäyksen aiheuttava lisä- ja muutostyö tulee tilaajan maksaa, kun työ on tehty so-

pimusten mukaisesti ja lasku on esitetty sekä oikeaksi todettu. 

 

Urakkahinnan loppuerä on maksettava maksuerätaulukon mukaisesti tai viimeistään 

silloin, kun määräysten mukainen loppuselvitys on toimitettu. 
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Oikeusvaikutukseltaan rakennusosan omistusoikeus siirtyy tilaajalle sen jälkeen, kun 

tätä vastaava maksu on suoritettu. Vastaanottaessaan urakkasuoritusta sen valmistuttua 

siirtyy vahingonvaaran vastuu urakoitsijalta tilaajalle. Tilaajalla on tiettyjä oikeuksia 

pidättäytyä maksamasta osaa urakkahinnasta. Tarkemmin näistä pidätyksistä YSE1998 

42§:ssä. 

 

Tiedonantovelvollisuus 

Rakennushankkeet luodaan sopimuspohjalle, jotka perustuvat luottamukseen sopija-

puolten antamista tiedoista, määräyksistä ja ohjeista. Sopijaosapuolet eivät saa johtaa 

toisiaan harhaan antamalla vääriä tietoja tai salaamalla niitä. Osapuolilla on täten tie-

donantovelvollisuus. Tilaaja täyttää em. velvoitteen jo tarjouspyynnössään ja samalla 

muodostaa keskeisen vastuukysymyksen. Tarjouspyynnössä voidaan antaa urakkahin-

taan vaikuttavia tietoja kokonaan sitovina tai osittain sitovina, kokonaan sitoumuksetta 

tai jättää joitakin tietoja antamatta.  

 

Tietojen kokonaan antamatta jättäminen, tietojen puutteellisuus tai virheelliset tiedot 

aiheuttavat tilaajalle korvausvelvoitteen urakoitsijalle aiheutuneista seuraamuksista. 

Yleensä tilaaja antaa tiedot sitovina, jolloin hän vastaa tiedoista riippumatta siitä minkä 

tahon selvityksiin tiedot perustuvat.  

 

Tilaaja on velvollinen antamaan ennakkoon tietoja rakentamisen olosuhteista, erityisiä 

työmenetelmiä aiheuttavista rakenneratkaisuista ja niihin liittyvistä töiden ajoituksista 

sekä työturvallisuuteen ja ympäristöön liittyvistä tiedoista. 

 

Mikäli rakentamisen aikana ilmenee, että olosuhteet poikkeavat ilmoitetuista tiedoista 

tai tutkimustuloksista, on sopijapuolten pyydettävä kirjallisesti katselmusta, jossa poik-

keaman vaikutus urakkaan voidaan todeta. Poikkeaman aiheuttamaan urakkahinnan ja 

aikataulun muutokseen suhtaudutaan samoin, kuin lisä- ja muutostöihin. /26./ 

 

Tilaajan myötävaikutusvelvollisuus 

Rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa (YSE1998) on kirjattu määräyksiä, jotka 

määrittelevät tilaajan toimenpiteitä ja samalla luovat tilaajan myötävaikutusvelvollisuu-

den urakoitsijaa kohtaan.  Urakoitsija voi täyttää hänelle sopimuksessa kuuluvat velvol-

lisuudet, mikäli tilaaja täyttää myötävaikutusvelvollisuutensa. 
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YSE1998 8§ mukaan tilaajan myötävaikutusvelvollisuuksia ovat 
 viranomaisten lupien hankkiminen 
 viranomaisten tekemien suunnitelmien tarkastusten ja lupien edellyttämien 

katselmusten ja mittausten veloitusten maksaminen 
 suunnitelma-aikataulun laatiminen yhteistyössä urakoitsijan kanssa 
 suunnitelma-asiakirjojen toimittaminen ajoissa urakoitsijan käyttöön sisäl-

löllisesti verrattuna ja tarkastettuna 
 tilaajan hankittavaksi sovittujen tarvikkeiden toimittaminen sopimuksessa 

määrättynä aikana urakoitsijalle 
 urakkaan kuulumattomista töistä urakoitsijalle aiheutuvien häiriöiden es-

täminen 
 

Hankkeen jakautuessa useamman urakoitsijan kesken, on tilaajan myötävaikutusvelvol-

lisuutena yhteen sovittaa eri urakoitsijoiden työt. 

 

Rakennus- ja ympäristölupien hankkiminen on edellytys hankkeen toteuttamiselle ja 

investointituen hakemiselle. Rahoittajan vaatimuksesta tilaaja ei saa aloittaa rakennus-

hanketta eikä saa solmia urakkasopimuksia ennen tukipäätöksen myöntämistä. Lisäksi 

tilaajan on huolehdittava, ettei solmi urakkasopimusta ennen viranomaislupien myön-

tämistä. Urakkasopimuksen solmimisen jälkeen töiden aloittamisen lykkääntyminen 

rakennusluvan epäämisen tai lisäselvityspyynnön vuoksi aiheuttaa korvausvelvoitteen 

muutostyöstä, josta aiheutuu taas muutoksia urakkahintaan ja suoritusaikaan.  

 

Suunnittelun osalta tilaaja vastaa siitä, että suunnitelmat sekä rakennusosien suunnitte-

lun lähtötiedot luovutetaan urakoitsijalle suunnitelma-aikataulun mukaisesti. Mikäli 

suunnitelma-asiakirjojen luovutus myöhästyy, on urakoitsija oikeutettu saamaan urak-

ka-aikaan pidennystä sekä korvausta syntyneistä vahingoista. 

 

Tilaajan on huolehdittava suunnitelmien vertaamisesta ja yhteensovittamisesta, niin ettei 

niiden välillä ole ristiriitaisuuksia tai tulkinnallisia eroja. Suunnitelmiin tulee merkitä 

laatimispäivämäärä sekä tehdyt muutokset. 

 

Rakennustarvikkeiden toimittamisvelvollisuus ei ole yhtä velvoittava kuin suunnitelmi-

en toimittaminen. Tilaaja voi toimittaa rakennustarvikkeita tai – osia silloin, kun hän 

katsoo saavansa niitä esim. halvemmalla kuin urakoitsija. Muutoin tilaajan on toimitet-

tava ajoissa urakoitsijalle ne rakennustarvikkeet, joista on sovittu. Tilaajalla on myös 

vastuu tarviketoimitusten sopimuksenmukaisuudesta, viivästymisistä ja laadusta. 
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Rakennuskohteen jakaminen eri urakoitsijoiden kesken ilman pääurakoitsijan kanssa 

tehtyä alistamissopimusta aiheuttaa tilaajalle velvoitteen yhteen sovittaa urakat ajallises-

ti niin, ettei toisen urakoitsijan myöhästyminen aiheuta vahinkoa muille urakoitsijoille. 

Mikäli joku sivu-urakoitsijoista aiheuttaa vahinkoa toisille urakoitsijoille, niin tilaaja on 

velvollinen korvaamaan ylimääräiset kustannukset muille urakoitsijoille. 

Tilaajan myötävaikutusvelvollisuus merkitsee sitä, että tilaaja ei saa perusteetto-

masti estää tai haitata urakoitsijan työskentelyä suorituksen täyttämiseksi. /26./ 

 

Investointituen maksuun hakeminen 

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmakaudella 2007 – 2013 on omat säädökset 

investointitukien avustusten maksamisen ja lainan nostamisen suhteen. Tarkemmin 

näistä oikeusvaikutuksista on mainittu mm. seuraavissa kansallisissa lainosissa.  

 Laki maatalouden rakennetuista 1476/2007 

 VNa 299/2008 

Kansalliset lait ja asetukset määrittyvät EU:n asetusten seurauksena. Maksamisen osalta 

kansallisia lakeja ja asetuksia määrittelee (EY) N:o 1290/2005 rahastoasetus sekä siihen 

liittyvät (EY) N:o 1698/2005 kehittämisasetus, (EY) N:o 1974/2006 toimeenpanoasetus 

ja (EY) N:o 1975/2006 valvonta-asetus. 

 

VNa 299/2008 9 luvussa todetaan tuen maksamisen edellytyksistä seuraavaa. 
41§ ”Tuen maksamisen ja lainan nostamisen edellytyksenä on, että tukikelpoi-
sen kustannuksen perusteena oleva toimi on toteutettu ja siitä aiheutuva lopul-
linen kustannus on maksettu. Menon tulee olla tuen saajan maksama. Omaa 
puutavaraa tai maa-aineksia käytettäessä on esitettävä asiantuntijan selvitys 
käytetyn puutavaran tai maa-aineksen määrästä, laadusta ja hinnasta.” 
42§ ” …, että tuettavista kustannuksista on olemassa yksilöity lasku ja tosite 
sen maksamisesta... Maksuasiakirjoista tulee käydä  yksityiskohtaisesti ilmi 
suoritettu hankinta. Tukea ei makseta ennen kuin meno on kirjattu yrityksen 
kirjanpitoon tai muistiinpanovelvollisen osalta muistiinpanoihin.” 
44§ ” Avustuksen ensimmäisen erän maksamista on haettava kahden vuoden 
kuluessa tuen myöntämisestä. Jos tukipäätöksen voimassaoloaikaa on rakenne-
tukilain 19§:n 2 momentin nojalla pidennetty, ensimmäisen erän maksamista 
on haettava päätöksessä mainittuna aikana. Avustuksen viimeisen erän mak-
samista on haettava viimeistään kahden kuukauden kuluttua työn valmistumi-
sesta tai irtaimiston hankinnasta. Maksettavaksi haetun avustuksen ensimmäi-
sen ja viimeisen erän on oltava vähintään 20 prosenttia avustuksena myönne-
tyn tuen määrästä. Jos samaan hankkeeseen on myönnetty sekä avustusta että 
korkotukilainaa, on lainan nostolupaa haettava vastaavassa määräajassa mitä 
1 ja 2 momentissa säädetään avustuksen maksamisesta.” 
47§ ” Investointitukena myönnettävän korkotukilainan ensimmäisen ja viimei-
sen erän on oltava vähintään 20 prosenttia korkotuella tuetun lainan koko-
naismäärästä.” 
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Investointituetun navettahankkeen hakeminen maksuun on rakennusvaiheen aikana oma 

prosessinsa. Navetta hankkeet ovat pääsääntöisesti EU-osarahoitettuja ja niitä tarkastel-

laan sen vuoksi eri määräyksillä kuin kansallisesti rahoitettuja hankkeita. EU:n osuus 

tuesta on 45 % ja kansallinen osuus 55 %. Maksatusprosessi on hyvin säädeltyä ja sen 

vuoksi esitän prosessin kulun lähinnä säädösten avulla tarkasteltuna. 

 

Ensimmäisen maksuhakemuksen saapuessa paikalliseen ELY-keskukseen, tulee se 

kirjata diariin saapuneeksi. Hakemukseen merkitään samalla saapumispäivämäärä. 

Maksatushakemuksen vireilläolon oikeusvaikutukset alkavat saapumispäivästä. Tuen 

saajan on haettava maksatusta kirjallisesti tarkoitusta varten vahvistetulla lomakkeella. 

Maksatushakemuksella haetaan avustusta ja lainan nostolupaa toteutuneiden tukikel-

poisten kustannusten perusteella. Rakentamiseen myönnetty avustus voidaan maksaa ja 

korkotukilaina nostaa enintään viidessä erässä, kuitenkin niin, että ensimmäisessä ja 

viimeisessä erässä haetun avustuksen ja lainan määrän on oltava vähintään 20% tuen 

kokonaismäärästä.  

 

Maksatushakemuksen tiedot 

Maksatushakemuksessa on oltava hakijan yhteystiedot, diaarinumero ja pankkiyhteys. 

Hakijan ilmoittama tuen maksun perusteena olevat kulut ja siitä laskettu tuen määrä. 

Hakemus tulee olla päivätty ja tuen saajien allekirjoittama sekä vakuuttama tuen ehtojen 

mukaisesti. Maksatushakemuksen yhteydessä on toimitettava EU-osarahoitteisissa 

investointikohteissa kirjanpitoon viedyt kopiot kuiteista ja maksutositteista yhdessä 

pääkirjaotteen kanssa. Viimeistä maksatusta haettaessa on em. lisäksi toimitettava kopio 

rakennustarkastajan loppukatselmuspöytäkirjasta. Tuen saaja voi hyödyntää kustannuk-

sia omasta työstä, omasta puutavarasta ja omasta maa-aineksesta. Omasta työstä tulee 

pitää tuntikirjanpitoa, jossa henkilötyöstä hyväksytään 10e/h ja konetyöstä henkilötyön 

lisäksi 20e/h. Omasta puutavarasta ja maa-aineksesta tulee saada ulkopuolisen asiantun-

tijan selvitys määrästä, laadusta ja hinnasta. Kansallisesti rahoitetuissa kohteissa riittää 

menotositteena koontilista, jossa on eroteltuna kirjanpitonumeroittain ja sisällöltään 

hankintojen kustannukset. 

 

Maksatustarkastuksen yhteydessä tarkistetaan sääntöjen noudattaminen, kustannusten 

tukikelpoisuus ja kirjanpidon moitteettomuus. Maksatushakemuksen saavuttua ELY -
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keskukseen, tarkastaja suorittaa hallinnollisen asiakirjatarkastuksen, jossa tarkastetaan 

hakemuslomakkeen oikeellisuus, diariin kirjaaminen sekä hakemuksen oikea täyttämi-

nen. Tarkastaja vertaa lisäksi tukipäätöksen perusteella aloittamispäivämäärää, työn 

suorittamisen viimeistä päivämäärää ja kilpailuttamisvelvoitetta, syntyneitä kustannuk-

sia ja niiden hyväksyttävyyttä sekä vaikutusta haettavaan tuen määrään. 

 

Ensimmäisessä maksatushakemuksessa tarkistetaan toimenpiteen aloittamisajankohta. 

Hakemuksen liitteenä olevien tositteiden perusteella verrataan kustannusten synty-

misajankohtaa tukipäätöksen päivämäärään. Toimenpidettä ei saa aloittaa eikä tarvik-

keita hankkia ennen tukipäätöstä. Aloittamiseksi katsotaan, jos perustustyö on aloitettu 

valamalla tai muulla kestävällä tavalla tai jos perustustyön toteuttaa urakoitsija, lopulli-

nen urakkasopimus on allekirjoitettu taikka jos työ teetetään, lopullinen sopimus työn 

tekemisestä on allekirjoitettu. Työ katsotaan aloitetuksi investointiin kuuluvan koneen 

hankinnassa, jos tilaus on tehty tai sopimus hankinnasta on allekirjoitettu tai hankinta-

hinta on maksettu. /3./ Ennen tukipäätöstä syntyneet tarvikekustannukset hylätään. 

Aloittamiseksi ei kuitenkaan katsota rakennussuunnitelman tai muun suunnitelman laa-

timista, viranomaislupien hakemista, hakemuksen tekemiseen liittyvien kustannusten 

syntymistä. 

 

Ensimmäinen erä on haettava kahden vuoden kuluessa tuen myöntämisestä, joten työn 

suorittamisen viimeinen päivämäärä määrittää milloin hakemuksen on oltava viimeis-

tään ELY -keskuksessa. Hankkeen tuen maksu hylätään, mikäli ensimmäinen maksa-

tushakemus ei ole tullut vireille ennen työn suorittamisen viimeistä päivämäärää. Tuki-

päätös lakkaa olemasta voimassa kahden vuoden kuluttua päätöksen antopäivästä, jollei 

tuen ensimmäistä erää ole ko. aikana maksettu tai sen maksamista tai lainan nostolupaa 

haettu. Mikäli hanketta ei saada päätökseen tukipäätöksessä mainittuna aikana, tulee 

hankkeelle hakea työn suorittamisen jatkoaikaa ennen viimeistä voimassaolon päivä-

määrää. Voimassaoloaikaa voidaan pidentää ennen määräajan loppumista tehdystä ha-

kemuksesta ja voidaan pidentää enintään kahdesti vuodeksi kerrallaan.  

 

Laki maatalouden rakennetuista 1476/2007 8 luku määrittelee investointituen ja nos-
toluvan maksamisen edellytykset. 

