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1 Johdanto 

Useimmat Suomessa nykyisen käyttöikänsä päässä olevista, käytössä olevista asuinra-

kennuksista rakennettiin vuosina 1960–1980. Tulevina vuosina niiden korjaustarve on 

ajankohtainen. Mikäli korjaustarpeeseen ei vastata, syntyy korjausvelka. Rakennuksen 

korjausvelka kertoo rakennuksen omistajalle, kuinka paljon kyseiseen rakennukseen 

olisi investoitava, jotta se pysyisi käytön kannalta hyvässä kunnossa. Suomen asuinra-

kennusten korjausvelan arvioidaan nykyisellään olevan noin kymmenesosa koko 

maamme rakennuskannan arvosta. Asuinrakennusten korjaustarve on noussut viime 

vuosina, eikä korjausten määrän uskota laskevan tulevaisuudessakaan. Tämän katso-

taan johtuvan heikosta kunnossapidosta ja taloyhtiöiden halusta viivyttää korjausten 

aloittamista, johtuen taloudellisista syistä sekä pyrkimyksestä ajaa järjestelmät käyttöiäl-

tään loppuun.  

Useat nykyisin valmistuvista suunnittelijoista ovat opintojensa aikana perehtyneet uudis-

rakentamiseen, jolloin heidän korjausrakentamiseen keskittyvän osaamisensa kartutta-

minen on jäänyt opintojen jälkeiseen aikaan. Tästä syystä työelämänsä aloittavat LVI-

suunnittelijat ovat usein tietämättömiä korjausrakentamisen asettamista vaatimuksista 

LVI-suunnitteluun. 

Työni lähtökohdaksi muodostui halu selventää LVI-suunnittelua, koska huomasin yritys-

ten ja oppilaitosten soveltavan käytössä olevia asetuksia toisistaan poikkeavalla tavalla. 

Tarve työn tekemiseen tuli huomattuani monien uraansa aloittelevien LVI-suunnittelijoi-

den olevan tietämättömiä kaikista LVI-suunnittelussa tarvittavista dokumenteista, urak-

kamuodoista ja niiden tuomista vastuista. Työn rajaukseksi valikoitui korjausrakentami-

nen, koska sitä ei mielestäni käsitellä riittävästi opiskelujen aikana, korjausrakentaminen 

on kasvussa ja se asettaa LVI-suunnittelijalle uudisrakentamisesta poikkeavat suunnit-

teluvaatimukset. 

Tavoitteeksi asetimme yhdessä työn tilaajan kanssa luoda ohjemanuaalin, jonka avulla 

uransa alussa tai jo työelämässä oleva suunnittelija kykenisi syventämään tai päivittä-

mään tietämystään korjausrakentamisesta. Tarkoituksena on, että tämän työn luettuaan 

lukija kykenee hahmottamaan korjausrakentamisprojektiin liittyvän LVI-suunnittelun vai-

heet ja pystyisi toimimaan osana suunnitteluryhmää.  
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Tämän työn aikana tulen käsittelemään korjausrakentamisprojektia niin projektin tilaa-

jana toimivan taloyhtiön kuin LVI-suunnittelijan näkökulmasta. Työssä perehdytään vi-

ranomaisten antamien määräysten ja asetusten lisäksi LVI-suunnittelijan kannalta pro-

jektin oleellisimpiin vaiheisiin sekä alalla käytettäviin suunnittelu- ja urakkamuotoihin. 

Apunani tulen käyttämään eri lähteistä löytämiäni lähdemateriaaleja, kuten virallisten ta-

hojen ylläpitämiä ohjekortteja sekä alan ammattilaisten aiheesta kirjoittamia artikkeleita 

ja kirjoja. Lisäksi mukana on myös samaa aihetta tutkineiden opiskelijoiden tekemien 

opinnäytetöiden tekstejä, joiden tarkoituksena on täydentää virallisia ohjetekstejä ja ar-

tikkeleita.  
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2 LVI-suunnittelua ohjaavat lait ja asetukset 

Tässä luvussa kerron LVI-suunnittelijalle tärkeästä ja hänen toimiaan ohjailevasta raken-

tamismääräyskokoelmasta (RakMK). RakMK:n tarkoituksena on ohjata rakennusalaa ja 

täsmentää asetusten sekä lakien avulla rakennuksille annettuja vaatimuksia. 

Suomen rakentamismääräyskokoelma (RakMK) on sisäasianministeriön vuonna 1975 

ensimmäisen kerran lanseeraama sekä päätöksellä voimaan saatettu dokumentti, joka 

perustuu silloiseen rakennusasetukseen 266/59. Tällä asetuksella pyrittiin selventämään 

ja täsmentämään rakennuksille laissa ja asetuksissa täsmennettyjä vaatimuksia. Mää-

räysten tarkoitus oli koskea ensisijaisesti uudisrakentamista, mutta niitä oli noudatettava 

soveltuvin osin myös korjaus- ja muutostöissä. Määräysten tueksi syntyivät myös use-

amman vuosikymmenen käytössä olleet ja seitsemän osaan, rakennusosan tai ominai-

suuden mukaan jaetut A-G-dokumentit, jotka muodostivat rakentamismääräyskokoel-

man rungon. LVI-suunnittelijan kannalta merkittävimpiä osia olivat A (yleinen osa), C 

(eristykset), D (LVI ja energiatalous) ja E (rakenteiden paloturvallisuus). [1.] 

Rakentamismääräysten laadinta annettiin vuonna 1983 perustetulle ympäristöministeri-

ölle (YM), jonka valtuutus määräysten ja ohjeiden antamiseen on kirjattu vuonna 1999 

annettuun uuteen maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999 MRL). Laissa määritellään 

rakentamista koskevat yleiset edellytykset, rakennuksen olennaiset tekniset vaatimukset 

sekä rakentamisen lupamenettely ja viranomaisvalvonta. Olennaisia teknisiä vaatimuk-

sia ovat rakenteiden lujuutta ja vakautta, paloturvallisuutta, terveellisyyttä, käyttöturvalli-

suutta, esteettömyyttä, meluntorjuntaa sekä ääniolosuhteita että energiatehokuutta kos-

kevat säädökset. Maaliskuun alussa vuonna 2000 tehdyn perustuslain muutoksen takia 

kaikki ministeriöiden antamat lakia alempiasteiset yleisesti sitovat määräykset ja ohjeet 

korvattiin asetuksilla. [2.] 