36§ 2mom. ”Avustus voidaan maksaa enintään viidessä erässä. Avustusta 
maksetaan enintään tukitasoa sekä myönnetyn tuen määrää vastaava osuus 
maksuhakemukseen sisältyvistä hyväksyttävistä kustannuksista. 
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3 mom. ”Avustuksen maksamisen edellytyksenä on, että tuen saaja on noudat-
tanut tuen ehtoja. Lisäksi maksamisen edellytyksenä on tuen saajalle aiheutu-
neen menon tosiasiallisuus, lopullisuus ja todennettavuus sekä kohdentuminen 
tuettavaan toimenpiteeseen. Jos avustusta on myönnetty rakentamisinvestoin-
tiin, on viimeisen erän maksamisen edellytyksenä, että rakentamisinvestointi on 
kokonaisuudessaan toteutunut tukipäätöksen mukaisena. Maksuhakemukseen 
on liitettävä avustuksen maksamisen edellytysten kannalta välttämättömät ti-
linpitoasiakirjat ja selvitykset.” 
38§ 2 mom. ”Tuen kohteena olevaa lainaa voidaan nostaa kerrallaan enintään 
toteutuneita kustannuksia vastaava osuus. Nostoluvan myöntämisen edellytyk-
senä on, että tuen ehtoja on noudatettu. Lisäksi edellytyksenä on tuen saajalle 
aiheutuneen menon lopullisuus ja todennettavuus sekä kohdentuminen tuetta-
vaan toimenpiteeseen.” 

 

Tukikelvottomat kustannukset 

Kaikkea rakentamisen aikana ja sen seurauksena syntyviä kustannuksia ei voida kuiten-

kaan hyväksyä tukikelpoisiksi kustannuksiksi. VNa. N:o  299/2008 7 luvussa määritel-

lään tuen ulkopuolelle jäävät kustannukset. 

37§ ” Tukea ei myönnetä kustannuksiin, jotka johtuvat: 
1) tuotanto- tai tukioikeuksien tai maitokiintiöiden hankinnasta. 
2) eläinten ja kasvien hankinnasta 
3) koneiden ja laitteiden hankinnasta, jollei hankinta liity uudisrakennus-, laa-

jentamis-, tai peruskorjausinvestointiin. 
4) käytettyjen koneiden ja laitteiden hankinnasta 
5) suunnittelusta, jos kustannukset eivät liity edellä 14§:ssä tarkoitettuun ra-

kennussuunnitelmaan tai salaojitusta koskevaan suunnitelmaan. 
6) hankinnoista, jotka on tehty hakijalta, hänen perheenjäseneltään, hakijan tai 

hänen perheenjäsenensä määräysvallassa olevalta yritykseltä tai hakijana 
olevan yrityksen johtavassa asemassa olevalta henkilöltä, jollei hankinnasta 
ole hankittu riittävästi tarjouksia muilta asianmukaisilta tarjoajilta. 

7) kiinteistön tai rakennusten hankinnasta julkisyhteisöltä, jollei hankinnan 
kohde ole ollut käyvän hinnan selvittämiseksi julkisesti myytävänä vähintään 
kahden kuukauden ajan tai sen hankintahinta perustu vähintään kahden 
myyjästä riippumattoman itsenäisen asiantuntevan arvioijan hinta-arvioon. 

8) investoinnin tai muun toimenpiteen rahoituksesta 
9) leasingistä 
10) osamaksulla hankittavan koneen tai laitteen maksueristä, jollei hankitun 

omaisuuden omistusoikeus siirry hankkeen toteutusaikana 
11) arvonlisäverosta, jollei se jää hakijan lopulliseksi menoksi 
12) hakijan itsensä suorittaman kuljetuksen kustannuksista 
13) kustannuksista, jotka aiheutuvat maatilayrityksen tavanomaiseen liiketoimin-

taan kuuluvasta toiminnasta tai siihen liittyvästä suhdetoiminnasta 
14) kustannuksista, jotka ovat syntyneet ennen tukipäätöstä 
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Maksatushakemuksen käsittely 

Maksatushakemuksen liitteenä olevista kuiteista tarkistetaan rakentamiseen kohdistu-

neet kustannukset sekä todetaan niiden lopullinen meno maksutositteista ja kirjanpitoon 

tiliöidyistä kustannuksista. Mikäli kustannuksissa on rakentamiseen kuulumattomia tai 

muutoin tukikelvottomia kustannuksia, niin ne tulee vähentää hyväksyttävistä toteutu-

neista kustannuksista, joista lopullinen tuen määrä lasketaan. Mikäli tukikelvottomia 

kustannuksia on yli 3 % maksuhakemuksen tukikelpoisista kustannuksista, niin tukipää-

tökseen sovelletaan vähennystä. Vähennyksen määrä on haetun ja hyväksytyn kustan-

nuksen erotus. Vähennystä ei tehdä, jos tuensaaja voi osoittaa, ettei tukikelvottomien 

kustannusten ottaminen mukaan johdu hakijasta. Mikäli tuensaajan todetaan tarkoituk-

sella hakeneen myös tukeen kuulumattomia kustannuksia, niin asianomainen hanke on 

suljettava maaseuturahaston ulkopuolelle ja mahdollisesti jo maksetut tuet peritään ta-

kaisin.  

 

Kilpailuttamisen tarkastaminen maksatuksen yhteydessä tulee niiden hakijoiden kohdal-

la kyseeseen, joiden hankinnan arvo ja siihen liittyvän tuen määrä on yli 50 %. Näiden 

tuensaajien on tukipäätöksen saatuaan kilpailutettava hankintansa ja tehtävä hankintail-

moitus ennen hankintojen ja sopimusten tekemistä (Laki 348/2007). Saatujen tarjousten 

perusteella tuensaaja valitsee joko halvimman tai kokonaistaloudellisesti edullisimman 

toimittajan ja tekee näiden pohjalta hankintapäätöksen. Maksatusta hakiessaan tuensaa-

jan on liitettävä Hilma-ilmoituksesta kopio maksuhakemukseen.  

 

Maksatushakemuksen ja tarvittavien liitteiden tarkastuksen jälkeen hakemuksesta teh-

dään maksusanoma rahoitusohjelmaan, Rahtuun, ja siellä laitetaan otantavalmis-tilaan. 

Maksun tulee olla mukana viikoittain Maaseutuviraston suorittamassa valtakunnallises-

sa 5 % otantavalvonnassa. Mikäli Mavin otanta sattuu kohdalle, niin hankkeeseen teh-

dään välivalvonta ja siitä raportoidaan, jonka jälkeen vasta avustus voidaan maksaa ja 

lainan nostolupa myöntää. Mikäli otantaa ei ko. maksatushakemukseen kohdistu, niin 

tuen maksu ja nostolupa voidaan myöntää parin päivän kuluttua otannasta. 

 

Rakennusinvestoinnin päättyessä tuensaaja toimittaa ELY-keskukseen maksatushake-

muksen vaadittavine liitteineen. Hakemus ja sen liitteenä olevat kuitit ja maksutositteet 

sekä kirjanpito tarkastetaan samalla tavoin kuin välimaksatuksissakin. Hakemuksen 

liitteenä olevasta rakennustarkastajan loppukatselmuspöytäkirjasta tulee ilmetä hank-
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keen valmistuminen sekä mahdolliset huomautukset. Hakemuksessa tulee haettavan 

tuen määrän olla väh. 20 % tuen kokonaismäärästä. Ennen loppumaksua kohteeseen 

suoritetaan paikanpäällä tehtävä hallinnollinen lopputarkastus. Lopputarkastuksen yh-

teydessä todetaan hanke valmistuneeksi rahoitusehtojen mukaisesti sekä kustannusten 

toteuman ja kirjanpidon osalta. Hallinnollisesta tarkastuksesta tehdään pöytäkirja ja ha-

kemuksesta tehdään maksusanoma Rahtuun ja siellä laitetaan otantavalmis-tilaan ennen 

Mavin viikko-otantaa. Investoinnin loppumaksu voidaan suorittaa, kun Mavin viikko-

otanta on tehty. Maksutapahtumasta tulostetaan maksupäätös ja maksusanoma vaihde-

taan Rahdussa maksuvalmis-tilaan, jolloin se on valmis kuitattavaksi maksuun edelleen 

hallinnon käsiteltäväksi. 

 

Maksupäätökset hyväksytään ja allekirjoitetaan tarkastajan ja maksatuspäällikön allekir-

joituksilla. Maksupäätös avustuksesta ja lainan nostoluvasta lähetetään tuensaajalle ja 

tuensaajan pankkiin sekä yksi molemmista alkuperäisistä päätöksistä kirjataan ELY -

keskuksen arkistoon. 

 

 

Kuva 7. Maksatusprosessin kuvaus 
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8.4 Urakoitsijoiden velvollisuudet 

 

Pää- ja sivuvelvollisuudet 

Rakennushanke on eri osapuolten välistä yhteistyötä ja velvollisuuksia toisiaan kohtaan 

sekä määräysten ja ohjeitten noudattamista. Tilaajan ja urakoitsijan velvollisuudet ni-

voutuvat yhteen urakkasopimuksessa.  Urakkasopimus kirjoitetaan YSE1998 mukaises-

ti, mikäli ei haluta ottaa sopimukseen mukaan erillisiä sovittavia asioita.  

Urakoitsijan pääasiallisena velvollisuutena rakennusurakassa on suorittaa rakentaminen 

sopimuksen ja sovitun aikataulun mukaisesti. Urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu suo-

rittaa kaikki tehtävät niin, että saavutetaan sovitun mukainen työntulos. 

Yleisten sopimusehtojen (YSE1998) mukaan pääsuoritusvelvollisuus määritellään 
seuraavasti: 

 urakoitsijan suoritusvelvollisuus kytkeytyy tilaajan maksamaan sovittuun  
hintaan 

 urakoitsijan työntulos määritellään sopimusasiakirjoissa 
 urakoitsijan suoritusvelvollisuus perustuu sopimusasiakirjoissa ilmeneviin 
  tehtäviin 
 urakoitsija ei ole velvollinen toteuttamaan tilaajan vaatimuksia, jotka eivät  

perustu sopimusasiakirjoihin tai yleiseen käytäntöön 
 urakoitsijan on tehtävä työ ammattitaitoisesti, voimassa olevien rakenta-

mista koskevien säädösten ja hyvän rakentamistavan mukaan 
 

Urakoitsijan on tunnistettava tarjouspyynnöstä ne suoritusvelvollisuuden ulkopuolelle 

jäävät vaatimukset, joita ei tarvitse ottaa huomioon urakkatarjousta laskiessa. Puutteelli-

sen tarjouspyynnön saadessaan urakoitsijan tulee tehdä lisätiedustelu tarjouspyynnön 

lähettäjälle, jotta hän voi ottaa huomioon työssä tarvittavan vaatimustason. 

 

Urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu myös huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan 

säädöksiä ja hyvää rakentamistapaa. Mikäli tilaajan toimittamat suunnitelmat eivät vas-

taa määräyksiä, on urakoitsijalla oikeus saada lisäkorvaus, jos määräysten täyttäminen 

aiheuttaa lisäkustannuksia tarjouslaskenta-asiakirjoihin verrattuna. Lisäkorvaus makse-

taan muutostöitä koskevien sääntöjen mukaan. 

 

Urakoitsijalle kuuluu YSE1998 mukaan myös sivuvelvollisuuksia, jotka on otettu 

huomioon urakkahinnassa. Pääsuoritusvelvollisuuden lisäksi sivuvelvollisuudet ovat 

olennainen osa rakennussuoritusta. 
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Yleisissä sopimusehdoissa mainitut sivuvelvollisuudet ovat /26./; 
  työsuoritukseen liittyvien lupien hankkiminen 
  tarvittavien rakennusvälineiden hankkiminen 
  tarvittavat mittaukset 
  oman aikataulun laadinta 
  tarvittava suojaus 
  urakka-alueen puhtaanapito 
  tarpeellisten teiden ja muiden rakenteiden tekeminen ja purkaminen 
  urakoitsijan hankittavaksi kuuluvien suunnitelmien toimittaminen 
  käyttö- ja huolto-ohjeiden toimittaminen 
  työnantajavelvoitteiden hoitaminen 
  urakoitsijan tätä kohdetta koskeviin muihin sopimuksiin perustuvat velvolli-

suudet 
 

Rakennustyömaalla tulee jokaisen urakoitsijan huolehtia oman työsuorituksen edellyt-

tämistä töistä ja niiden valmisteluista. Rakennushankkeen jaetuissa urakoissa tilaajan on 

kaupallisissa asiakirjoissa nimettävä pääurakoitsija, joka huolehtii työmaapalveluista, 

mikäli tilaaja ei hoida niitä itse. YSE 1998 määrittelee työmaapalvelut koko työmaata 

koskeviksi ja toisille urakoitsijoille annettaviksi palveluiksi.  

Näitä palveluja ovat yleensä: 
 työnaikaisten rakennelmien ja asennusten teko sekä tarvittavat purkutyöt 
 yhteistä tarvetta palvelevien mittojen asettaminen 
 kulkuteiden teko ja kunnossapito sekä yleisen liikenteen hoito 
 työsuoritusta varten tarpeellisten alueiden vuokraaminen ja aitaus 
 yleisvartioinnin järjestäminen 
 suojaustoimenpiteet 
 rakennuskohteen lämmittäminen ja yleisvalaistus 
 jätehuolto 
 yhteisten sosiaalitilojen siivous ja puhtaanapito 
 lumityöt rakennuskohteessa 
 rakennusaputyöt 
 varasto-, sosiaali- yms. tilojen järjestäminen 
 veden ja sähkön antaminen 

 

Työmaapalvelut tulee täsmentää urakkaohjelmassa, urakkarajaliitteessä, mutta viimeis-

tään urakkaneuvotteluissa. Työmaapalvelujen antovelvollisuus on rajattu koskemaan 

tiettyjä urakoita ja hankintoja, esim. rakennusaputyön määrä tulee kuvata urakkarajaliit-

teessä, koska muutoin se on maksullista. /26./ 

 

Selonottovelvollisuus 

Kun tilaajalla on tiedonantovelvollisuus rakennusurakan sopimukseen vaikuttavista te-

kijöistä, on urakoitsijalla vastaavasti selonottovelvollisuus. YSE1998 mukaan urakoitsi-
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jaa edellytetään ottamaan selvää rakennusalueesta ja työn suorittamiseen vaikuttavista 

olosuhteista ennen kuin hän antaa vastauksen tarjouspyyntöön. Urakoitsija saa raken-

nuspaikkaa koskevat tiedot tilaajalta, joten on tärkeää, ettei tilaaja jätä kertomatta olen-

naisia asioita. Urakoitsijalta edellytetään asiantuntijuutta tulkitessaan sopimusasiakirjo-

jen tietoja ja tutkimustuloksia. Asiantuntijuus ja korkea ammattitaito lisää selonottovel-

vollisuudelle asetettuja vaatimuksia. /26./ 

 

 

8.5 Urakoitsijan vastuut 

 

Vastuu työaikana 

Urakoitsijan vastuu rajoittuu urakkasopimuksessa määriteltyihin tehtäviin ja vastusiin. 

Mikäli urakoitsija jättää työsuorituksensa täyttämättä tai työ ei vastaa sopimuksen mu-

kaisia vaatimuksia, on hänen joko korjattava tai korvattava tilaajalle aiheuttamansa va-

hingot. Mikäli kohdetta ei voi korjata, voi tilaaja jättää urakkaosuuden maksamatta niil-

tä osin tai jos rakennusvirhe on vakava, voi tilaaja purkaa sopimuksen. Tilaaja voi myös 

korjauttaa virheen urakoitsijan laskuun, ellei urakoitsija suostu tilaajan esittämiin vaa-

timuksiin. Urakoitsijan vastuu on riippuvainen myös urakointimenetelmästä ja siihen 

liittyvistä suunnitteluttamisesta, tutkimusten ja tavaroiden hankinnasta jne. Näiden vaa-

timusten osalta urakoitsija vastaa /26./ 

 laatimistaan suunnitelmista 
 hankkimistaan tiedoista ja tutkimustuloksista 
 tekemistään töistä ja hankkimistaan rakennustavaroista ja rakennusosista 
 antamistaan määräyksistä ja ohjeista 
 toiselle sopijapuolelle toimittamistaan aineettomista hyödykkeistä, kuten 

tietojärjestelmistä ja tiedoista 
 tarvitsemastaan paikalleen mittauksesta ja asettamistaan mitoista 
 lakien ja asetusten noudattamisesta oman suorituksensa osalta. 

 

Vastuu takuuaikana 

Urakoitsijaa sitoo sovittujen töiden suorittaminen sopimuksen ja hyvän rakennustavan 

mukaisesti. Urakoitsijan työlle asetetaan takuuaika, joka alkaa tilanteesta riippuen 

 urakoitsijan ja tilaajan yhteisesti pitämästä rakennuskohteen vastaanotto-
tarkastuksesta tai 

 urakkasuorituksen tarkastuksesta tai 
 sinä päivänä, jolloin rakennuskohde otetaan käyttöön. 
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Takuuaika määräytyy urakkasopimuksen mukaan ja on sen pituus on kaksi vuot-

ta(YSE1998). Takuu käsittää urakoitsijan oman ja hänen aliurakoitsijoidensa työsuori-

tuksen. Jaetussa urakassa pääurakoitsijan takuuvastuu ei koske osaurakoitsijoiden työ-

suorituksia. Urakoitsija on velvollinen korjaamaan takuuaikana ilmenneet virheet ja 

määrittämään urakkasopimuksessa määritettyjen laatuvaatimusten mukaiset korjausta-

vat. Urakoitsijan korjausvelvollisuuden piiriin eivät kuulu virheet, jotka johtuvat 

 normaalista kulumisesta 
 tilaajan virheestä 
 huollon laiminlyönnistä 
 suunnittelijan virheestä 
 sivu-urakoitsijan virheestä 
 vahingonteosta tai ulkopuolisten toimista 

 

Vastaanottotarkastuksen yhteydessä tulee sopia, koska rakennuskohteen takuuaika päät-

tyy ja koska takuutarkastus pidetään. Takuutarkastus pidetään yleensä aikaisintaan kuu 

ennen takuuajan päättymispäivämäärää ja viimeistään kyseisenä päivänä. Takuutarkas-

tuksen yhteydessä käydään läpi havaitut virheet ja puutteet ja sovitaan päivämäärä mi-

hin mennessä urakoitsija suorittaa korjaukset. /26./ 

 

Vastuu takuuajan jälkeen 

Yleisesti ottaen takuuajan päätyttyä urakoitsija on vastuusta vapaa. YSE1998 mukaan 

urakoitsija vastaa edelleen takuuajan jälkeen sellaisista virheistä, jotka tilaaja on voinut 

osoittaa johtuvan urakoitsijan laiminlyönnistä, täyttämättä jääneestä suorituksesta, laa-

dunvarmistuksen olennaisesta laiminlyönnistä sekä virheistä, joita tilaaja ei ole voinut 

havaita vastaanottotarkastuksessa eikä takuuaikana. Tällaisten ns. piilevien virheiden 

huomaaminen edellyttää rakenteiden avaamista. Tällaisesta vastuusta urakoitsija on 

vapaa kymmenen vuoden kuluttua kohteen vastaanottotarkastuksesta tai päivästä, jol-

loin rakennus on otettu käyttöön. /26./ 

 

 

8.6 Reklamaatiovelvollisuus 

 

Reklamaatio on yleisesti ottaen palautteen antamista, huomautusten tekemistä, ilmoi-

tuksia ja vaatimuksia. Rakennushankkeessa reklamaation voi tehdä sekä tilaaja että ura-

koitsija. Reklamaatio tulisi ajatella positiivisena mahdollisuutena korjata omia toimen-

piteitä, joka toimii samalla etujen turvaajana. Ilman reklamaatiota vastapuoli voi olettaa, 
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että työsuorituksessa ei ole epäselvyyksiä eikä huomautettavaa. Reklamaation tarkoituk-

sena on myös estää mahdollisen vahingon syntyminen, joten molemmilla osapuolilla on 

velvollisuus rakennustyön aikana kertoa vastapuolelle havaitsemistaan työn lopputulok-

seen vaikuttavista tekijöistä. Reklamaatio onkin tehtävä ajoissa, jotta vastapuolelle jää 

riittävästi aikaa korjaustoimenpiteisiin.  

 

Reklamaatio tehdään kirjallisesti merkitsemällä huomautus asiasta työmaapäiväkirjaan, 

kirjaamalla asia työmaakokouksen pöytäkirjaan tai antamalla kirjallinen ilmoitus vasta-

puolelle. Reklamaation tulee olla selkeä ja asiallinen ja siitä on käytävä ilmi reklamaati-

on syy, mahdolliset seuraamukset, reklamaation tekijän vaatimukset tai siinä voidaan 

esittää ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi. Vastaanottaessaan reklamaation sopijapuolen on 

vastattava siihen kirjallisesti mahdollisimman pian ja esitettävä mielipiteensä vaatimuk-

siin tai antaa vastahuomautus. Vastaamatta jättäminen katsotaan huomautuksen hyväk-

symiseksi. Vastaus tulee myös merkitä seuraavaan työmaapöytäkirjaan. /26./  

 

 

8.7 Urakka-aika 

 

Työaikataulu 

Rakennushankkeen aikataulu laaditaan yhdessä tilaajan, pääurakoitsijan ja sivu-

urakoitsijoiden kanssa. Aikataululla esitetään eri työvaiheiden ja hankintojen keskinäi-

nen järjestys ja toisistaan riippuva eteneminen, joka auttaa urakoitsijoita tahdistamaan 

työsuoritteensa. Aikataulua laadittaessa on otettava huomioon toimintakokeiden ja koe-

käytön vaatima aika sekä urakoitsijoiden omien töiden järjestely.  

Aikataulu kuvaa koko rakennushankkeen ajallisen toteutuksen ja auttaa luomaan tar-

kemman tason aikataulusuunnittelua. Se toimii apuna mitoittaessa työmaan resursseja 

sekä toimii valvontavälineenä tilaajalle ja urakoitsijoille. Edellytyksenä työaikataulun 

toiminnalle on, että 

 urakoitsija saa käyttöönsä työssä tarvittavat suunnitelmat sovitun suunni-
telma-aikataulun mukaisesti 

 tilaaja toimittaa vastuullaan olevat rakennustavarat sovittuna ajankohtana 
 tilaajan tekemät tai teettämät muut työt eivät häiritse tarpeettomasti ura-

koitsijan suoritusta 
 lisä- ja muutostyöt tilataan ajoissa 
 tilaajan teettämät tutkimukset ja selvitykset ovat niin oikeat etteivät ne ai-

heuta häiriöitä aikatauluun 
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Aikataulun toteutuminen asettaa myös urakoitsijan toimintaan vaatimuksia: 

 aikataulun tulee olla niin laadittu, että se ei ole herkkä työsuorituksen 
 vaihteluille 
 työssä tarvittavien resurssien ja materiaalien riittävyys ja oikea-aikainen 
 saanti varmistetaan 
 urakoitsija puuttuu ohjaustoimenpitein välittömästi aikataulupoik-

keamiin  
 niitä havaitessaan 
 varmistaa suunnitelmien valmistumisen hyvissä ajoin tilaajalta 

 

Rakennushankkeen aikana ilmenee aina jonkinlaisia häiriötekijöitä. Aikataulua voidaan 

sopimusehtojen mukaan tarkentaa ja muuttaa sopijapuolten yhteisellä sopimuksella. 

Aikataulun tarkentumista ja muuttamista aiheuttaa häiriötekijöiden lisäksi lopullisten 

suoritemäärien selkiytyminen, lisä- ja muutostyöt, säähäiriöt, resurssimuutokset, talou-

dellisen tilanteen muutokset jne. Aikataulun muuttaminen toisen osapuolen vuoksi ai-

heuttaa kustannusvaikutuksia vastapuolelle, joka on oikeutettu saamaan korvauksia me-

netyksistään. /26./ 

 

Viivästyminen 

Jos rakennushanke valmistuu myöhässä urakoitsijasta johtuvista syistä, niin tilaaja on 

oikeutettu viivästymiskorvauksiin. Urakkasopimuksessa määritellään viivästyssakon 

suuruus, jota pidetään viivästysvahingon vähimmäis- ja enimmäismääränä. Sakon suu-

ruus on aina sama huolimatta siitä onko kärsityn vahingon suuruus pienempi tai suu-

rempi kuin sovitun viivästyssakon määrä. YSE1998 mukaan viivästyssakon suuruus on 

0,05 % työpäivää kohti ja enintään se lasketaan 50 työpäivältä, jollei urakkasopimuk-

sessa ole toisin sovittu. /26./ 

 

Urakka-ajan muutokset 

Urakan myöhästyminen urakoitsijasta riippumattomasta syystä antaa urakoitsijalle oi-

keuden urakka-ajan pidennykseen, jos urakan valmistumisen estää jokin seuraavista 

syistä: 

 ylivoimainen este 
 rakennussuunnitelman muutos- ja lisätyö 
 rakennuttajan myötävaikutusvelvollisuuden laiminlyönti 
 useat samanaikaiset pidennysperusteet 
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Ylivoimaisiksi esteiksi luetaan: 
 puolustustila tai valmiuslaissa tarkoitettu poikkeuksellinen olosuhde, joka 

aiheuttaa urakoitsijalle huomattavia vaikeuksia löytää työntekijöitä ja ra-
kennustavaroita 

 urakoitsija, aliurakoitsijan, tavarantoimittajan tai sivu-urakoitsijan työsuo-
ritusta estävä lakko tai saarto, työsulku, työsuoritusta olennaisesti estävä 
työtaistelutoimenpide 

 poikkeuksellisesti urakoitsijan työsuoritusta olennaisesti haittaavat sää-
olosuhteet 

 muu sopijapuolista riippumaton poikkeuksellinen seikka, joka vaikeuttaa 
urakkasopimuksen velvoitusten täyttämistä ja jota ei ole voitu ottaa edeltä-
päin huomioon ja jonka tuottamaa haittaa ei ole kohtuudella voitu poistaa. 

 
Urakoitsijan on voitava osoittaa, että viivästys johtuu hänestä riippumattomista syistä 

saadakseen urakka-aikaan pidennystä ja välttääkseen viivästysvastuun. Urakoitsijan on 

heti viivästyksen ilmaannuttua tehtävä lisäaikaa koskeva vaatimus. /26./ 

 

 

8.8 Yhteistyö rakentamisen aikana 

 

Yhteistyöperiaatteet 

Rakennushankkeen läpivieminen on yhteistyötä, joka edellyttää kaikilta osapuolilta hy-

vää rakennuttamis- ja urakointitapaa. Toimivan yhteistyön kannalta on tärkeää, että 

urakkasopimusta kirjoitettaessa 

 laaditaan urakka-asiakirjoista selkeitä ja yksikäsitteisiä 

 poiketaan yleisistä sopimusehdoista vain perustellusta syystä ja ne mainitaan 

selkeästi 

 rakennustyön riskit jaetaan sopijapuolten kesken niin, että osapuolten tehtävät, 

asiantuntemus ja vaikutusmahdollisuudet huomioidaan 

 ehtoihin ei kirjoiteta kohtuuttomia ehtoja, tarpeettomia riskitekijöitä eikä piilo-

riskejä. Sopijapuolilla tulee olla yhteinen halu sopimuksen noudattamiseksi. 

 ongelmien ratkaisemiseksi pyritään yhteistyössä miettimään oikeat ratkaisut 

hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi 

 

Yleiset sopimusehdot (YSE1998) määrittelee tilaajan ja urakoitsijan vastuut ja velvolli-

suudet yhteistyön toteutumiseksi. Sopijapuolten on oltava yhteistyössä päivittäin työ-
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suorituksen, työmaakokousten, katselmusten, tarkastusten ja neuvottelujen yhteydessä. 

Yhteistyön onnistumiseksi on molempien laadittava 

 organisaationsa ja henkilöstönsä tehtävät ja valtuudet 

 hankkeen läpiviemiseksi tarpeelliset suunnitelmat 

 

Hyvin toimivan yhteistyön perustana on avoin kanssakäynti, joka on ammatillista ja 

asiallista. Sopijapuolten on vastattava velvollisuuksiensa täyttämisestä ja samalla pitää 

kiinni omista ongelmistaan unohtamatta yhteistä ongelmanratkaisua. /26./ 

 

Kokoukset 

Yhteistyön ja kanssakäymisen toteutumiseksi työmaalla pidetään työmaakokouksia. 

Työmaakokoukset ovat tärkeitä tilaisuuksia tilaajan ja urakoitsijoiden välisessä kans-

sakäymisessä ja tiedon väittämisessä. Yleiset sopimusehdot määräävät työmaakokous-

ten pidon, joissa 

 luodaan suhteet sopijapuolten kesken 

 ratkaistaan toteutuksen aikana ilmenevät ongelmat 

 mietitään vaihtoehtoisia toimintatapoja, työmenetelmiä ja ratkaisuja vaaditun 

lopputuloksen saavuttamiseksi 

 ratkaistaan työssä ilmenneet erimielisyydet 

 

Työmaakokouksessa ei voida tehdä muutoksia urakkasopimukseen, ellei sopijapuolilla 

ole siihen valtuuksia. Työmaakokousten paikka ja aika sovitaan urakkasopimuksessa ja 

niitä järjestetään tarpeen mukaan kohteen koosta, erityispiirteistä, suunnitelmien valmi-

usasteesta ja aikataulun kireydestä riippuen. Työmaakokouksen puheenjohtajana toimii 

tilaaja tai hänen valtuuttama edustajansa esim. rakennuttajakonsultti. Kokoukseen osal-

listuvista henkilöistä sovitaan ensimmäisessä kokouksessa. Yleisesti ottaen kokoukseen 

osallistuvat tilaaja, pääurakoitsija, sivu-urakoitsijat, rakennuttajan hankkijat, suunnitteli-

jat sekä muut asiantuntijat.  

 

Kokouksesta pidetään pöytäkirjaa, johon dokumentoidaan esim. hankkeen kulkuun vai-

kuttavat tekijät, ongelmatilanteet ja kuinka ne on pyritty ratkaisemaan sekä mitä mieli-

piteitä osapuolet ovat esittäneet ja kuinka ne on perusteltu.. Kokouspöytäkirjaan merkit-

ty huomautus määritellään yleisten sopimusehtojen mukaan kirjalliseksi huomautuksek-
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si. Työmaapöytäkirjan laadinnasta ja tarkastamisesta löytyy tarkempia määräyksiä 

YSE1998:sta. 

 

Rakennushankkeen alussa pidetään myös aloituskokous, joka määritellään maankäyttö- 

ja rakennuslaissa sekä sen tarpeellisuus rakennusluvassa. Aloituskokouksen koolle kut-

suu rakennuttaja/tilaaja, joka sopii ajankohdasta rakennusvalvontaviranomaisen kanssa. 

Aloituskokouksessa tulee olla läsnä tilaajan tai hänen edustajansa ja valvontaviranomai-

sen lisäksi vastaava työnjohtaja, suunnittelijat sekä valvojat. Jokaista alkavaa työvaihet-

ta kohti voidaan tarpeen mukaan pitää aloituskokous. 

Aloituskokouksessa käsitellään /26./ 

 lupa-asiakirjat sekä lupaehdot ja – määräykset 

 luvassa määrätyt katselmukset, selvitykset ja erityissuunnitelmat  

 rakennustyössä muutoin tarvittavat erityispiirustukset ja selvitykset 

 laadunvarmistustoimenpiteiden läpikäynti 

 rakennusmateriaalien ja rakennustyön kelpoisuusselvitykset 

 tarkastusasiakirja ja siihen liittyvät menettelyt ja työmaajärjestelyt. 