Seuraavat muutokset lakiin tulivat vuonna 2013 voimaan tulleen uuden maankäyttö- ja 

rakennuslain (958/2012) mukana, jossa rakentamista koskevia asetuksia pyrittiin vaiheit-

tain uudistamaan vuoteen 2018 mennessä. Lain tavoitteena oli luoda terveellinen, tur-

vallinen ja viihtyisä elinympäristö, joka olisi sosiaalisesti toimiva ja jossa erilaisten väes-

töryhmien tarpeet olisi huomioitu. Vuonna 2018 YM kumosi aikaisemmin mainitut raken-

tamismääräyskokoelman osat A-G ja toivat tilalle YM:n internet-sivuille aika ajoin päivit-
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tyvän RakMK:n, joka koostuu uusimmista asetuksista ja määräyksistä. Uudistuksen tar-

koituksena oli vähentää sääntelyä sekä parantaa soveltamisen selkeyttä ja ennakoita-

vuutta erottamalla annettujen ohjeiden vaatimukset ja ohjeistukset toisistaan. [3.] 

Rakennusalaa määrittelee maankäyttö- ja rakennuslaki, josta tarkemmat rakentamista 

koskevat säännökset ja ohjeet kootaan Suomen rakentamismääräyskokoelmaan. Mää-

räyskokoelma määrittelee viranomaisten antamia rakentamista koskevia teknisiä edelly-

tyksiä ja määräyksiä sekä olennaisia teknisiä vaatimuksia. Oli kyseessä uudisrakenta-

minen tai peruskorjauskohde, rakentamismääräyskokoelman määräykset ovat sitovia, 

joten niistä poikkeamien ei ole suotavaa ilman siihen erikseen myönnettävää poikkeusta. 

Kunta-alalla tällainen oikeus on maankäyttö- ja rakennuslain nojalla kunnan rakennus-

valvontaviranomaisella, mikäli kysymys on vähäisestä poikkeamasta rakentamista kos-

kevista teknisistä määräyksistä. Näiden rajoitusten avulla pyritään varmistamaan, että 

rakennus täyttää sille asetetut lainmukaiset vaatimukset. Rakentamismääräyskokoel-

man määräykset koskevat ensisijaisesti uudisrakentamista, mutta soveltuvin osin myös 

korjausrakentamista sekä muita rakennuksessa tehtäviä muutostöitä. Korjaus- ja muu-

tostöissä lain ja asetusten soveltaminen on riippuvainen korjauksen tai muutoksen laa-

juudesta, laadusta sekä mahdollisesta käyttötavan muutoksesta. [2.] 

LVI-suunnittelijan tulee noudattaa rakentamismääräyskokoelman asetuksia ja määräyk-

siä omassa suunnittelussaan, jotta rakennus täyttäisi sille annetut määritelmät ja lainmu-

kaiset vaatimukset. Määräyskokoelma ja sen eri osa-alojen tunteminen on tärkeää LVI-

suunnittelijan kannalta. Uudiskohteessa hänen täytyy noudattaa uusimpia rakentamis-

määräyksiä ja korjaus- ja muutoskohteissa tulee huomioida rakennusvuoden perusteella 

tehdyt suunnitteluratkaisut, jotka perustuvat rakennusvuoden aikaisiin voimassa olleisiin 

määräyksiin.  
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3 Taloyhtiö peruskorjausprojektissa 

Tässä luvussa käyn läpi taloyhtiön roolia, päätösketjun rakennetta sekä vastuita perus-

korjauskohteessa. Luvussa käsitellään myös, mitä taloyhtiön tulisi huomioida ennen pe-

ruskorjaushankkeen aloittamista. 

Perustyyppinen asunto-osakeyhtiö koostuu taloyhtiön osakkaista, isännöitsijästä sekä 

osakkaista muodostetusta hallituksesta. Vuokra-asuntoyhtiöissä rakenne on sama, 

mutta osakkaiden sijasta puhutaan vuokralaisista. Tyypillisesti isännöitsijän virkaa hoitaa 

isännöintitoimisto, jonka työntekijällä voi olla monta erityyppistä kohdetta hoidettava-

naan.  

Taloyhtiön tieto taloteknisistä järjestelmistä rajoittuu usein taloyhtiön käyttämän isän-

nöintitoimiston tekniseen isännöitsijään sekä huoltoyhtiöön, joilla on alaan soveltuva 

koulutus. Yksittäisten osakkaiden ja isännöitsijän mahdollisia aikaisempia kokemuksia 

lukuun ottamatta taloyhtiöt ovat tilaajan roolissa pääosin kokemattomia. Tästä syystä 

monille urakoitsijoille pieni projekti voi vaatia taloyhtiöltä ja etenkin taloyhtiön hallitukselta 

sekä isännöitsijältä suuriakin ajankäytöllisiä, taidollisia ja taloudellisia ponnistuksia. Eri-

toten tämä korostuu pienissä, alle 70 hengen taloyhtiöissä, joissa haasteena ovat usein 

korjausrakentamisen pienet urakkahinnat eli urakoitsijan näkökulmasta projektit ovat pie-

nituottoisia. Toinen syy ovat rajalliset resurssit, joiden vuoksi monesti resurssit joudutaan 

suuntamaan materiaaleihin ja työvoimaan, jolloin taloyhtiön täytyy tinkiä korjausten laa-

juudesta. Tämän vuoksi heidän ei ole kannattavaa lähestyä tarjouspyynnöillä pääosin 

parempituottoisesta uudisrakentamisesta, kuten vuokra-, toimisto- ja toimitilarakentami-

sesta tulonsa saavia suuria rakennusyhtiöitä. Sen sijaan katseet tulee suunnata pieniin 

ja keskikokoisiin tai pelkästään korjausrakentamiseen keskittyneisiin yrityksiin. [4, s. 29-

33.] 