 

Katselmukset 

Rakennushankkeen eri vaiheissa pidetään katselmuksia, joiden tarkoituksena on vähen-

tää epäselvyyksiä ja aikatauluongelmia. Katselmuksessa saadaan helposti todetuksi ra-

kennustyöhön liittyvät asiat ja olosuhteet. Ensimmäiseksi hankkeen eri vaiheissa pide-

tään suunnitelmakatselmuksia, joissa sopijapuolet toteavat: 

 suunnitelmien sisällön 

 suunnitelmien toimittamiseen liittyvät asiat 

 töiden aloitusvaiheessa suunnitelmien valmiuden 

 

Suunnitelmakatselmuksia pidetään urakkaneuvotteluvaiheessa ja tarvittaessa urakan 

aikana ennen eri työvaiheiden aloitusta. Erikoiskohteissa on hyvä pitää suunnitelmakat-

selmukset runkotyön- ja sisävalmistustöiden aloitusvaiheessa, esim. sisä- ja ulkopuolis-

ten vesieristystöiden, julkisivujen pinnoitustöiden, saumausten sekä vesikatto- ja vesika-

terakenteiden osalta. Urakkaneuvotteluvaiheessa tarkastellaan suunnitelmia tuotannon 

tarpeiden ja aloittamisen kannalta. Urakan toteutusvaiheessa arvioidaan suunnitelmien 

valmius ja sisältö niiden tietojen osalta, joita urakoitsija tarvitsee. /26./ 
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Katselmuksen hankkeen eri vaiheisiin voi pyytää kumpikin osapuoli seuraavista syistä: 

 suunnitelmissa esiintyy poikkeamia maaperää ja kalliota koskevissa tiedoissa 

 työn laatutasossa ilmenee eriäviä mielipiteitä osapuolten välillä 

 sivu-urakoitsijat ilmoittavat vapaiden työkohteiden puutteesta 

 aikataulussa poikkeamia suunnitelmaan nähden 

 työmaapalvelujen, kuten työmaan järjestystä ja varastointia koskevien asioiden 

toteaminen 

 työn laadun tarkastaminen peittyvien rakenneosien osalta (salaojat, lämpökanaa-

lit, raudoitustyöt, lämpö- ja vesieristetyöt) 

 työturvallisuustoimenpiteiden tilannekatsaus 

 

Tarkastukset 

Rakennushankkeella pidetään katselmusten lisäksi tarkastuksia, jotka jaotellaan sopi-

musosapuolten välisiin ja viranomaistarkastuksiin. Sopimusosapuolten välisiä tarkas-

tuksia tehdään liittyen  

 työnaikaisiin urakkasuoritusten tarkastuksiin 
 työn vastaanottotarkastuksiin 
 takuuajan päättymiseen liittyvään tarkastukseen 
 jälkitarkastuksiin; Jälkitarkastusten tarve todetaan muun tarkastuksen yh-

teydessä ja kirjataan tarkastuspöytäkirjaan. 
 

Viranomaistarkastuksia tehdään urakoitsijan urakkasuoritusvelvollisuuden piiriin kuu-

luvina ja niistä aiheutuvat kustannukset tulevat urakoitsijan maksettaviksi.  

Urakoitsijan tulee järjestää seuraavat viranomaistarkastukset: 
 kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden tarkastukset 
 rakennuksen lämmityslaitteiden tarkastus 
 väestönsuojatarkastus 
 palotarkastus ja automaattisen sammutuslaitteiston tarkastus 
 ilmanvaihtolaitteiden tarkastus 

 

Urakoitsijan tulee ilmoittaa tilaajalle sopimistaan tarkastuksista viranomaisten kanssa 

työmaapäiväkirjamerkinnällä tai muulla sovitulla tavalla. Viranomaisen tekemä tarkas-

tus ja hyväksyntä ei edellytä tilaajaa hyväksymään tarkastusta, jos urakkasuoritus ei 

vastaa urakkasopimuksessa sovittuja asioita. 
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Viranomaiset edellyttävät rakennushankkeen eri vaiheissa seuraavat ilmoitukset  
ja luvat /26./: 

 työn aloitusilmoitus 
 katu- tai muun yleisen alueen käyttöönottolupa 
 luvat työmaaparakkien pystyttämiselle ja niiden sähkö- sekä vesi- ja viemä-

riliittymille 
 ilmoitus vesi- ja viemärijohtojen liittämisestä 
 räjäytysluvat ja räjähdysaineiden säilytyslupa 
 katu-, tie- tai muun yleisen alueen kaivulupa 
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9 VASTAAN- JA KÄYTTÖÖNOTTOVAIHE 

 

9.1 Kohde ja osapuolet 

 

Rakennuskohteen valmistumisen myötä sille tehdään YSE1998 mukaan kahdenlaisia 

luovutustarkastuksia rakennuttajan ja urakoitsijan sopimuksen välillä. 

 

Urakkasuorituksen tarkastus tehdään rakentamisen eri kohteille ja eri urakoitsijoiden 

suorituksille, kun kyseinen osasuoritus on valmistunut.  Näissä tapauksissa rakennus on 

sovittu luovutettavaksi tilaajalle vaiheittain ennen koko rakennuskohteen vastaanottoa. 

Urakkasuorituksen tarkastus noudattaa soveltuvin osin vastaanottotarkastuksen määrä-

yksiä. /6./ 

 

Vastaanottotarkastuksessa kohteena on rakennuskohde kokonaisuudessaan sen val-

mistuttua. Vastaanottotarkastuksessa ovat läsnä rakennuttaja/tilaaja sekä hänen kans-

saan sopimussuhteessa olevat urakoitsijat. Vastaanottotarkastusta voi pyytää sekä tilaaja 

että urakoitsija. /26./ 

 

Viranomaisten suorittamat tarkastukset 

Rakennuttajan ja urakoitsijan sopimusten välisten tarkastusten lisäksi viranomaiset suo-

rittavat tarkastuksia. Rakennusvalvonta- ja paloviranomainen sekä sähköurakoitsija suo-

rittavat käyttöönotto- ja vastaanottotarkastuksia. Rakennukselle tehdään usein käyttöön-

ottotarkastus siinä vaiheessa kun toiminta rakennuskohteessa voidaan aloittaa, mutta 

kohde on mahdollisesti vielä viimeistelytöitä vaille valmis. Rakennusvalvontaviran-

omainen tarkastaa rakentamisen suorittamisen rakennussäädösten ja –määräysten mu-

kaisesti. Rakennusvalvontaviranomainen suorittaa vielä rakennustöiden valmistuttua 

paikan päällä loppukatselmuksen, jonka tulee vastata hankkeen 100 % valmiusastetta. 

Paloviranomainen tarkastaa rakennuksen paloturvallisuuden sekä pelastussuunnitelman 

ja sen vaatimat merkinnät kohteessa. Sähkötöiden valvonnan suorittaa valtuutettu tar-

kastaja, sähkösuunnittelija tai joku muun sähköalan ammattilainen. Sähkötöiden valvoja 

tarkastaa töiden suorittamisen määräysten mukaisesti sekä varmistaa sähkötöiden tur-

vallisen toteuttamisen. Rakennuttajan tehtävä on pyytää edellä mainittuja tahoja suorit-

tamaan paikanpäällä käyttöönotto- ja vastaanottotarkastuksen, joista tehdään pöytäkirja.  
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9.2 Vastaanoton pyytäminen 

 

Vastaanottotarkastus on yhtä tärkeä vaihe rakennushankkeessa kuin urakkasopimuksen 

solmiminen. Vastaanottotarkastuksen yhteydessä todetaan molempien osapuolien täyt-

täneen sopimuksen mukaiset velvoitteet. Vastaanottotarkastuksen yhteydessä urakkaso-

pimuksen mukaiset velvollisuudet päättyvät sekä takuuajan laskeminen aloitetaan ko. 

päivästä. 

 

Vastaanottotarkastusta pyytää yleensä urakoitsija, koska hänellä on taloudellinen intres-

si saada hanke päätökseen. Pyyntö tehdään kirjallisesti ja tarkastus on pidettävä viimeis-

tään 14 vuorokauden kuluessa pyynnöstä. Pyyntövaiheessa rakennustyön ei tarvitse 

vielä olla valmis, mutta urakoitsijan on huolehdittava, että tarkastusvaiheessa työ on 

valmis ja täyttää sopimuksen mukaiset vaatimukset. Suorittamatta olevat vähäiset vii-

meistelytyöt eivät estä kohteen vastaanottoa, jos niistä ei aiheudu haittaa käyttöönotolle. 

/26./  

 

 

9.3 Vastaanottotarkastus ja –pöytäkirja 

 

Vastaanottotarkastuksen yhteydessä todetaan puuttuvat ja keskeneräiset työt ja merki-

tään tarkastuspöytäkirjaan velvoitteella toteutettavaksi loppuun sovittuun päivämäärän 

mennessä. Vastaanottotarkastuksen yhteydessä havaittuja vähäisiä keskeneräisiä töitä 

arvioidaan siltä kantilta, aiheuttavatko ne missä määrin haittaa kohteen käytölle. Käyt-

töönotto edellyttää tietyn valmiusasteen lisäksi rakennusviranomaisen hyväksyntää, 

jolloin kohteelle annetaan käyttöönottolupa. Viranomaisvaatimusten täyttäminen ei vält-

tämättä tarkoita tilaajan asettamien vaatimusten täyttymistä. 

 

Urakoitsijan on varattava työaikatauluun merkintä ”itselle luovutus” ennen varsinaista 

työn loppuluovutusta. Itselle luovutus kestää n. 1-3 viikkoa kohteesta riippuen. Itselle 

luovutuksessa todetaan rakennustöiden valmistuminen ja laitejärjestelmien toimiminen 

sekä korjataan havaitut virheet ja puutteet. 

 

Vastaanottotarkastuksen yhteydessä rakennuttaja/tilaaja päättää hyväksyykö hän ja mis-

sä laajuudessa kohteen vastaanotettavaksi. Tässä yhteydessä sopimusosapuolten on vii-
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meistään esitettävä perustellut vaatimuksensa tai muutoin tämä oikeus vaatimusten esit-

tämiseen menetetään tämän jälkeen. Vaatimukset on voitu tehdä jo ennen vastaanotto-

tarkastusta, joten vaatimusten uudistaminen ei ole enää välttämätöntä. Vastaanottopöy-

täkirjaan on kuitenkin merkittävä kaikki keskeneräiset vaatimukset. 

 

Rakennuskohteen vastaanoton yhteydessä 
 urakoitsijan suoritusaika päättyy 
 työmaapalveluita ei tarvitse enää antaa 
 työjohtovelvollisuus päättyy 
 takuuaika alkaa 
 vaaranvastuu siirtyy rakennuttajalle/tilaajalle 
 rakennuttajalle syntyy maksamattoman urakkahinnan maksuvelvollisuus 

 

Vastaanottopöytäkirja 

Kuten kaikista tarkastuksista niin myös vastaanottotarkastuksesta pidetään pöytäkirjaa. 

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot määrittelevät tarkemmin pöytäkirjan sisällön 

(YSE1998 71§ mom.5). Pöytäkirja toimii kirjallisena todisteena tarkastuksessa havai-

tuista virheistä ja puutteista sekä niihin kohdistuvista päätöksistä. Pöytäkirjaan merkityt 

vaatimukset tulee sisällyttää urakoitsijan rakennusajan velvoitteisiin eikä niitä voida 

enää vaatia takuu ajan vastuun piiriin kuuluviksi. Takuu ajan vastuisiin kuuluu vain ne 

asiat, joita ei ole voitu vastaanottotarkastuksen yhteydessä huomata. Takuuajan vastuis-

ta selvitys kohdassa 4.7. 

 

Urakoitsijan virheiden korjaukseen vaikuttavat virheen suuruus, sen merkittävyys ra-

kenteille ja käytölle sekä korjausmahdollisuus. Edellä mainituista seikoista johtuen vir-

heet voidaan sopia 

 korjattavaksi tietyn ajan kuluessa 

 korvattavaksi arvonvähennyksenä urakkahinnasta 

 tekemällä muistutus ja käsittelemällä takuutarkastuksessa 

 niin, ettei siitä aiheudu seuraamuksia 

 

Vastaanottotarkastuksen puheenjohtajana toimii yleensä tilaajan edustaja, joka määrää 

pöytäkirjanpitäjän. Vastaanottopöytäkirja tarkastetaan heti samassa tilaisuudessa tai 

myöhemmin pöytäkirjan valmistuttua. Pöytäkirja tulee toimittaa 14 vrk. kuluessa toimi-

tuksen päättymisestä urakoitsijalle, joka tekee tarvittaessa perustellun vastalauseen 14 

vrk. kuluessa pöytäkirjan saatuaan. /26./  
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9.4 Investointituen maksuun hakeminen ja rahoittajan tekemä hallinnollinen lop-

putarkastus 

 

Kuten olen jo kohdassa 7.3 käsitellyt investointituen maksuun hakeminen prosessin, 

niin tässä kertaan rakennushankkeen valmistuttua tapahtuvan loppumaksatusprosessin 

kulun. 

 

Rakennushankkeen päättyessä tuensaaja toimittaa ELY -keskukseen maksatushakemuk-

sen vaadittavine liitteineen. Hakemus ja sen liitteenä olevat kuitit ja maksutositteet tar-

kastetaan samalla tavoin kuin välimaksatuksissakin. Hakemuksen liitteenä olevasta ra-

kennustarkastajan loppukatselmuspöytäkirjasta tulee ilmetä hankkeen valmistuminen 

sekä mahdolliset huomautukset.  

 

VNA asetuksen 299/2008 44§ mukaan  
”Avustuksen viimeisen erän maksamista on haettava viimeistään kahden kuu-
kauden kuluttua toimenpiteen toteuttamiselle asetetun määräajan päättymises-
tä. Jos hankkeeseen on myönnetty yksinomaan korkotukilainaa tai avustuksen 
lisäksi korkotukilainaa, on lainan nostolupaa haettava vastaavassa määräajas-
sa, mitä säädetään avustuksen maksamisesta.” 

Laki maatalouden rakennetuista 1476/2007 22 § määrittelee hankkeen muutoksiin ja 
lopputarkastukseen liittyen Tiedonanto- ja avustamisvelvollisuuden 

”Tuen saaja on velvollinen antamaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
selle tuettavaa toimenpidettä, sen edistymistä sekä tuen käyttöä koskevat oikeat 
ja riittävät tiedot. 
Tuen saajan on viivytyksettä ilmoitettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kukselle sellaisista asemaansa, toimintaansa tai tuettavaa toimenpidettä koske-
vista muutoksista, joilla voi olla vaikutusta tuen maksamisen edellytyksiin tai 
jotka voivat johtaa tuen takaisinperintään. 
Tuen saaja on velvollinen avustamaan 44 §:ssä tarkoitetun tarkastuksen suorit-
tajaa antamalla korvauksetta tarkastustehtävän suorittamiseksi välttämättömät 
tiedot ja tarkastuksen kohdetta koskevat selvitykset sekä tarvittaessa esittele-
mällä tuettavaa toimenpidettä.” 

 

Hakemuksessa tulee viimeisen erän oltava väh. 20 % tuen kokonaismäärästä tai jäljellä 

oleva suurempi maksamaton erä. Ennen loppumaksua kohteeseen suoritetaan paikan-

päällä tehtävä hallinnollinen lopputarkastus. Lopputarkastuksen yhteydessä todetaan 

hanke valmistuneeksi rahoitusehtojen mukaisesti sekä kustannusten toteuman että kir-

janpidon osalta. Hallinnollisesta tarkastuksesta tehdään pöytäkirja ja hakemuksesta teh-

dään maksusanoma Rahtuun otantavalmis-tilaan ennen Mavin viikko-otantaa. Inves-

toinnin loppumaksu voidaan suorittaa, kun Mavin viikko-otanta on tehty.  
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Maksutapahtumasta tulostetaan maksupäätös ja maksusanoma vaihdetaan Rahdussa 

maksuvalmistilaan, jolloin se on valmis kuitattavaksi maksuun edelleen hallinnon käsi-

teltäväksi. Hallinnollisesta lopputarkastushetkestä, tarkastushavainnoista ja Mavin alku-

viikosta tekemästä otannasta riippuen maksusuoritus voidaan tehdä aikaisintaan otanta-

viikon lopussa. 

 

 

9.5 Taloudellinen loppuselvitys 

 

Urakkaan liittyvä taloudellinen loppuselvitys voidaan tehdä vastaanottotarkastuksen tai 

erillisen taloudellisen loppuselvityksen yhteydessä. Loppuselvityksessä on tarkoitus 

sopijapuolten kesken päättää lopullisesti ja kaikkia sitovasti urakkaan liittyvät kysy-

mykset. Jo vastaanottotarkastuksen yhteydessä sopijaosapuolten tulee esittää urakkasuh-

teesta johtuvien taloudellisten vaatimusten perusteet, vaikkei niiden lopullista kustan-

nusvaikutusta vielä tiedetäkään. Tällaiset vastaanottotarkastuksen tai muussa yhteydessä 

esille tuodut vaatimukset voidaan ottaa käsiteltäväksi myöhemmässä loppuselvitystilai-

suudessa. Taloudellista loppuselvitystä varten on urakoitsijan toimitettava yksilöity lop-

putilitys sopijapuolten välisistä epäselvistä asioista. Lopputilitys tulee tehdä kahden 

viikon kuluessa tarkastuspöytäkirjan saamisesta.  

 

Tilaaja antaa vastineen urakoitsijan lähettämään lopputilitykseen ja ne käsitellään kuu-
kauden kuluessa pidettävässä loppuselvityksessä. Loppuselvitystilaisuudessa keskustel-
laan vaatimuksista ja yritetään löytää niihin yhteinen hyväksyttävä ratkaisu. Loppuselvi-
tyksen pöytäkirjan viimeiseksi kohdaksi tulee kirjoittaa, että  

sopijapuolten väliset, kysymyksessä olevaan urakkasuhteeseen liittyvät kysy-
mykset ovat tulleet selvityksen mukaisesti lopullisesti ratkaistuiksi, eikä sopija-
puolilla ole toisilleen muita vaatimuksia käsiteltävänä olleen urakkasuhteen 
nojalla esitettävänä. 

 
Loppuselvityksellä varmistetaan, ettei avoimeksi jääneitä kysymyksiä lukuun ottamatta 

ilmaannu sellaisia seikkoja, jotka aiheuttaisivat sopijapuolille taloudellista vastuuta. 

/26./  
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10 KIINTEISTÖN KÄYTTÖ 

 

10.1 Käyttöönotto 

 

Rakennuksen käyttöönotto tapahtuu yleensä vastaanottotarkastuksen yhteydessä, jolloin 

urakoitsijan suoritusvelvollisuus loppuu takuuaikaa lukuun ottamatta. Käyttöönoton 

yhteydessä rakennuttaja/tilaaja saa hankkeen eri osapuolten kokoaman huoltokirjan. 

Kiinteistön omistajan ja käyttäjien saatavilla tulee olla käyttö- ja huolto-ohjeet raken-

nuksen ja laitteiden huollosta. Huoltokirja toimii urakoitsijan kannalta vastuunrajoi-

tusehtona eli urakoitsija ei vastaa virheestä, joka on aiheutunut normaalista kulumisesta 

tai hoidon laiminlyönnistä. 

 

Huoltokirja on tarkoitettu suunnitelmallista kiinteistönpitoa varten, joka sisältää raken-

nuksen hoitoa, huoltoa ja kunnossapitoa varten laaditut ohjeet.  

Seuraavassa luettelo huoltokirjan hyödyistä, jotka palvelevat navetan käyttäjiä käyt-

töönoton jälkeen. /26/. 

 huoltokirja toimii apuvälineenä hoito- ja huoltotöissä 

 tietojen haku ja tallentaminen helpottuu 

 kiinteistön hoitajan työ tehostuu ja selkeytyy 

 huoltokirja helpottaa hoito- ja huoltotyön valvontaa 

 asianmukaisen hoidon ja huollon vaikutuksesta rakenteiden ja laitteiden käyt-

töikä pitenee ja suurten korjaustoimenpiteiden tarve siirtyy kauemmas tulevai-

suuteen 

 huoltokirja helpottaa kuntoarvioijien ja korjausrakentamisen suunnittelijoiden 

lähtötietojen hankintaa 

 

 

10.2 Kiinteistönpito 

 

Kiinteistö muodostuu yhdessä maapohjasta ja rakennuksesta. Vastaanottotarkastuksen 

jälkeen vastuu kiinteistöstä siirtyy rakennuttaja/tilaajalle, jonka tulee järjestää asianmu-

kainen kiinteistönpito. Kiinteistönpito on jatkuvaa kiinteistön käyttöä, joka sisältää 

käyttöön kuuluvia toimenpiteitä, oikeussuhteita ja taloudellisia seikkoja. Kiinteistön 

ylläpito on kiinteistön kunnon, arvon, käytettävyyden ja koettavuuden säilyttämistä.  



126 
 

Kiinteistön ylläpitoon kuuluvat kiinteistön hoito ja kunnossapito. Kiinteistönhoidolla 

ylläpidetään kiinteistön olosuhteita ja estetään sen vaurioitumista. Kiinteistön hoidon 

kohteena ovat ulkoalueet ja rakennus. Rakennuksessa hoito kohdistuu tiloihin, laitejär-

jestelmiin tai ulkovaippaan ja –rakenteisiin. Kunnossapidon tehtävänä on pitää raken-

nettu kiinteistö, laitteet ja järjestelmät lähes alkuperäisessä kunnossa. 

 

Kiinteistön ylläpito perustuu pitkälliseen suunnitteluun, jossa huomioidaan hoito- ja 

kunnossapitotoimenpiteiden tarve ja ajoitus sekä niiden kustannusvaikutus. Kiinteistön 

tehokas ylläpito edellyttää ylläpitosuunnitelman laadintaa. Huoltokirja auttaa ylläpito-

suunnitelmien laadinnassa. Kiinteistönpitosuunnitelmia voidaan alkaa tehdä jo hank-

keen alkuvaiheessa, kun suunnitellaan rakennusta ja sen toiminnallisuutta sekä kone- ja 

laitehankintoja. 

Ylläpitosuunnitelmaan kuuluu: 
 käyttösuunnitelma 

1) paikantamistiedot 
 perustietokortti 
 paikantamispiirros 

2) järjestelmät 
 toimintakaaviot 
 toimintaselostukset 

3) säätökaaviot 
4) käyttöaikaohjelmat 
5) energiantarvelaskelmat 
6) energiatase 
7) menekkiseuranta 
8) toiminta erikoistilanteissa 
9) muu tarpeellinen ohjeistus 

 huoltosuunnitelma 
10) lämmitysjärjestelmien ja –laitteiden huoltosuunnitelma 
11) vesi- ja viemärijärjestelmien ja –laitteiden huoltosuunnitelma 
12) ilmanvaihtojärjestelmien ja –laitteiden huoltosuunnitelma 
13) sähköjärjestelmien ja –laitteiden huoltosuunnitelma 
14) rakennusteknisten laitteiden huoltosuunnitelma 
15) tarpeelliset tarkistukset ja koestuslistat 

 ulkoalueiden hoitosuunnitelma 
 siivoussuunnitelma 
 jätehuoltosuunnitelma 
 kunnossapitosuunnitelma 
 suojelusuunnitelma 
 järjestysohjeet 

 

Tärkeimpiä ylläpitosuunnitelman osia ovat käyttö- ja huoltosuunnitelmat. Edellä maini-

tut suunnitelmat pitävät sisällään teknisten laitteiden käyttöön, huoltoon, energiatalou-
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teen ja seurantaa liittyvät tiedot. Suunnitelmien tarkoituksena on koota laitteiden käyttöä 

ja huoltoa palveleva tietopankki. Suunnitelmallinen hoito varmistaa laitteiden ja konei-

den häiriöttömän toiminnan, toimintojen ja olosuhteiden pysymisen asianmukaisina 

sekä tehostaa energian käyttöä. 

 

Käyttösuunnitelman avulla laitetoimittajat ja suunnittelijat siirtävät käyttö- ja hoito-

ohjeet kiinteistön käyttäjille ja hoitajille. Käyttösuunnitelmassa käsitellään järjestelmien 

yleisrakennetta ja toimintaa sekä annetaan ohjeita laitejärjestelmien käyttöön. 

Huoltosuunnitelma sisältää ennakkohuolto-ohjelman rakennuksen, koneiden ja laittei-

den sekä järjestelmien huolto- ja tarkastustoimintaa varten. Huoltosuunnitelman avulla 

voidaan 

 pitää laitteet ja järjestelmät käyttö- ja toimintakunnossa 
 varmistaa vaadittu käyttövarmuus ja turvallisuus 
 toteuttaa huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet tehokkaasti ja taloudellisesti 

 

Ulkoalueiden hoitosuunnitelmaan sisältyy puhtaanapito, kasvillisuuden hoitotyöt, pääl-

lysteen huoltotyöt sekä lumityöt kulkualueilta ja katoilta. 

 

Siivoussuunnitelmassa asetetaan vaatimukset siivoukselle, tilojen puhtaustasoille sekä 

niille asetettavat siivousohjeet. 

 

Jätehuoltosuunnitelmassa laaditaan ohjeisto kiinteistön jätehuollolle. Jätelain mukaan 

vastuu jätehuollon järjestämisestä kuuluu kunnalle, mutta kiinteistön omistaja voi kul-

jettaa jätteet myös itse kaatopaikalle, jos asiasta on sovittu kunnan kanssa. Jätehuolto-

suunnitelmassa tulee ottaa huomioon 

 jätteen lajittelu 
 keräilyastioiden sijainti, malli ja koko 
 jätteen käsittelytapa, esim. puristus 
 tyhjennysaikataulu 
 jätteen kuljetus ja hävittäminen 

 

Kunnossapitosuunnitelmassa käsitellään rakennustekniikkaan ja talotekniikkaan kohdis-

tuvat toiminnot. Kunnossapitotöihin voidaan valmistautua hyvissä ajoin niin teknisesti 

kuin taloudellisestikin kunnossapitosuunnitelman avulla. 

 

Suojelusuunnitelmassa otetaan huomioon palontorjunta-, väestönsuojelu- ja vartiointi-

suunnitelmat. /26./  
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10.3 Investointituen vaikutus käyttöönoton jälkeen 

 

Investointitukea koskevat velvollisuudet jatkuvat vuosiksi eteenpäin rinnan muun maa-

talouden valvonnan kanssa. Laki maatalouden rakennetuista 1476/2007 20§ määrittelee 

tuen käyttöä koskevat ehdot seuraavasti /4./: 

”Tuetun investoinnin kohdetta ei saa pysyvästi tai merkittävässä määrin käyt-
tää muuhun kuin tuen kohteena olevaan yritystoimintaan ennen kuin viisi vuot-
ta on kulunut avustusmuotoisen tuen viimeisen erän maksamisesta ja, jos tuki 
on lainaan liittyvää tukea, lainan tai sen viimeisen erän nostamisesta. Jos tue-
tun investoinnin kohteen omistus- tai hallintaoikeus luovutetaan toiselle ennen 
edellä tarkoitetun määräajan päättymistä, tuen saajan on ennen luovutusta 
hankittava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lupa. Luvan myöntämi-
sen edellytyksenä on, että luovutuksen saaja täyttää tuen myöntämisen edelly-
tykset ja että tuen kohteena olevan yritystoiminnan luonne ei olennaisesti muu-
tu.” 

 

Tuettuun investointiin kohdistuvat jälkivalvonnat 

Maaseutuvirasto tekee vielä viimeisen maksatushakemuksen kohdalla hallinnollisen 

lopputarkastuksen lisäksi otantavalvonnan, jos tila joutuu viikoittaisessa Mavin otannas-

sa tarkastettavien listalle. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) tekee investointikoh-

teisiin vuosittain vielä jälkikäteen otantavalvontoja, joissa investoinnin lisäksi valvotaan 

viranomaisen tekemiä päätöksiä. Euroopan Unionin komissio valvoo 5 vuoden sisällä 

investoinnista tuen kohdistumista oikein tukipäätöksen saaneeseen kohteeseen. 

 

Investointiin myönnetyn korkotukilainan käyttöä seurataan Mavin toimesta pankkival-

vonnoilla vuosittain. Korkotukilainaan liittyvään seurantaan on asetuksella määrätty 

tehtäväksi toimenpiteet. 

Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitus-

tuesta 299/2008 49 §  

”Korkotukilainaan liittyvän tuen seuraamiseksi luotonantajan on toimitettava 
Maaseutuvirastolle korkotukilainasta seuraavat tiedot…” 

 

 

 

 

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20080299#a299-2008
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Navettarakentamiseen investointitukea saaneen viljelijän elämää seurataan eri viran-

omaisten taholta myös rakentamisen jälkeen. Seuraavassa yksinkertainen malli eri val-

vonnoista ja viranomaisista, jotka määrittelevät maatilan toimintaedellytyksiä. 

 

 
 
 
 

Kuva 8. Maatilan toimintaa ohjaava viranomaistoiminta 
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11 YHTEENVETO 
 
Tämän opinnäytetyön loppuyhteenvetona voisi todeta, että ”navettarakentaminen omana 

työnä” –aikakausi on historiaa. Nykyaikaisen navetan rakentaminen tai vanhan navetan 

laajennus- / peruskorjaaminen on jo laajuudessaan niin suuri haaste viljelijälle, että il-

man asiantuntijoita hän ei tule enää toimeen. Navettojen kokoluokan ja nykyaikaisen 

toiminnallisuuden asettamat vaatimukset sekä rakennuslainsäädännön ja rahoittajien 

asettamat vaatimukset määrittelevät rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuun sekä inves-

tointihalukkuuden. 

 

Maanviljelijän halukkuuteen investoida uuteen tai korjata vanhaa navettaa vaikuttaa 

tulevaisuudessakin EU:n ja kansallisesti asettamat vaatimukset maataloudelle. Maata-

louden kilpailukyvyn ja kansallisen omavaraisuuden säilyttäminen vaatii yhteiskunnalta 

tukea jatkossakin. Tuki on voitava kohdentaa tarpeellisiin kehittämiskohteisiin kunkin 

vallitsevan markkinatilanteen mukaan. Näin voidaan varmistaa elävä maaseutu, turval-

linen lähiruoka, eläinten ja ympäristön hyvinvointi sekä viljelijän riittävä toimeentulo ja 

kaikkinainen hyvinvointi maatilallaan. 

 

Navettarakentajan on jatkossa paneuduttava rakennushankkeeseen entistä syvällisem-

min. Jo alkuvaiheesta lähtien viljelijä tarvitsee asiantuntijoiden apua suunnitellessaan 

hankkeeseen ryhtymistä ja siinä etenemistä. Viljelijän on tarpeellista jo hankkeen alku-

vaiheessa palkata rakennusasiantuntija tai arkkitehti pääsuunnittelijaksi ja avuksi hoita-

maan hankkeen vaatimia asioita. Viljelijän tulee jo hyvissä ajoin teettää elinkeinosuun-

nitelman lisäksi alustava kustannusarvio ja aikataulusuunnitelma hankkeesta, jotta hä-

nelle muodostuu käsitys hankkeen kokoluokasta ja siihen liittyvistä vastuista. Hyvän 

alkusuunnittelun pohjalta on helppo edetä suunnittelussa ja viranomaislupien ja rahoi-

tuksen hankinnassa. Viljelijän tulee tiedostaa, että hänellä on tuen saajana ja rakennutta-

jana kokonaisvastuu hankkeen onnistumisesta, siitäkin huolimatta, että hän palkkaa 

työmaalle työnjohtoa ja valvojan sekä ammattitaitoisia urakoitsijoita. 

 

Aiheen tähän työhöni sain omakohtaisten kokemusteni vuoksi tehdessäni työtä maaseu-

turakentamisen ja siihen liittyvien investointitukien tarkastajana vuosina 2003 – 2010. 

Työssäni tuli vastaan investointituen saajille rakentamishankkeen aikana muodostuneita 

ongelmia vastuulliseen ja laadukkaaseen rakentamiseen sekä rahoitukseen liittyen. Näi-

den ongelmien vähentämiseksi ja hyvän rakennustavan mukaisen ja vastuullisen raken-
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tamisen lisäämiseksi halusin tehdä navettarakentajalle kohdennetun oppaan. Tämän 

avulla hän pystyy johtamaan rakennushankkeen yhteistyössä palkattujen asiantuntijoi-

den kanssa niin, että lopputuloksena on kustannustehokas ja laadukas navetta. 