Seuraavaksi esitellään kolme mielestäni kriittisintä haastetta taloyhtiön kannalta, jotka 

liittyvät korjausrakentamisprojektin läpiviemiseen. 
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1. Lain vaatimukset taloyhtiölle 

Lain mukaan taloyhtiön tulee peruskorjauksen rakennuttajan ominaisuudessa ottaa huo-

mioon kilpailuttamisen pelisääntöjen lisäksi myös tilaajavastuulain ja työturvallisuus- ja 

rakennuslainmääräyssäädännön vaatimukset, sekä yleiset lait ja määräykset. Nämä vie-

vät paljon aikaa ja tulevat usein yllätyksenä monille osakkaille, joilla ei ole aikaisempaa 

kokemusta rakennuttajan tai tilaajan vastuista. [4, s. 29-33.] 

2. Taloyhtiön kyky tiedostaa isännöintitoimiston valmius projektiin.  

Isännöintitoimistolla voi olla monia eri kokoisia kohteita ja yksittäisellä isännöintitoimiston 

työntekijällä vastuullaan taloyhtiöitä aina pienistä muutaman asunnon rivitalon kokoi-

sista, jopa suuriin usean talon kattaviin monikerroksisiin kerrostaloihin. Tästä syystä ta-

loyhtiön tulee arvioida isännöitsijän tekninen sekä työmaan johtamiseen vaadittava 

osaaminen ennen hankesuunnitteluvaiheen aloittamista. Mikäli isännöintitoimisto ei ole 

taloyhtiön mielestä kykeneväinen johtamaan projektia, yhtenä vaihtoehtona on vaihtaa 

isännöintitoimistoa ennen hankesuunnitteluvaihetta, mutta tällöin muutokseen tulee va-

rata aikaa vähintään vuosi, jotta uusi isännöintitoimisto ehtii tutustumaan kohteeseen. 

Toinen vaihtoehto on palkata hankkeelle projektijohtaja, joka toimii taloyhtiön edustajana 

projektin aikana, mutta taloyhtiön hallituksen alaisena. [4, s. 29-33.] 

3. Taloyhtiön tietotaito 

Kolmantena haasteena on aikaisemmin mainitusta asukasrakenteesta johtuva taloyhtiön 

rajallinen tietotaito, jossa asukkaiden tieto rakennusalasta voi olla heikko tai jopa olema-

ton. Syynä voi olla myös isännöintitoimiston puutteellinen osaaminen projektin kokoon ja 

vaativuuteen nähden. Nämä asiat voivat johtaa tilanteeseen, jossa taloyhtiö ei osaa tai 

uskalla kyseenalaistaa suunnittelijoiden tai urakoitsijoiden tekemiä ratkaisuja, vaan tyy-

tyy ”isompien ja osaavampien” tarjoamiin vaihtoehtoihin ja toteutustapoihin. Näin ollen 

suunnittelijan ja urakoitsijan tarjoamat ratkaisut voivat poiketa hyvin paljon taloyhtiön 

osakkaiden haluamasta ja johtaa konfliktitilanteisiin tilaajan, suunnittelijatoimiston sekä 

urakoitsijan välillä.  

Taloyhtiö kykenee vaikuttamaan omiin projektin aikaisiin vaikutusmahdollisuuksiinsa eri-

laisilla hankemuodoilla. Hankemuodon valinnalla taloyhtiö pystyy vaikuttamaan, missä 
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vaiheessa se tulee urakoitsijan kanssa mukaan projektiin. Hankemuodosta osapuolten 

kanssa sopii joko hankkeen taloyhtiö tai sen palkkaama projektinjohtaja. Hankemuodon 

perusteella tehdään urakkasopimus, jossa määritellään urakan aikaiset vastuut, työnjako 

ja keskinäiset sopimussuhteet. Näihin sopimustyyppeihin perehdytään tarkemmin lu-

vussa 4. [4, s. 29-33.] 
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4 Korjausrakentamisprojektin toteutusmuodot 

Korjausrakentaminen voidaan toteuttaa monella tavalla, joista rakennuttajan/tilaajan ja 

osaltaan myös suunnittelijan tulee olla tietoisia ennen hankkeeseen ryhtymistä. Tässä 

luvussa käsittelen korjausrakentamisen erilaisia suunnittelu- ja urakkamuotoja, niiden 

eroavaisuuksia ja vastuita. 

4.1 Toteutusmuodon valinta 

Toteutusmuodon valinnalla tarkoitetaan prosessia, jossa päätetään rakennushankkeen 

hankintatavasta tai kilpailutuksesta, suunnittelun ja toteutuksen muodosta sekä näiden 

kirjaamiseen käytettävästä sopimusmuodosta. Sopimukseen on kirjattu rakennusvai-

heen toimijoiden vastuut ja sopimukseen sisältyvät kaupalliset ehdot. Toteutusmuodon 

avulla määritellään projektin osapuolten tehtävät, vastuunjako ja projektista mahdolli-

sesti jaettavat hyödyt eri osapuolille. Lisäksi se määrittelee suunnittelupalveluiden ja ura-

koitsijoiden hankintavan. [5, s. 1-2.] 

Korjausrakennusprojektin rakennuttajan tulee rakennushankkeen lähtötietojen ja omien 

resurssiensa perusteella päättää, millä toteutusmuodolla hanke tullaan toteuttamaan. 

Toteutusmuotoa valittaessa rakennuttajan on tiedostettava hankkeen tavoitteet ja riskit 

sekä ajankohta, jolloin hankkeen suoritusvastuu siirretään urakoitsijoille. [5, s. 1-2.] 

Toteutusmuodossa valinnassa huomioitavia asioita ovat: 

- rakennushankkeen laajuus 

- tekninen vaativuus 

- aikataulu 

- riskien hallinta 

- markkinatilanne 

- erityisolosuhteet. 



9 

 

 

4.2 Suunnittelumuodot 

Toteutusmuodon päättämisen yhteydessä päätetään käytettävästä suunnittelumuo-

dosta. Suunnittelumuodon valinta määrittelee toimintaehtojen lisäksi suunnittelijoiden 

sopimussuhteet sekä toisiinsa että rakennuttajan lisäksi myös urakoitsijaan. Suunnitte-

lumuodon valinnasta tehdään suunnittelusopimus. Suunnittelusopimukseen tulee kirjata 

YSE 1998:n mukaisesti tehtävien laajuus, sisältö, aikataulu ja laskutus. 