 

Oppaan laatiminen oli melko työlästä, koska maatalousrakentamiseen liittyvää vertailu-

kelpoista aineistoa on hyvin rajallisesti saatavilla. Maatalousrakentamiseen liittyvää 

säädösperusteista aineistoa löytyy EU:n, MMM:n ja Mavi:n internet-sivuilta. Navetta 

rakentamiseen liittyvää aineistoa on tarjolla lähinnä rakennusmateriaali- ja laitetoimitta-

jien internet-sivuilla. Varsinaiseen rakennushankkeen etenemiseen löytyy paljonkin 

kirjallisuutta, mutta tähän työhön käytin lähinnä opiskeluaikana käytettyä ammattikirjal-

lisuutta ja opintomonisteita. Aineiston kokoaminen vaati aikaa, koska samantyyppisiä 

asioita käsiteltiin monessa eri lähteessä ja käytetty nimikkeistö saattoi poiketa toisistaan.  

Käyttämäni nimikkeistön kirjavuutta edustaa tekstin eri kohdissa esim. rakennushank-

keeseen ryhtyvästä viljelijästä käytetyt termit, tilaaja, rakennuttaja, viljelijärakentaja ja 

tuen saaja.  

 

Tämän opinnäytetyön tekemisen aikana on jo selvinnyt se, kuinka nopeasti laki ja ase-

tukset sekä määräykset muuttuvat. Nopeasti muuttuva yhteiskunta ja sen asettamat vel-

voitteet asettavat näin jatkossa tämänkin oppaan käyttäjille velvollisuuden tarkistaa 

ajankohtainen rakennus- ja tukilainsäädäntö eri viranomaisten avulla. Nopeat muutokset 

lainsäädännössä ja tukiehdoissa aiheuttavat ongelman myös oppaan päivittämisessä. 

Oppaan ilmestyessä on vielä ratkaisematta, kuka jatkossa päivittää ja pitää tätä ajan-

tasalla. 

 

Navettarakentajan projektinhallintaoppaan laatiminen ei sinänsä ollut vaikeaa, koska 

aihepiiri oli tullut tutuksi työn vuoksi ja opintojen aikana rakennusalan käytössä oleva 

termistö ja projektin hallintamenetelmät ovat käyneet entistä tutummiksi. Mielestäni 

onnistuin kokoamaan keskeisimmät rakennushankkeen projektinhallintaan liittyvät sei-

kat sekä muodostamaan niistä tiivistetyn käsioppaan käytettäväksi hankkeen aikana 

muistikirjana. Varsinaiseen rakentamiseen ja sen eri vaiheisiin en ota kantaa tässä työs-

säni syvällisemmin, koska tämän työn tarkoituksena on ohjata rakennushankkeeseen 

ryhtyvää viljelijää hankkimaan asiantuntijaorganisaatio johtamalleen rakennushankkeel-

le. 
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JOHDANTO

Rakentajan rooli viljelijälle nykyaikaisen navetan rakennushankkeessa on

erittäin vastuullinen tehtävä. Maaseuturakentamiseen vaikuttaa rakentamisen

yleisen lainsäädännön lisäksi investointitukilainsäädäntö, joka perustuu EU-

lainsäädäntöön.

Voimakas maatalouden rakennekehitys vaikuttaa tilojen kokoon ja

investointien määrään ja niille asetettaviin vaatimuksiin. Kehitys tuo mukanaan

yhä suuremmat ja kalliimmat rakennusinvestoinnit, jotka asettavat vaatimuksia

mm. suunnitteluun ja rakentamisen laatuun sekä kustannustehokkuuteen.

Investointikohteiden kasvaessa myös riskit kasvavat. Riskien kasvaessa

ammattitaitoisen rakennushankkeen organisaation merkitys myös kasvaa.

Suurten navettojen suunnittelu- ja rakennusvaiheen riskien hallintaan auttaa

pätevien suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden sekä ammattitaitoisen työnjohdon

valinta.

Rakennusinvestoinnit ovat kalliita ja pitkäaikaisia sijoituksia, joten rakennus-

hankkeeseen ryhtyvän on syytä hankkia mahdollisimman hyvin laaditut

elinkeinosuunnitelma ja kustannuslaskelmat sekä pitää tarkkaa kustannus- ja

aikatauluseurantaa myös rakennushankkeen aikana. Avukseen koko

hankkeen ajaksi viljelijärakentaja tarvitsee ammattitaitoisen työnjohdon.

Tuetulla rakentamisella on suuri merkitys maatalousrakentamisessa.

Investointitukien avulla varmistetaan ajanmukaisten tuotantotilojen

rakentaminen sekä samalla edistetään maaseudun elinvoimaisuutta ja hallittua

rakennemuutosta. Investointituet edesauttavat lisäksi eläinten- ja ympäristön

hyvinvointia, työympäristön parantamista sekä turvallisten maataloustuotteiden

tuottamista.

Tämän käsioppaan tarkoituksena on toimia käsikirjana ja samalla muistiona

hankkeen eri vaiheissa. Tarkemmat selvitykset hankkeen eri vaiheisiin ja

vaatimuksiin löytyvät ”Navettarakentajan projektinhallintaohjeesta”.

Tässä oppaassa on käytetty seuraavia merkintöjä helpottamaan tehtyjen

vaiheiden merkitsemistä.

ko. kohta voidaan rastittaa, kun asia on hoidettu

Pvm. , kun on tarpeellista merkitä lähetetyt ja vastaanotetut asiakirjat 

tai sovitut tapaamiset.  

Kuopiossa 20.5.2011 

Maarit Kauppinen
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1. YLEISTÄ INVESTOINTITUETUSTA 

RAKENTAMISESTA

Rakennushankkeeseen ryhtyvä on vastuussa siitä, että rakennus 

suunnitellaan ja rakennetaan voimassaolevien yleisten 

rakennusmääräysten ja säännösten sekä investointitukisäädösten 

ja -päätöksen mukaisesti. Maankäyttö- ja rakennuslaki 119§

mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvällä tulee olla hankeen 

vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen 

toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö. Suomen 

rakentamismääräys-kokoelman osissa A1 ja A2 määritellään 

henkilöiden pätevyydet.

Tässä oppaassa rakennushankkeeseen ryhtyvää viljelijää 

käsitellään eri tilanteissa tilaajana, tuen saajana tai 

rakennuttajana. Käytetyistä nimikkeistä on lisäselvityksiä 

projektinhallintaoppaan kohdassa 3.2.

Rakennushanke koostuu useista eri vaiheista. Hankkeen 

suunnittelu, aikataulu, rahoitus ja viranomaislupien hankinta sekä 

investointituen hankinta on suunniteltava huolella. Hankkeen 

suunnitteluun ja lupien hankintaan on hyvä varata aikaa reilusti 

vuosi ennen investointituen hakemista. Rakennuslupa ja 

ympäristölupa on oltava myönnettynä, ennen kuin ELY-keskus voi 

tehdä myönteisen tukipäätöksen. Viranomaisten lupapäätökset ja 

valmiit suunnitelmat tulee olla tukihakemuksen liitteenä.

Tuen hakijan on seurattava Mavi:n internet-sivujen kautta 

http://www.mavi.fi/fi/index/maaseudunrahoitus/investointituet.html)

meneillään olevat tukihaku päivämäärät, joihin mennessä 

hakemukset ja niihin vaadittavat liitteet tulee toimittaa ELY-

keskukseen.
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2. INVESTOINTITUKIEHDOT

Tuen hakijaa koskevat edellytykset

 Hakija on vähintään 18 -vuotias, mutta alle 63 -vuotias. 

 Riittävä ammattitaito

 Maatalouden harjoittamisella on olennaista merkitystä

hakijan toimeentulon kannalta. Osuus hakijan 

vuosittaisista kokonaistuloista oltava yli 25 %. 

 Tilalta saatava maatalouden yrittäjätulo oltava vähintään 

17 000 euroa.

Maatilaa ja tuotantotoimintaa koskevat edellytykset

 Maatalouden kannattavuus ja vakavaraisuus

 Maksuvalmius

 Tuotteiden markkinointimahdollisuudet

 Maatilalla noudatetaan tuotannonalaa koskevia 

ympäristöä, hygieniaa ja eläinten hyvinvointia koskevia 

vaatimuksia

 Investoinnin tukikelpoisuus (luvat, rakennusnormit jne.)

Maatilan hallintaa koskevat edellytykset

 Hakija hallitsee tuen kohteena olevaa maatilaa omistuksen 

tai vuokrasopimuksen perusteella.

 Vuokrasopimus on kirjattava maanmittaustoimistossa, jos 

tukea haetaan rakentamisinvestointiin vuokramaalle tai jos  

vuokramaalla on olennaista merkitystä tuen kohteena 

olevan yritystoiminnan jatkuvuuden kannalta.

 Vuokraoikeuden tulee olla siirrettävissä kolmannelle  

osapuolelle, ja sen tulee olla voimassa vähintään 10 

vuotta. 

 Jos tilan hallinta kuuluu kahdelle tai useammalle henkilölle, 

on tukea haettava yhdessä. Vähintään kolmasosa tilasta 

on oltava tuen myöntöedellytykset täyttävän henkilön 

hallinnassa. 

 Yhteisöissä määräysvallan ja osake-enemmistön tulee olla 

henkilöllä / henkilöillä, jotka täyttävät hakijaa koskevat 

ehdot.

Lisätietoja projektinhallintaoppaan kohdassa 5.9 Tuetun 

rakentamisen ehdot tai www.mavi.fi
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3. INVESTOINNIN ALOITTAMINEN

Investointitukea haetaan maatalouden rakennetukihakemuksella 

Lnro. 2314.

Lomakkeita investointiin liittyen voi tulostaa osoitteesta: 

http://lomake.mmm.fi/index.jsp

Investointitukea ei myönnetä sellaiseen toimenpiteeseen, joka on 

aloitettu ennen myönteistä tukipäätöstä;

 Perustustyö on aloitettu valamalla tai muulla vastaavalla 

kestävällä tavalla tai jos perustustyön toteuttaa urakoitsija 

ja lopullinen urakkasopimus on allekirjoitettu.

 Työn tekeminen on aloitettu tai jos se teetetään, lopullinen 

sopimus työn tekemisestä on allekirjoitettu.

Hankittaessa kone tai laite

 Tilaus on tehty tai sopimus hankinnasta on allekirjoitettu.

 Hankintahinta tai sen ensimmäinen erä on maksettu.

Tuen ulkopuolelle jäävät ne kustannukset, jotka ovat 

syntyneet ennen tukipäätöstä, lukuun ottamatta 

rakennussuunnitelmasta johtuvia kustannuksia!

Lisätietoja projektinhallintaoppaan kohdassa 7.3 Tilaajan 

velvollisuudet ja investointituen maksuun  hakeminen / 

investointituen maksuun hakeminen tai Vna 299/2008 38§.

Tukikelvottomista kustannuksista luettelo projektinhallintaoppaan 

kohdassa 7.3 Tilaajan velvollisuudet ja investointituen maksuun 

hakeminen / Tukikelvottomat kustannukset tai Vna 299/2008 7 

luku.
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4. HANKINTOJEN KILPAILUTTAMINEN

Jos investointituen kohteena olevaa rakennusurakkaa koskevan 

hankinnan arvo on 150.000 euroa (alv. 0%) tai sen yli taikka 

tarvike-, kone- ja laitehankinnan arvo on 30.000 euroa (alv.0%) 

tai sen yli ja samalla myönnetyn investointituen tukitaso ylittää tai 

saattaa ylittää 50 % hankinnan arvosta (rakennuksen 

kustannusarviosta), tuen saajan on kilpailutettava hankintansa 

siten, kuin julkisista hankinnoista annetussa laissa (348/2007) 

säädetään.

 Tuen saajan on järjestettävä hankinnoista avoin 

tarjouskilpailu sekä julkaistava hankintaa koskeva 

ilmoitus julkisessa Hilma-ilmoituskanavassa osoitteessa 

www.hankintailmoitukset.fi.

 Kilpailutuksen toteuttaminen tarkistetaan tuen 

maksatusvaiheessa.

Hankintaprosessi etenee vaiheittain;

 Hankinnan suunnittelu

 - hankintakokonaisuuksien suunnittelu

 - hankinnan kustannusarvion laadinta

 Tarjouspyynnön laatiminen

 - tarjoajien kelpoisuusehtojen asettaminen

 - hankinnan kohteen määrittely

 - tarjousten valinta- ja vertailuperusteiden 

asettaminen

 Hankinnasta ilmoittaminen HILMA-ilmoituskanavassa

 Tarjousten käsittely

 Tarjouksen valinta

 Päätöksenteko ja päätöksestä tiedottaminen

 Hankintasopimuksen solmiminen

Vastuu kilpailuttamisesta aina tuen saajalla!

Lisätietoja projektinhallintaoppaan kohdassa 6.8 Hankintojen 

valmistelu ja kilpailuttaminen.

Kilpailuttamisvelvoitteesta tulossa muutoksia, josta tiedotetaan 

Maaseutuviraston internet-sivuilla www.mavi.fi.
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5. RAKENNUSHANKKEEN VAIHEET

Rakennushankkeen käynnistää aina syntynyt tarve esim. 

korjaamiseen, laajentamiseen, työolosuhteiden parantamiseen, 

eläinten hyvinvoinnin tai tuotannon lisäämiseen.

Rakentamishankkeen rakennuttajana toimii tilaaja eli tuen saaja, 

jolla on koko hankkeen ajan päävastuu hankkeen onnistuneesta 

toteuttamisesta. Rakennushanke muodostaa projektin, joka 

koostuu seuraavista eri vaiheista;

 Tarveselvitys

 Hankesuunnittelu

 Rakennussuunnittelu

 Rakentaminen

 Vastaanottovaihe

 Käyttöönottovaihe

Jokaisen vaiheen aikana on tarkoitus luoda suunnitelmia ja 

päätöksiä seuraavan vaiheen toteuttamiseksi.

Seuraavilla sivuilla on rakennusvaiheet käyty pääpiirteittäin, joihin 

tarkentavia selvityksiä voi lukea varsinaisen 

projektinhallintaoppaan vastaavista kohdista.
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5.1 TARVESELVITYS

Tarveselvitysvaiheessa selvitetään hankkeen tarpeellisuus, 

edellytykset ja mahdollisuudet. Tarveselvityksen mukaisia tehtäviä 

ovat mm. seuraavat;

 Hankitaan asiantuntijat avuksi talous- ja 

rakennussuunnitteluun.

 Arvioidaan tilantarve.

 Ei tarvita lisää tilaa

 Tarvitaan lisää tilaa

 Mitä tiloja tarvitaan ja niistä edullisin vaihtoehto

 Selvitetään eri tilojen toteuttamisvaihtoehtoja. 

 uudis- tai lisärakentaminen

 osto tai vuokraus

 Määritellään tarkoituksenmukainen toimintaympäristö ja 

otetaan huomioon,

 eläinsuojelu, ympäristönsuojelu, energiaratkaisut ja 

taloudelliset tekijät,

 eri rakentamisvaihtoehdot asiantuntijoiden kanssa.

 Valitaan tavoitteeseen sopivin vaihtoehto.

 vanhan peruskorjaus, laajennus, uudisrakennus?

 pihatto vai parsivanetta?

 kone- ja laitehankinnat?

 Laaditaan vaadittujen ominaisuuksien perusteella alustava 

 tilaohjelma ja toteutusaikataulu sekä mietitään 

kustannusvaikutus.

 Hankitaan MRL:n mukaiset suunnittelijat.

 Varaa riittävästi aikaa suunnitteluun!

Tarveselvityksen tarkempi sisältö on selvitetty 

projektinhallintaoppaan kohdassa 4.2.
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5.2 HANKESUUNNITTELU

Hankesuunnitteluvaiheessa otetaan huomioon käyttäjän 

näkökulma ja asiantuntemus sekä tarkennetaan tarveselvityksen 

suunnittelun tasoa ja hankkeen tavoitteita. Lopputuloksena 

saadaan hankesuunnitelma.  Hankesuunnitteluun osallistuvat 

rakennushankkeeseen ryhtyvä, rakennus- ja LVISA-suunnittelijat 

sekä taloussuunnittelijat ja kustannusarviolaskijat. 

Hankesuunnitelmavaiheeseen liittyy ehdotusvaihe, jossa 

selvitetään

 Kaavatilanne ja kunnallistekniikka

 Toiminnallinen, tekninen ja rakennustaiteellinen 

yleisratkaisumalli

 Sijainti tontilla

 Liittyminen ympäristöön

 Perustamisolosuhteet

 Alueen kunnallistekninen valmiusaste ja liittymätiedot

Ehdotusvaiheen jälkeen laaditaan saatujen tietojen ja asetettujen 

tavoitteiden perusteella hankesuunnitelma, jossa

 määritellään hankkeen organisaatio 

 määritellään yleiset mitoitusperusteet

 laaditaan tilaohjelma

 asetetaan vaatimukset suunnittelulle, rakentamiselle ja 

ylläpidolle

 määritellään hankkeen laatutaso 

 määritellään rakentamisen aikainen työturvallisuus

 teetetään elinkeinosuunnitelma talousasiantuntijalla

 teetetään alustava kustannusarvio 

 laaditaan alustava rakentamisaikataulu ja toteutustapa
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Hankesuunnitelman valmistumisen jälkeen tehdään 

investointipäätös ja alustava selvitys rahoituksesta pankista ja 

investointituesta ELY-keskuksesta.

 keskustele ELY-keskuksen tukipäätösesittelijän ja 

rakentamisasiantuntijan kanssa rahoitus-

mahdollisuuksista, hankkeen sisällöstä ja 

tukihakemuksesta sekä investointituen hakemiseen 

liittyvistä vaatimuksista:

 Julkisen rahoituksen, tuen hakemisen ja saamisen 

velvoitteet

 Keskustele rakennusvalvonta- ja 

ympäristölupaviranomaisen kanssa lupaehdoista.

Hankesuunnittelun tarkempi sisältö on selvitetty 

projektinhallintaoppaan kohdassa 4.3.
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5.3 RAKENNUSSUUNNITTELU

Rakennussuunnitteluvaiheessa tuotetaan pääpiirustukset ja 

tekniset ratkaisut, joiden mukaan itse rakentaminen toteutetaan.

Suunnittelijoiden työn lähtökohtana ovat tarve- ja 

hankesuunnitelmissa asetetut tavoitteet. Rakennussuunnittelun 

tilaa hankkeeseen ryhtyvä tilaaja. Suunnittelussa on mukana 

tilaajan lisäksi, pääsuunnittelija, rakenne- ja maaperäsuunnittelija 

sekä LVISA -suunnittelijat. Tilaaja määrittelee suunnittelu 

toimeksiannon ja suunnittelijat yhdessä tilaajan kanssa 

määrittelevät suunnitelmien sisällön asetettujen vaatimusten 

mukaiseksi.

Suunnittelun lähtöaineistona ovat erilaiset suunnitteluohjeet ja –

ohjeistot, tehtäväluettelot, suunnittelua ohjaavat normit sekä 

rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset (RYL2000). 

Rakennussuunnitteluvaiheessa laaditaan

1. Ehdotukset

2. Luonnokset

3. Pääpiirustukset (lupapiirustukset)

4. Työpiirustukset ja työselostukset

5. Rakentamisen valmistelu vaiheessa; Kaupalliset asiakirjat 

urakkakilpailua varten sekä järjestetään urakkakilpailu 
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1. Ehdotusvaihe

Tämä vaihe kytkeytyy  jo aiemmin kerrottuun hankesuunnittelu-

vaiheeseen, jossa on selvitetty rakentamiseen vaikuttavat asiat.

Ehdotussuunnitteluvaiheessa tutkitaan eri vaihtoehdot ja 

ratkaisumallit navettatyypin valitsemiseksi. Valituista 

ratkaisumalleista esitetään,

 Toiminnallinen, tekninen ja rakennustaiteellinen yleisratkaisu

 Sijainti tontilla

 Liittyminen ympäristöön

 Perustamisolosuhteet

 Alueen kunnallistekninen valmiusaste ja liittymätiedot

 Alustava kustannusarvio

Peruskorjauskohteessa esitetään lisäksi,

 Rakennuksen mitat

 Kuntoarvio

 Rakenneselvitys

 Rahoitustukeen vaikuttavat seikat

2. Luonnosvaihe

Tässä vaiheessa tehdään ehdotussuunnitelmaa tarkempi selvitys

 Rakennuksen sijoittumisesta tontille ja sen soveltuvuudesta 

ympäristöön

 Rakennuksen arkkitehtonisesta, toiminnallisesta ja teknisestä 

yleisratkaisusta

 Rakennejärjestelmästä

 Pohjatutkimuksesta

 Navetan tiloista ja teknisistä ohjaus- ja valvontajärjestelmistä
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Luonnossuunnitelmissa esitetään edelleen yleisratkaisun tasolla,

 Ympäristösuunnitelma

 Perustamistapa

 Kantavat ja osastoivat rakennusosat

 Keskeiset rakenteet

 Päämateriaalit

 Alustava rakennustapaselostus

 Talotekniset järjestelmät, tilat, pääkanavat ja putkireitit

 Talotekniikkaselostus sekä järjestelmäselostus

 Kustannusarvio

 Toteuttamisaikataulu

 Vuotuiset ylläpitomenekit

Yksityiskohtaisemmat suunnitelmat tehdään,

 Toistuvista osastoista

 Tyypillisistä yksityiskohdista

 Erikoisrakenteista

Tilaaja tarkastaa luonnossuunnitelmat ja siinä tilaohjelman 

noudattamisen sekä laajuustiedot ja kustannusarvion 

pääpiirustusvaiheen pohjaksi.
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3. Pääpiirustusvaihe

Luonnossuunnitteluvaiheesta siirrytään pääpiirustusvaiheeseen, 

jossa laaditaan asiakirjat rakennuslupaa varten;

 Pääpiirustukset (asema-, pohja-, leikkaus- ja 

julkisivupiirustukset)

 Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista

 Rahoittajan selvittäminen, tukiehtojen selvittäminen

 Muut selvitykset, lausunnot ja laskelmat

 Haetaan rakennuslupa kunnasta 

 Haetaan ympäristölupa

 Ympäristöluvan myöntää aluehallintovirasto (AVI) tai 

kunnallinen ympäristöviranomainen. 

 Ympäristöluvan hakemiseen on varattava aikaa n. 6 kk. 

 Ympäristöluvan käsittelyaikaa kannattaa tiedustella 

etukäteen.

Lisätietoja projektinhallintaoppaan kohdassa 5.1 ; 5.7 ja 5.8

4. Työpiirustusvaihe

Työpiirustusvaiheessa luodaan urakkatarjousten liitteeksi 

lähetettävät piirustukset ja määräluettelot, joiden perusteella 

urakkatarjoukset voidaan laskea. Tässä vaiheessa,

 Teetetään rakennusselostus ja rakennussuunnitelmat 

 Teetetään LVI-, sähkö- ja ilmanvaihtosuunnitelmat

 Teetetään pelastussuunnitelma

 Teetetään kustannusarvio rakennussuunnittelijalla.

 Otetaan selvää investointituen hakuajoista ja hakemuksen 

käsittelyajoista (haku 4 krt./v, käsittelyaika 1 – 3 kk.).
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5. Rakentamisen valmistelu

Ennen rakentamisen aloittamista on tuen saajan varmistuttava, että 

on saanut myönteisen tukipäätöksen ELY-keskuksesta.

Rakentamisen valmisteluvaiheessa

 Päätetään urakkamuodosta

 Laaditaan urakan ja hankinnan tarjouspyyntöasiakirjat 

 Järjestetään urakkakilpailut  

 Valitaan urakoitsijat

 Asetetaan laatutavoitteet valmistus- ja viimeistelyvaiheelle

 Määritellään tilaajan erillishankinnat 

 Selvitettävä verottajalta tuen saajan kuuluminen käännetyn 

alv-lain piiriin

 Viranomaislupien myöntämisen varmistaminen

 Varmistetaan ehjän kokonaisuuden muotoutuminen 

osasuunnitelmista

Urakkamuotoa valitessa mietitään,

 Urakan laajuus

 Urakkahinnan suorite- ja maksuperusteet

 Tarjousten hankintatapa

 Varmistetaan suunnitelmien valmius
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Navettahankkeeseen ryhtyvän eli tilaajan on ennen hankintojen ja 

urakkasopimusten tekemistä haettava investointitukea paikalliselta 

ELY-keskukselta.  

 Investointitukihakemus on jätetty ELY-keskukseen / 

Pvm. ______

Tuen hakija toimittaa investointitukihakemuksen liitteenä; 

 Rakennus- ja ympäristöluvat suunnitelmineen

 Elinkeinosuunnitelman

 Verotiedot

Lisätietoja investointituen hakemiseen on projektinhallintaoppaan 

kohdassa 6.2.

Pääpiirustusvaiheen, rakennus- ja ympäristölupamenettelyn sekä 

investointituen hakemisen jälkeen päätetään urakkamuoto ja 

laaditaan urakkaohjelma sekä urakkarajaliite. Pääpiirustuksista 

luodaan työpiirustuksia ja teknisiä suunnitelmia, joiden perusteella 

määritellään rakennuksen laatu ja määräluettelot urakkatarjouksia 

varten. 

Rakennussuunnittelun tarkempi sisältö on selvitetty projektinhallinta-

oppaan kohdassa 4.4 ja 5.1

17



Tilaajalle kuuluu rakentamisen valmistelussa urakkamuodon 

päättämisen lisäksi 

 Urakka-asiakirjojen laatiminen yhdessä 

rakennuttajakonsultin kanssa.

Tilaaja järjestää urakka-asiakirjojen ja rakennussuunnitelman 

valmistuttua 

 Urakkakilpailun ja lähettää urakoitsijoille  tarjouspyyntö-

asiakirjat

Tarjousten käsittelyn tai neuvottelumenettelyn jälkeen 

 Valitaan urakoitsijat

 Tehdään rakentamispäätös

Rakentamisen valmistelun yhteydessä tulee laatia yleisten 

sopimusehtojen (YSE1998) 57§ mukaan rakennustyön 

turvallisuusasiakirjat. 

Päätoteuttajaksi valitun urakoitsijan tulee esittää tilaajalle ennen 

rakennustyön aloittamista kirjalliset työturvallisuussuunnitelmat 

sekä tehdä työsuojeluviranomaisille ennakkoilmoitus työmaasta.

Rakentamisvaiheen tarkempi sisältö on selvitetty 

projektinhallintaoppaan kohdassa 4.5; 6.3 - 6.6.
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Työturvallisuus

Rakennussuunnittelun yhteydessä suunnitellaan myös 

rakennustyön aikainen työturvallisuuden hoitaminen. Tilaajan 

velvollisuutena on antaa tarpeelliset lähtötiedot hankkeesta, 

asettaa työturvallisuutta koskevat vaatimukset ja määritellä 

suunnittelijoiden tehtävät hankkeessa. Tilaajan toimeksiannosta 

rakennuttajakonsultti huolehtii, että työturvallisuus vaatimukset 

otetaan huomioon suunnittelussa. 

Suunnittelun yhteydessä luodaan 

 Työturvallisuusasiakirja, jossa esitetään riskit, jotka 

aiheutuvat

 rakennuskohteen varsinaisesta 

rakennustoiminnasta,

 kohteen luonteesta ja olosuhteista, 

 ympäristöstä aiheutuvista riskeistä.

Työturvallisuusasiakirja kootaan rakennuttajakonsultin, käyttäjän 

ja suunnittelijoiden määrittelemistä työturvallisuuteen vaikuttavista 

asioista. Työturvallisuusasiakirja on yleensä osa urakkarajaliitettä 

ja sitä täydennetään hankkeen edetessä. 

Tilaaja huolehtii kohteen vakuuttamisesta ja palo- ja 

pelastussuunnitelman laatimisesta.

 Vakuutettu / Pvm. .

 Palo- ja pelastussuunnitelma valmis / Pvm. .

Työturvallisuudesta, vakuuttamisesta sekä rakentamisen 

paloturvallisuudesta ja pelastussuunnitelman teosta lisää 

projektinhallinta-oppaan kohdassa 6.9.

Rakennussuunnittelun tarkempi sisältö on selvitetty 

projektinhallinta-oppaan kohdassa 4.4 ja 5.1
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Kilpailuttaminen

Rakentamisen valmisteluun liittyy myös hankintojen valmistelu ja 

kilpailuttaminen. Investointituen saajan on kilpailutettava 

rakennushankkeensa hankinnat, jos hankinnan arvo on  

150 000,00 euroa (alv. 0%) tai sen yli tai tarvike-, kone- ja 

laitehankinnan arvo on 30 000,00 euroa tai sen yli ja 

samanaikaisesti investointituen tukitaso on yli 50 % rakennuksen 

kustannusarviosta. 

Kilpailuttamiseen liittyen lisätietoa projektinhallintaoppaan 

kohdassa 6.8 sekä käsioppaan luvussa 4. Hankintojen 

kilpailuttaminen.

Käännetyn alv-lain voimaantulon 1.4.2011 myötä on tuen saajan 

tarkistettava verottajalta, kuuluko hän ko. lain piiriin. Maaseudun 

tulevaisuudessa 28.3.2011 julkaistun artikkelin mukaan viljelijä-

yrittäjä kuuluu käännettyyn alv-lain piiriin, jos hän toimii 

maanrakennusurakoitsijana ja ryhtyy korjaamaan navettaansa. 

Rakennustyön ostajan on joka tapauksessa ilmoitettava myyjälle 

(rakennusurakoitsija) onko ostaja käännetyn alv-lain piirissä.  

Lomakkeita ilmoitukseen löytyy esim. rakennusteollisuuden 

verkkosivuilta rakennusteollisuus.fi.

Käännetyn alv:n piiriin kuuluva yrittäjä ei lisää laskuun alv:a, vaan 

sen laskee ja maksaa työn ostaja. Laskuun tulee tällöin lisätä 

lause "AVL 8 c §:n mukaan arvonlisäveron maksaa ostaja".
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5.4 RAKENTAMINEN

Rakentamisvaiheen alussa solmitaan urakkasopimukset 

Hankkeeseen ryhtyvän tuen saajan tulee viimeistään tässä 

vaiheessa palkata asiantuntijat työmaalle.

Tilaaja päättää urakkamuodon ja muodostaa hankkeelle sen 

pohjalta toimivan organisaation

 Vastaava työnjohtaja

 Valvoja

 Urakoitsijat 

 Asiantuntijat erityisammattitaitoa vaativiin töihin

Lisäksi on, 

 Kirjattava urakkarajaliitteeseen vastuiden jakaminen

 Laadittava kirjalliset sopimukset osapuolten kesken

 Hankittava vakuutukset

 Laadittava työ- ja paloturvallisuus sekä pelastussuunnitelma

Rakentaminen suoritetaan YSE1998 mukaan, ellei 

urakkasopimuksessa ole muuta sovittu. Rakentamisen aikana 

pidetään työmaakokouksia ja katselmuksia estämään ongelmien 

syntyä sekä niiden ratkaisemiseksi.  

Rakentamisvaiheeseen voidaan lukea myös rakentamisen aikainen 

suunnittelu. Rakentamisen aikaista suunnittelua vaativat hankkeen 

edetessä vastaan tulevat muutokset, sovitukset ja erilaiset 

asennukset. Muutoksilla on aina merkitystä myös hankkeen 

toteutusaikatauluun sekä kustannuksiin, joista tulee sopia 

urakoitsijoiden kanssa.

Investointituen saatuaan tuen saaja noudattaa tukipäätöksen 

mukaisia ehtoja ja suunnitelmien muuttuessa rakentamisen 

aikana ilmoittaa niistä rakennusvalvontaan sekä ELY-

keskukseen. 21



Tilaajan rakentamisen aikaisia tehtäviä.