Yleisimpiä rakennusalalla käytettäviä suunnittelumuotoja ovat kokonaissuunnittelu, ja-

ettu suunnittelu ja ositettu suunnittelu. Näihin pureudutaan tarkemmin tässä kappa-

leessa. [5, s 3.] 

4.2.1 Kokonaissuunnittelu  

Kokonaissuunnittelulla tarkoitetaan suunnittelumallia, jossa rakennuttaja tai suunnittelun 

tilaaja valitsee vain yhden suunnittelutoimiston, joka suunnittelee projektin joko omalla 

henkilöstöllään tai sopii omia alisuunnittelusopimuksiaan. Alisuunnittelijoiden sopimus-

ten oikeellisuudesta vastaa suunnittelutoimisto. Rakennuttajalla ei ole minkäänlaista so-

pimusoikeudellista vastuuta suunnittelutoimiston valitsemiin alisuunnittelijoihin. Yksiker-

taisuutensa vuoksi kokonaissuunnittelu on tällä hetkellä yleisin suunnittelumuoto asun-

tokorjauskohteissa. [5, s 3.] Kokonaissuunnittelun rakenne, sopimussuhteet ja vastuut 

on esitetty kuvassa 1.  
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Kuva 1. Kokonaissuunnittelun vastuunjako- ja sopimussuhdekaavio [5, s. 3.].  

4.2.2 Jaettu suunnittelu 

Jaetun suunnittelun mallissa suunnittelusopimukset jaetaan suunnittelualan mukaan, jo-

ten sopimuksia tulee useita, joista jokainen kilpailutetaan erikseen rakennuttajan toi-

mesta. Rakennuttaja voi pyytää tarjouksen myös yhtenäiseltä suunnitteluryhmältä, jolloin 

suunnittelu tulisi yhdestä paikasta, mutta sopimukset tulisi tehdä jokaisen suunnittelu-

alan kanssa erikseen. Kilpailutuksen ohessa rakennuttajan tulee määrittää kokonais- eli 

pääsuunnittelija ja hänen suhteensa muiden alojen suunnittelijoihin. Pääsuunnittelija 

vastaa projektin kokonaisuudesta sekä suunnitelmien ristiriidattomuudesta. Pääsuunnit-
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telijan alaiset suunnittelijat vastaavat sekä omista että alisuunnittelijoidensa suunnitel-

mista. Kuvassa 2 on esitetty jaetun suunnittelun sopimussuhteet ja suunnitteluvastuut. 

[5, s. 3.] 

 

Kuva 2. Jaetun suunnittelun vastuunjako- ja sopimussuhdekaavio [5, s. 3.].  

4.2.3 Ositettu suunnittelu 

Ositetussa suunnittelusopimuksessa on saman suunnittelualan tehtäviä jaettu joko use-

ammalle suunnittelijalle tai siirretty urakoitsijan tehtäväksi, kuten voidaan nähdä kuvan 3 

vastuunjakokaaviosta. 
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Ositetun suunnittelun yleisin esimerkki on tuoteosakauppa, jossa järjestelmän toteutus-

suunnitelman tuottaa LVI-suunnittelijan sijasta järjestelmän toimittaja. Esimerkiksi lattia-

lämmityssuunnitelmia suunniteltaessa voidaan sopia, että järjestelmän toimittaja tekee 

toteutussuunnitelmat suunnittelijan antamien lähtötietojen perusteella. Tämä ei kuiten-

kaan poista suunnittelijan vastuuta, koska hän vastaa oman suunnittelualansa kokonai-

suudesta, vaikka itse suunnitelmat tekisi joku muu kuin vastaava suunnittelija itse. 

Mikäli kyseessä on urakoitsijan vastuulle annettu urakka, kuten vastuu projektin tekni-

sistä ratkaisuista, urakoitsija vastaa kyseisen erityisalan suunnitelmien, kuten LVI-suun-

nitelmien oikeellisuudesta. Vastuu kaikkien suunnitelmien yhteensopivuudesta ja koor-

dinoinnista on pääsuunnittelijalla. [5, s. 3.] 

 

Kuva 3. Ositetun suunnittelun vastuunjako- ja sopimussuhdekaavio [5, s. 3.].  
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4.3 Urakkamuodot 

Hankkeen aikana rakennuttaja palkkaa yrityksen toteuttamaan suunnitellun projektin ja 

vastaamaan sen toteutuksesta. Urakan laajuudesta ja vaativuudesta riippuen rakennut-

tajalla on urakkamuodon valinnan avulla mahdollista vaikuttaa projektin kulkuun, mutta 

rakennuttajan on tiedettävä, mitkä ovat itse rakennuttajan ja mitkä urakoitsijan vastuut. 

Tämän luvun avulla pyrin tuomaan esille eri urakkamuotojen sopimusvastuita, taloyhtiön 

mahdollisuuksia vaikuttaa projektin kulkuun ja eri hankemuotojen vahvuuksia sekä heik-

kouksia rakennuttajan kannalta.  

4.3.1 Kokonaisurakka ja Kokonaishintaurakka 

Kokonaisurakka on yleisin asuntokorjauskohteissa käytettävistä urakkamuodoista, joh-

tuen sen toteutuksen yksinkertaisuudesta, jossa rakennuttaja solmii ainoastaan yhden 

urakkasopimuksen hankkeen pääurakoitsijan kanssa. Taloyhtiö solmii urakkasopimuk-

sen teettämiensä toteutussuunnitelmien perusteella. Urakkasopimus solmitaan urakan 

kokonaisuudessaan toteuttavan urakoitsijan ja työn tilaavan taloyhtiön välille. 

Rakennuttajan valta aliurakoitsijoihin on vähäisempää kokonaisurakassa kuin jaetun 

urakan menetelmässä. Pääurakoitsija voi kilpailuttaa omat aliurakoitsijansa, mutta vas-

taa näiden työnlaadusta. Lisäksi hänen vastuulleen kuuluvat rakentamisen aikainen 

työnjohto, rakennustyöt sekä rakennustöiden sopimuksenmukaisuus ja rakentamiseen 

liittyvät hankinnat. Pääurakoitsija on sopimussuhteissa sekä rakennuttajaan että kilpai-

luttamiinsa aliurakoitsijoihin. Rakennuttaja vastaa hankkeen suunnitelmista ja niissä il-

menneistä virheistä tai puutteista. [5, s. 4-5; 6, s. 7; 8, s. 12; 9, s.2; 10; 11.] 
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+ Plussat: 

• Yksi pääurakoitsija 

• Vain kaksi sopimus-
osapuolta (taloyhtiö ja ura-
koitsija) 

• Mahdollisuus vaikuttaa 
suunnitteluun 

• Yksinkertainen taloyhtiön 
näkökulmasta 

• Vastuu työmaanjohdosta, 
työn laadusta ja hankin-
noista urakoitsijalla  

 

- Miinukset 

• Heikko vaikutusvalta ali-
urakoitsijoihin työmaalla 

• Aliurakoitsijoiden määrä 
työmaalla, mikäli urakoitsi-
joiden määrää tai ketju-
tusta ei ole erikseen rajoi-
tettu  

• Vastuu suunnitelmista ja 
niiden virheistä tai puut-
teista. 

 

Kokonaishintaurakka muistuttaa monelta osin kokonaisurakkaa, mutta erojakin löytyy. 

Kuten kokonaisurakassa, rakennuttaja teettää suunnitelmat, kilpailuttaa urakoitsijat ja te-

kee urakkasopimuksen urakoitsijan kanssa. Erona kokonaisurakkaan on, että urakoitsija 

sitoutuu tekemään suunnitelmien mukaisesti urakkasopimukseen kirjatulla kiinteällä ko-

konaishinnalla. Siten urakoitsija on velvoitettu suorittamaan urakka loppuun ilmoittamal-

laan urakkahinnalla, vaikka projektin todelliset kustannukset ylittyisivät. Urakkahinnan 

ylittävän osuuden urakoitsija kustantaa itse. Tämän vuoksi rakennuttajan tuleekin koko-

naishintaurakassa panostaa työmaan aikaiseen valvontaan, koska urakoitsijan tavoit-

teena on tehdä projekti mahdollisimman kustannustehokkaasti, mikä osaltaan voi johtaa 

heikkoon työnlaatuun.  [6, s.14; 8, s. 20-21; 9, s. 2; 10; 11.] 

+ Plussat: 

• Kiinteät kustannukset 

• Selkeät vastuurajat 

• Urakoitsijalla vastuu pro-
jektin todellisista kustan-
nuksista 

• Vain kaksi sopimus-
osapuolta (taloyhtiö ja ura-
koitsija) 

• Mahdollisuus vaikuttaa 
suunnitteluun 

• Yksinkertainen taloyhtiön 
näkökulmasta 

- Miinukset 

• Urakoitsija voi tinkiä työn- 
tai materiaalien laadusta 

• Heikko vaikutusvalta ali-
urakoitsijoihin työmaalla 

• Aliurakoitsijoiden määrä 
työmaalla, mikäli urakoitsi-
joiden määrää tai ketju-
tusta ei ole erikseen rajoi-
tettu  

• Vastuu suunnitelmista ja 
niiden virheistä tai puut-
teista. 
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4.3.2 Jaettu urakka 

Jaetussa urakassa rakennuttajalla on useita sopimuksia eri urakoitsijoihin. Rakennutta-

jalla on paljon valtaa, joten hän voi kontrolloida kaikkea, aina suunnittelusta kehittämi-

seen, urakoitsijoiden valintaan ja rakentamiseen. Tämän vuoksi hankkeen tavoitteiden 

tuleekin olla selviä jo projektin alkuvaiheessa. Rakennuttaja on sopimussuhteessa sekä 

pääurakoitsijaan että sivu-urakoitsijoihin, joista jokainen vastaa oman ammattialansa to-

teutuksesta, rakennuttajan vastuun ollessa toteutussuunnitelmien hankinnassa, urakoi-

den jaotteluissa, niiden sisällössä ja urakkarajoissa. Pää- ja sivu-urakoitsijat voivat pal-

kata omia aliurakoitsijoitaan, mutta ne vastaavat vain heille. Aliurakoitsijoiden valintaan 

rakennuttaja ei voi vaikuttaa, koska ei ole sopimussuhteessa heidän kanssaan. Jaetun 

urakan malliin päädytään usein, kun kyseessä on tavanomainen saneerauskohde ja 

epävarmuustekijät ovat pienet. [5, s. 5.] 

 

+ Plussat: 

• Selkeät urakkavastuut ja 
työnjako 

• Mahdollisuus vaikuttaa 
sivu-urakoitsijoiden valin-
taan 

• Kapeampi vastuu työ-
maanjohtamisesta 

• Suurempi valta suunnitte-
lussa ja kohteen kehittämi-
sessä 

- Miinukset: 

• Mahdollisuus vaikuttaa 
pääurakoitsijan ja sivu-
urakoitsijoiden aliurakoitsi-
joihin 

• Useampi sopijaosapuoli 
(taloyhtiö, pääurakoitsija, 
sivu-urakoitsija). 

 

 

4.3.3 Kokonaisvastuu-urakka (KVR) 

Kokonaisvastuu-urakka tunnetaan myös nimillä ”suunnittele ja rakenna-urakka” tai ”avai-

met käteen”-urakka. Kyseessä on urakkamuoto, jossa työn suunnittelu ja toteutus ovat 

täysin urakoitsijan vastuulla. Tässä urakkamuodossa rakennuttaja antaa hankkeen 

suunnittelun sekä toteutuksen yhdelle urakoitsijalle. Toimintamallin hyvänä puolena voi-

daan pitää vastuiden selkeyttä, kun kaikki projektiin liittyvä, kuten lupa-asiat, suunnittelu 
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ja toteutus ovat urakoitsijan vastuulla. Nämä asiat ovat myös riskejä taloyhtiön kannalta. 

Syynä tähän ovat taloyhtiön mahdollisuudet vaikuttaa suunnittelun ja toteutuksen sisäl-

töön. Tämä voi johtaa riitatilanteisiin taloyhtiön ja urakoitsijan välillä ja onkin monesti syy 

KVR-urakoiden riitatilanteisiin, kun työn rakennuttajana toimiva taloyhtiö kokee jäävänsä 

urakoitsijan tekemien kyseenalaisten ratkaisujen maksumieheksi. [5, s. 5.] 