Rakennuttaja / tilaaja yhdessä työnjohtajan kanssa johtavat 

työmaata sekä;

 Perehdyttävät urakoitsijat kohteeseen

 Pitävät työmaa- ja suunnittelukokoukset

 Huolehtivat suunnitelmien ja tietojen toimittamisesta 

työmaalle

 Hyväksyttävät suunnitelma-aikataulut urakoitsijoilla

 Johtavat työnaikaista suunnittelua

 Yhteensovittavat aikataulussa urakoitsijoiden työt 

 Valvovat hanketta ja lupaehtojen täyttymistä

 Valvovat työn aikataulun toteutumista ja käsittelevät 

viivästyshäiriöt

 Seuraavat urakoitsijoiden laatujärjestelmien toimintaa ja 

 huolehtivat laadunvarmistamisesta

 Valvovat työmaan työturvallisuuden toteutumista

 Tarkastavat laskut ja yksikköhintaurakan määrät

 Valvovat urakoitsijoiden ja tavaran toimittajien työn 

suoritusta

 Ennen rakentamisen aloittamista on tehtävä 

aloittamisilmoitus kuntaan 

rakennusvalvontaviranomaiselle / Pvm. .

 Pidettävä rakennushankkeen aloituskokous / Pvm. .

 Hankkeen aikana pidetään säännöllisesti myös 

työmaakokouksia pvm. /                 /               .

pvm. /                 /                 .

Kokouksen koolle kutsuu rakennuttaja tai hänen edustajansa. 

Kokoukseen osallistuvat rakennuttaja tai hänen edustajansa, 

pääsuunnittelija, vastaava työnjohtaja, urakoitsijat sekä 

rakennusvalvontaviranomainen. Kokouksessa käsitellään 

suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät kysymykset sekä sovitaan 

tarkastusten suorittamisesta ja vastuu- ja tehtäväjaoista. 

Kokouksista ja tarkastuksista on pidettävä pöytäkirjaa.

Rakennusvaiheeseen liittyen on lisätietoa projektinhallintaoppaan 

kohdassa 7. 22



Rakentamisen valvonta

Rakentamisen aikainen valvonta voidaan jakaa tilaajan valvontaan 

sekä viranomaisten valvontaan. Valvonnoilla pyritään 

ehkäisemään virheiden ja ongelmien syntyä sekä varmistumaan 

urakoitsijoiden noudattavan hyvää rakennustapaa, sekä 

viranomaismääräyksiä. Tilaaja määrittelee valvojat, joiden 

valtuudet määritellään urakka-asiakirjoissa. Valvojalla on oikeus 

tarkastaa työsuorituspaikkoja ja rakennustarvikkeiden 

valmistuspaikkoja. Tilaajan puolesta suoritettava valvonta ei 

vähennä urakoitsijan vastuuta rakennustyön valvonnasta. Tilaajan 

valvoo suorituksen sopimuksen mukaisuutta. Tilaajalla on lisäksi 

kokonaisvastuu hankkeen onnistumisesta.

Rakennusvalvontaviranomaiset valvovat rakennustoimintaa sekä 

määräysten noudattamista katselmusten yhteydessä. Tuen saaja 

pyytää katselmukset eri työvaiheiden valmistuttua. Katselmukset 

pidetään työmaakokousten yhteydessä, joista pidetään 

pöytäkirjaa. 

Katselmukset pidetään seuraavasti;

 Pohjakatselmus Pvm. .

 Rakennekatselmus Pvm. .

 LVI-laitteiden katselmus Pvm. .

Viranomaisvalvontaa suorittaa rahoittajan puolelta 

Maaseutuvirasto ja ELY-keskus.  

Maaseutuvirasto tekee otantavalvontoja keskeneräisille hankkeille 

ELY-keskukseen lähetetyn maksatushakemuksen perusteella. 

ELY-keskukset suorittavat hallinnollisen lopputarkastuksen 

hankkeelle viimeisen maksatushakemuksen yhteydessä. 

Tarkastusten yhteydessä varmistutaan hankkeen toteutuneen 

suunnitelmien ja rahoituspäätöksen ehtojen mukaisesti. 

Hankkeen eri vaiheissa pidettävistä kokouksista ja katselmuksista 

lisää projektinhallintaoppaan kohdassa 7.8 kokoukset 

/katselmukset. 

Rakentamiseen ja valvontaan liittyen lisätietoa 

projektinhallintaoppaan kohdassa 7 ja 7.2. 
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Investointituen maksuun hakeminen

Tuen saajan päävelvollisuutena on suorittaa urakkahinnan maksut. 

Maksut tulee suorittaa urakkasopimukseen liitetyn 

maksuerätaulukon mukaisesti. Jotta rakentaminen sujuisi 

aikataulun mukaisesti ja kokonaistaloudellisesti, on tuen saajan 

huolehdittava rakentamisen aikaisesta rahoituksesta jo hankkeen 

alussa.  Myönnetty investointituki on osa rakentamisen aikaista 

rahoitus-järjestelyä. 

Investointitukipäätöksen saatuaan tuen saaja voi hakea 

ensimmäistä avustusta maksuun ja lainan nostolupaa siinä 

vaiheessa, kun rakennus on valmius asteeltaan vähintään 20% 

sekä maksettuja ja kirjanpitoon vietyjä tositteita on kertynyt 

vähintään 20% tuen kokonaismäärästä.  Ensimmäisen ja viimeisen 

maksuerän on oltava väh. 20% tuen määrästä. Kaikkiaan 

maksueriä voi olla viisi. Tuen maksu tapahtuu takautuvasti 

toteutuneiden kustannusten perusteella. Tuet lasketaan 

verottomista kustannuksista (alv. 0%).

Investointituki maksetaan ELY-keskukseen lähetetyn 

maksatushakemuksen perusteella. Ensimmäinen erä on haettava 

kahden vuoden kuluessa tuen myöntämisestä tai tukipäätös lakkaa 

olemasta voimassa.

Investointituen maksuun hakemisesta ja maksatuksesta lisätietoja 

kohdassa 7.3 Tilaajan velvollisuudet / investointituen maksuun 

hakeminen sekä tämän käsioppaan luvussa 5.5 Investointituen 

maksatus.
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Tähän taulukkoon voi rakennushankkeen edetessä merkitä muistiin 

investointituen hakukertojen tiedot.

Avustusta ja lainan nostolupaa haetaan ensimmäisellä ja viimeisellä 

hakukierroksella väh. 20% myönnetyn tuen kokonaismäärästä.

Tuet haetaan toteutuneiden kustannusten perusteella  (alv.0%) 

ja niistä lasketaan tukiprosentilla haettavan tuen määrä.

Esimerkki: 

Tukipäätöksessä myönnetty hyväksyttykustannus hankkeelle on 

500 000,00 € (alv. 0%), josta tuki lasketaan

Avustusta 25% = 125 000,00 €

Maksettuja ja kirjanpitoon vietyjä tositteita lähetetään 

ELY-keskukseen väh. 100 000,00 € edestä (20% osuus).

Haettavan tuen määrä on 100 000,00 € * 0,25 = 25 000,00 €

Samoin lasketaan lainalle haettava määrä.

Tuen saajan haetun ja ELY-keskuksen myöntämän tuen määrässä 

saattaa tulla eroavaisuuksia. Tämä syntyvä erotus tulee huomioida 

seuraavassa haettavassa määrässä.

25



5.5  INVESTOINTITUEN MAKSATUS

Maksatushakemus

 Saapumispäivän leima kirjaamisen yhteydessä;=> 

vireilletulo

 Hakijan yhteystiedot + Dnro + pankkiyhteys

 Syntyneet kustannukset / Haettavan tuen perusteena 

olevat kustannukset

 Tuen saajien allekirjoitukset + päiväys ja vakuutukset

 Koontilista menoista kansallisiin ja korkotukilainoihin 

 Kirjanpitoon viedyt kuittikopiot ja maksutositteet EU-

osarah. (Ote pääkirjasta)

 100% valmiusastetod. / -loppukatselmuspöytäkirja 

rakentamisesta

 Selvitys omasta työstä ja puutavarasta / maa-aineksesta

Oman työn ja tuotantopanosten osuus rakennus- ja muussa 

työssä

 Tuntikirjanpito

 Oman työn arvo

 10 €/h henkilötyö

 20 €/h konetyö (30 €/h henk.työ + konetyö)

 Oma puutavara

 Ko. alueella yleiset raakapuun kantohinnat.

 Saha- tai höyläpuun hankintahinta, jolla yleisesti 

saatavissa

 Ulkopuolisen, ammattitaitoisen henkilön todistus 

puutavaran määrästä ja arvosta.

 Maa-ainekset ja muut rakennusainekset

 Ainesten myyntihinta, jonka saisi myydessään ne. 

 Ammattitaitoisen henkilön todistus maa-aineksen 

määrästä ja laadusta.
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Avustuksen maksaminen ja lainan nostolupa 

 Avustuksen ja lainan ensimmäistä erää on haettava 

2 vuoden kuluessa tuen myöntämisestä. Jos voimassaoloaikaa 

on pidennetty, ensimmäisen erän maksamista/nostolupaa 

on haettava päätöksessä mainittuna aikana.

 Viimeisen erän maksamista/nostolupaa on haettava viimeistään 

2 kk kuluttua työn valmistumisesta tai irtaimiston hankkimisesta. 

 Rakennusinvestointiin myönnetty tuki (avustus + laina) 

maksetaan enintään 5 erässä.

 Avustuksen / lainan ensimmäinen ja viimeinen erä väh. 20% 

avustuksesta / lainan määrästä.

 Korkotukilainan viimeistä erää ei saa nostaa ennen kuin 

rakentamisinvestointi on valmistunut tukipäätöksen mukaisena.

 Lainan viimeinen erä on nostettava viimeistään 3 kk kuluessa 

määräajan päättymisestä.

 Nostolupa on esitettävä ennen lainan nostoa. 

 Kaikki lainat tarvitsevat nostoluvan!

 Myöntämisen edellytyksenä:

 tuen ehtoja on noudatettu

 tuen saajalle aiheutuneen menon lopullisuus ja 

todennettavuus sekä kohdentuminen tuettavaan  

toimenpiteeseen.

 Tukea ei makseta ennen kuin meno on kirjattu kirjanpitoon

 Rakennustarkastajan lopputarkastuspöytäkirja viimeisen 

hakemuksen yhteydessä

Lisätietoja projektinhallintaoppaan kohdassa 7.3 Tilaajan  

velvollisuudet  / investointituen maksuun hakeminen 

tai Laki maatalouden rakennetuista 1476/2007 ja Vna 299/2008.
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5.6 VASTAANOTTOVAIHE

Rakennuksen valmistuttua,

rakennusvalvonta- ja paloviranomainen tekee kohteessa 

 Käyttöönottotarkastuksen ja antaa luvan käyttöönottoon 

Pvm. .

 Sähkötarkastus / Pvm. .

 Urakoitsija / tilaaja pyytää kirjallisesti vastaanottotarkastusta 

ja se on  pidettävä viimeistään 14 vrk kuluessa pyynnöstä. 

Pyydetty pvm. / pidetty pvm. .

Urakoitsija luovuttaa rakennuksen tilaajalle, joka vastaanottaa sen. 

 Rakennus voidaan ottaa käyttöön 

 Urakoitsijan suoritusvelvollisuus päättyy

 Työmaapalveluita ei tarvitse enää antaa

 Työnjohtovelvollisuus päättyy

 Takuuaika alkaa

 Vaaranvastuu siirtyy tilaajalle

 Tilaajalle syntyy maksamattoman urakkahinnan 

maksuvelvollisuus

 Vastaanottotarkastuksen yhteydessä todetaan puuttuvat ja 

keskeneräiset työt ja kirjataan pöytäkirjaan.

Rakennushankkeen päättyessä tuensaaja toimittaa ELY-

keskukseen maksatushakemuksen vaadittavine liitteineen; 

 kopiot laskuista, 

 maksutositteet, 

 kirjanpidon ote pääkirjasta

 rakennustarkastajan loppukatselmuspöytäkirjan 100% 

valm.aste.

 Viimeinen maksuerä lähetetty / Pvm. .

 Hallinnollinen tarkastus (ELY) / Pvm. .

 Maksatus / Mahdollisesti Mavin otantatarkastus, jonka 

jälkeen vasta tapahtuu maksatus.

Vastaanottotarkastukseen ja loppuselvityksiin liittyen lisätietoa 

projektin-hallintaoppaan kohdassa 8.
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Rakennuksen käyttöönotto tapahtuu yleensä vastaanotto-

tarkastuksen yhteydessä. Tässä vaiheessa tarkistetaan tai 

päivitetään vielä pelastussuunnitelma. 

Käyttöönoton yhteydessä tilaaja saa käyttöönsä kiinteistöä 

koskevan huoltokirjan, joka sisältää rakennuksen ja laitteiden 

käyttö- ja huolto-ohjeet. Huoltokirja on tarkoitettu suunnitelmallista 

kiinteistönpitoa varten ja auttaa ylläpitosuunnitelmien laadinnassa.

Hankkeen alkuvaiheessa voidaan jo tehdä 

kiinteistönpitosuunnitelmia, kun suunnitellaan rakennusta ja sen 

toiminnallisuutta sekä kone- ja laitehankintoja. Kiinteistön 

ylläpitosuunnitelmaan kuuluvat keskeisesti;

 Käyttösuunnitelma

 Huoltosuunnitelma

 Ulkoalueiden hoitosuunnitelma

 Siivoussuunnitelma

 Jätehuoltosuunnitelma

 Kunnossapitosuunnitelma

 Suojelusuunnitelma

Investointituen vaikutus käyttöönoton jälkeen 

 Investointituettua toimintaa ei saa muuttaa tai lopettaa 

ennen kuin viisi vuotta on kulunut avustuksen viimeisen 

erän maksamisesta

 Omistajan vaihdokseen on hankittava ELY-keskuksen lupa

 MMM tekee vuosittain otantavalvontoja jo valmiisiin 

kohteisiin

 EU:n komissio valvoo 5 vuoden sisällä investoinnin  

valmistumisesta tuen kohdistumista.

 Mavi seuraa vuosittain korkotukilainoja pankkivalvonnoilla

Käyttöönottovaiheeseen ja kiinteistönpitoon liittyviä lisätietoa on 

projektinhallintaoppaan kohdassa 9. 

5.7 KÄYTTÖÖNOTTOVAIHE
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6. KESKEISIMMÄT TUETTUUN 

RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT 

SÄÄDÖKSET JA OHJEET

 Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999

 Maankäyttö- ja rakennusasetus 895/1999

 Ympäristönsuojelulaki 86/2000

 Ympäristönsuojeluasetus 169/2000

 Suomen rakentamismääräyskokoelma

 L 1476/2007 Laki maatalouden rakennetuista 

 VNA 299/2008 Valtioneuvoston asetus maatalouden 

investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta 

 MMMA 354/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 

rakentamisinvestointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista 

 VNA 977/2010 Valtioneuvoston asetus vuonna 2011 

myönnettävän maatilan investointituen kohdentamisesta 

 MMMA 763/2009 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 

tuettavaa rakentamista koskevien rakentamismääräysten ja 

suositusten soveltamisesta 

 MMMA 456/2010 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 

tuettavaa rakentamista koskevista paloteknisistä vaatimuksista. 

 MMMA 243/2010 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 

tuettavaa rakentamista koskevista sikaloiden rakennusteknisistä 

ja toiminnallisista vaatimuksista 

 YSE 1998 yleiset sopimusehdot: 

https://www.sopimuslomake.net/lomakkeet/RT16-10660

 KSE 1995 konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot: 

https://www.sopimuslomake.net/lomakkeet/RT13-10574

 RAP 95 Rakennuttamisen tehtäväluettelo: 

https://www.sopimuslomake.net/lomakkeet/RT10-10575

 Ratu-kortisto: http://www.rakennustieto.fi/index/tuotteet/ratu.html

 Rakennushankkeen tuotannonsuunnittelu ja –ohjaus: Hannu 

Koski, Rakennustieto Oy, Helsinki
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