Kokonaisvastuu-urakka voidaan jakaa tarjouskilpailun tavoitteiden perusteella kolmeen 

eri tyyppiin: 

1. Laatupainotteinen urakka 

Laatupainotteisessa urakassa urakoitsijat kilpailevat siitä, kuka saa tehtyä laadukkaim-

man tarjouksen rakennuttajan antaman kiinteän tarjoushinnan mukaan. Urakoitsijan an-

tama tarjous sisältää rakennuskohteen suunnittelun ja toteutuksen. Rakennuttaja mää-

rittää tarjousten laatukriteerit projektin ja omien tarkoitusperiensä mukaan. [5, s. 4.] 

2. Hintapainotteinen urakka 

Hintapainotteisen urakan suurimpana valintakriteerinä on urakan kokonaishinta. Raken-

nuttaja määrittää korjausprojektille halutun laajuuden sekä määrittää korjausten laatuta-

son, jonka perusteella urakoitsijat tekevät tarjouksensa. Rakennuttaja valitsee tarjousten 

perusteella halvimman toteutusmuodon. [5, s. 4.] 

3. Edullisuuspainotteinen urakka 

Edullisuuspainotteinen urakka on tyypiltään hinta- ja laatupainotteisten urakkamuotojen 

välimaastossa. Kunkin urakoitsijan tarjous pisteytetään rakennuttajan antamien hinta- ja 

laatukriteerien perusteella ja eniten pisteitä kerännyt tarjous valitaan hankkeen suunnit-

telijaksi ja kohteen toteuttajaksi. [5, s. 4.] 
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+ Plussat 

• Yksi urakoitsija huolehtii 
suunnittelusta ja toteutuk-
sesta 

• Kustannustehokas mene-
telmä 

 

 

 

- Miinukset 

• Laatutason määrittäminen 

• Taloyhtiön pieni vaikutus-
valta 

• Rakennuttajan oikeudet 
muutoksiin rakentamispro-
sessin aikana 

• Sopimuksen purkaminen 
hankalaa. 

4.3.4 Yhteisvastuurakentaminen (YVR) 

”Yhteisvastuurakentaminen on United Founders Oy:n yhdessä yhteistyöyritys-
tensä vuonna 2018 kehittämä tuote- ja korjaushankkeissa pääosin käytettävä to-
teutusmuoto.”  

Kyseessä on siis tämänkin työn tilaajaosapuolena toimivan United Foundersin, johon 

Visioplan Talotekniikka Oy kuuluu vuonna 2018 yhteistyössä lanseeraama hankemuoto, 

jonka tarkoituksena on paikata muiden käytössä olevien urakkamuotomallien aukkoja ja 

heikkouksia sekä hyödyntää olemassa olevien urakkamuotojen hyviä puolia, erityisesti 

linjasaneeraushankkeissa. 

Toisin kuin esimerkiksi kokonaisurakassa, yhteisvastuurakentamisessa (YVR) urakoit-

sija on mukana toteutuksen lisäksi myös toteutussuunnitteluvaiheessa, jolloin heillä on 

mahdollisuus vaikuttaa omalta osaltaan suunnitteluratkaisuihin. Urakoitsija kilpailutetaan 

ja urakoitsijoiden kanssa solmitaan esisopimus. Solmitun esisopimuksen tavoitehinnan 

ei tarvitse olla kiinteä vielä tässä vaiheessa projektia, poiketen muista vastaavista urak-

kamuodoista. Tämä auttaa saamaan urakoitsijan helpommin mukaan suunnitteluun, 

koska urakoitsijan riski päätyä kannattamattomaan projektiin pienentyy merkittävästi, 

verrattuna esimerkiksi kokonaishintaurakkaan. Menettelyn avulla pyritään saamaan ura-

koitsijan asiantuntemus mukaan projektiin heikentämättä taloyhtiön mahdollisuuksia vai-

kuttaa suunnitteluun. Tämä eroaa suuresti KVR-urakoista, joissa suunnittelu ja toteutus 

ovat urakoitsijan vastuulla ja taloyhtiön vaikutusvalta on hyvin pieni. 

YVR:ssä rakennuttaja kustantaa kohteen toteutussuunnitelmat, vastuun jakautuessa ta-

saisesti rakennuttajan, suunnittelijan ja urakoitsijan kesken. Suunnitteluvaiheen jälkeiset 

muutokset lukitaan urakkahinnaksi ja urakoitsijan kanssa tehdään urakkasopimus, jota 
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urakoitsija sitoutuu noudattamaan. Taloyhtiö ja urakoitsija voivat ennen urakkasopimuk-

sen tekoa irtautua projektista, mikäli heidän mielestään projektin edellytykset eivät täyty 

tai projektin läpiviemiselle ei ole edellytyksiä. Tavoitehintaurakan mukaisesti urakkaso-

pimukseen merkityn tavoitehinnan alittuessa kukin sopimusosapuoli saa sopimukseen 

kirjatun osuutensa säästyneistä kustannuksista. Urakan kustannusten ylittyessä käyte-

tään YSE:n 1998 pykälää 47§, ellei kaupallisissa asiakirjoissa ole muuta mainittu. [8, s. 

22-25.] 

+ Plussat 

• Kiinteät kustannukset 

• Jaettu vastuu, jaettu riski 

• Urakoitsija pääsee mu-
kaan toteutussuunnitte-
luun 

• Kaikki osapuolet hyötyvät, 
mikäli kustannukset alitta-
vat arvion 

• Sopimuksen purkaminen 
helppoa verrattuna mo-
neen muuhun urakkamuo-
toon 

 

- Miinukset 

• Urakkamuotona uusi, 
kaikki urakoitsijat tai talo-
yhtiöt eivät välttämättä ym-
märrä. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.5 Allianssiurakka 

Allianssimuotojen hankkeissa pyritään asetettuihin tavoitteisiin pääseminen varmista-

maan erilaisten sopimusteknisten kannustimien avulla. Nimensä mukaisesti hankemuo-

don vastuunjako suunnitelmien, rakentamisen, aikataulujen ja kustannusten osalta on 

yhteinen hankkeen sopijaosapuolille. Täten jokainen sopijaosapuoli on yhteisessä vas-

tuussa hankkeen onnistumisesta. ”Yhteisvastuumuodot sopivat monimutkaisiin ja laajoi-

hin hankkeisiin, jotka sisältävät paljon riskejä ja mahdollisuuksia.” Allianssihankkeissa 

tulee käyttää voimassa olevia allianssin yleisiä sopimusehtoja. [5, s. 7; 7.] 

Allianssihankkeet jakautuvat kehitys-, toteutus- ja jälkivastuuvaiheisiin. Kehitysvai-

heessa hankkeen eri osapuolet, kuten urakoitsija ja suunnittelijat ovat rakennuttajan 

kanssa kehittämässä hanketta erillisen kehitysvaiheen sopimuksen mukaisesti. Kehitys-

vaiheen sopimukseen on usein merkitty optio toteutusvaiheesta tai sopimuksessa voi 
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olla merkintä toimeksiannon katkaisusta. Täten esimerkiksi urakoitsijalla tai suunnitteli-

jalla on mahdollisuus irtautua hankkeesta ennen toteutusvaihetta.  

Kehitysvaihetta seuraa projektin toteutusvaihe. Päätöksen toteutusvaiheeseen siirtymi-

sestä tekee rakennuttaja, mikäli hän toteaa hankkeen olevan toteutettavissa asetettujen 

suunnittelu-, laatu-, aikataulu- ja kustannustavoitteiden mukaisesti. 

Jälkivastuuvaiheessa seurataan hankkeen käytönaikaisten tavoitteiden täyttymistä ja 

huolehditaan kyseisen vaiheen sovituista tehtävistä, kuten korjaustarpeiden hoitami-

sesta ja muista tehtävistä. [5, s. 7.] 

Yleisimpiä allianssiurakan muotoja ovat: hankekumppanuus ja projektiallianssi, joista 

tarkemmin seuraavaksi. 

Hankekumppanuus 

Hankekumppanuudessa projektin läpiviemiseen pyritään yhteisten tavoitteiden, sopi-

musmallien ja jatkuvan parantamisen filosofialla. Tätä varten solmitaan YSE-pohjaisia 

sopimuksia vastaava kumppanuussopimus, jossa osapuolet sitoutuvat toteuttamaan 

hankkeen valmiiksi neuvoteltujen sopimusehtojen mukaisesti. Sopimukseen kirjataan 

hankkeen tavoitteet ja kannustimet, sekä konfliktitilanteiden ratkaisumenetelmät. [5, s. 

7.] 

Projektiallianssi 

Projektiallianssissa hankkeeseen osallistuvat muodostavat tiimin, jossa hankkeen suun-

nittelu ja toteutus tehdään ja jaetaan siihen liittyvät riskit ja mahdollisuudet eri osapuolten 

kesken. Hanketta varten solmitaan kaikkia osapuolia koskeva yhteisesti muotoiltu alli-

anssisopimus, jonka hankekumppanuudesta poiketen ei tarvitse olla sidottu YSE:en. 

Sen sijaan sopimuksen osapuolet määrittelevät keskenään, miten sopimuksen puitteissa 

toimitaan. Tästä johtuen sopimuksen purkaminen on hankalaa, koska sen mahdollista-

miseksi tarvitaan rikosoikeudellisesti rangaistava teko ja ainoastaan tähän verrattavat 

teot voidaan sopimuksen puitteissa riitauttaa. Hankekumppanuudessa vastaavaan riittää 

YSE:n vastainen menettely. [5, s. 7.] 
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Projektiallianssi sopii avoimen muotonsa perusteella parhaiten laajoihin ja vaativiin pro-

jekteihin, joissa lähtötiedot ovat epäselviä ja/tai selvästi puutteellisia ja aikataulu tiukka. 

[5, s. 7.] 

 

+ Plussat 

• Antavat sopijaosapuolille 
paljon valtaa 

• Rakennusalaa kehittävä 
urakkamuoto 

 

- Miinukset 

• Projektiallianssi sopimuk-
set eivät välttämättä pe-
rustu yleisiin sopimuseh-
toihin 

• Sopimuksen riitauttaminen 
vaikeaa (projektiallianssi). 

4.3.6 Tavoitehintaurakka 

Tavoitehintaurakassa toteutus hoidetaan kiinteällä kokonaishinnalla, jota urakoitsija si-

toutuu noudattamaan. Tavoitehinnan alittuessa saatu voitto jaetaan sopimuksen mukai-

sesti urakoitsijan ja rakennuttajan kesken. Samoin tavoitehinnan ylittyessä ylittävä osuus 

jaetaan urakoitsijan ja rakennuttajan kesken. Tavoitehinnan ylitysten varalle voidaan 

merkitä sopimukseen kattohinta, jonka ylittävän summan maksaa urakoitsija. [10; 12, s. 

20.] 

+ Plussat 

• Molemmilla tahoilla halu 
viedä projekti läpi nopeasti 
ja kustannustehokkaasti 

• Urakoitsijalla mahdollisuus 
vaikuttaa suunnitteluun, 
mikäli sopimus syntyy ai-
kaisessa vaiheessa pro-
jektia 

• Voidaan hyödyntää ura-
koitsijan toimintatapoja, 
joilla pyritään säästöihin 

• Sopimus mahdollista sopia 
ilman täysin valmiita suun-
nitelmia 

- Miinukset 

• Suunnittelun puute saattaa 
kostautua kustannuksissa 

• Korjausrakennuskoh-
teessa voi tulla yllättäviä 
kulueriä, joihin ei voi va-
rautua etukäteen. 
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5 LVI-suunnittelun vaiheet asuntokorjausprojektissa 

LVI-suunnittelijan tulee olla tietoinen suunnitteluprojektin vaiheista, jotta hän tietää, mitä 

asiakirjoja projektin eri vaiheiden läpivientiin lain mukaan vaaditaan. Tässä luvussa kä-

sittelen suunnitteluprojektin vaiheita ja suunnittelussa tarvittavia asiakirjoja korjausraken-

tamisen näkökulmasta, mutta monet luvussa käsiteltävistä asioista sopivat myös uudis-

rakentamiskohteisiin. 

5.1 Kuntoarvio 

Hanke käynnistyy kuntoarvion tekemisellä, jossa kartoitetaan taloyhtiön sen hetkinen 

kunto ja korjaustarpeiden määrä sekä tarve. Tarkoituksena on perustella olemassa ole-

van tilan tarpeellisuus tai vaihtoehtoisesti sen muutostarve. Selvityksen tuloksena syntyy 

hankepäätös, joka on alustava kuvaus rakennuksen tiloista, niille asetettavista vaatimuk-

sista, vaihtoehtoisista käyttömahdollisuuksista sekä eri ratkaisuvaihtoehtojen kustannuk-

sista. 

Selvityksessä kartoitetaan kiinteistön LVI-järjestelmien osalta kalusteiden taso, yleinen 

varustetaso, talotekniset ratkaisut, järjestelmien tilantarve, uusimistarpeet ja uusimistar-

peiden kustannusennuste. Lisäksi LVI-suunnittelijaa voidaan pyytää ottamaan kantaa 

hankkeen aikatauluun talotekniikan osalta. [13; 14; 15; 16.] 

5.2 Hankesuunnittelu 

Hankepäätöksen avulla taloyhtiö kykenee aloittamaan suunnittelun siitä, mitkä kuntoar-

viossa ilmenneistä ja päätöksessä esitetyistä korjaustarpeista toteutetaan. Tämä tapah-

tuu projektin hankesuunnittelu-vaiheessa. 

Hankesuunnitelman tarkoituksena on tehdyn hankepäätöksen pohjalta selvittää taloyh-

tiöön tehtävät korjaustoimenpiteet ja niiden eri toteutustavat. Hankesuunnitelman tark-

kuudella pystytään vaikuttamaan suuresti projektin kustannuksiin hankesuunnittelukus-

tannusten ollessa verraten pienet projektin kokonaiskustannuksiin nähden. Hankesuun-

nittelun tuloksena syntyy hankesuunnitelma, johon kirjataan hankkeen tavoitteet, eri 
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vaihtoehdot hankkeen toteutuksen mahdollistamiseksi sekä kustannusten, että halutun 

laatutason mukaan. Hankesuunnitelmassa tulee myös vertailla eri toteutusmuotoja toi-

siinsa, jotta hankkeen tilaajan on helpompi vertailla vaihtoehtoja ja niiden tuomia kustan-

nuksia toisiinsa kuvien 4–6 mukaisesti.  Hankesuunnitelman hyväksyy pääsääntöisesti 

yhtiökokous. Erityistapauksissa sen voi hyväksyä myös taloyhtiön hallitus, yhtiökokouk-

sen antamien ohjeiden mukaisesti, mutta se on hyvin harvinaista. Hankesuunnitelman 

avulla työn tilaaja eli tässä tapauksessa taloyhtiö pyytää yksilöidyt tarjouspyynnöt joko 

pelkästä suunnittelusta tai yhdistetystä suunnittelusta ja toteutuksesta. Annettujen tar-

jousten väliltä taloyhtiö valitsee toteutettavan korjaustavan. [4, s. 65–68; 17, s. 10; 18, s. 

21-22.] 

 

Kuva 4. Hankesuunnitelmassa esitellyn projektin toteutusvaihtoehtojen hyödyt [19.].  
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Kuva 5. Hankesuunnitelmassa esitellyn projektin toteutusvaihtoehtojen haitat [19.].  
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Kuva 6. Hankesuunnitelmassa esitellyn projektin toteutusvaihtoehtojen kustannusarviot [19.].  

Hankesuunnitelmassa taloyhtiö määrittelee projektilleen rajat, joiden avulla toteutus-

suunnittelija pystyy antamaan arvionsa toteutettavan työn vaatimuksista. Mitä tarkemmin 

taloyhtiö määrittelee rajat hankesuunnitelmassa, sitä suuremmalla todennäköisyydellä 

toteutussuunnittelija kykenee tekemään tarkan urakkatarjouksen. Hankesuunnitelma-

vaiheessa ei tarvitse tietää jokaista yksityiskohtaa, vaan ainoastaan hankkeen pääpiir-

teet. Jokainen hankesuunnitteluvaiheessa avoimeksi jätetty asia joudutaan kuitenkin rat-

kaisemaan myöhemmin, viimeistään toteutusvaiheessa. Hyvin toteutetun hankesuunni-

telman tulisi sisältää seuraavat tiedot [4, s. 65-68; 17, s. 10; 18, s. 21-22.]:  

- selvitys taloyhtiön senhetkisestä tilanteesta 

- osakkaiden tahtotila projektista 

- päätös korjausten laajuudesta ja toteutustavasta 

- päätös tilojen käyttötarpeen muutoksista, mikäli sellaisia on suunniteltu 

- yksi tai useampi ehdotus putkireittien toteutuksesta 

- kustannusarvio eri toteutusvaihtoehdoista 

- projektin aikataulu. 
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Projektin laajuudesta riippuen taloyhtiön putkiremontin hankesuunnitelmasta tulisi sisäl-

tää seuraavat yksityiskohtaisemmin määritellyt asiat: 

- Yleisesti 

• Minne uudet nousuhormit/-reitit asennetaan? 

• Millä laatutasolla asunnot remontoidaan? Uusitaanko kylpyhuoneet tai keit-
tiöt? 

- Lämmitysjärjestelmä 

• Lämmitysjärjestelmän korjaustarpeet 

- Käyttövesi- ja viemärijärjestelmä 

• Uusitaanko käyttövesiputket? 

• Miltä osin putket uusitaan? 

• Mitä materiaaleja käytetään? 

• Miten lämpimän käyttöveden kierto toteutetaan? 

• Mikä on viemäreiden korjaustapa (uusitaanko/korjataanko)? 

- Ilmanvaihto 

• Mikä on hormien nykykunto ja korjaustarve? 

• Uusitaanko ilmanvaihtohormeja vai nuohotaanko ne? 

• Onko tarvetta muuttaa alkuperäistä ilmanvaihtoa?  

Tyypillisin virhe hankesuunnittelussa on tehdä se liian nopeasti ja oikoa mahdollisimman 

paljon. Tämä johtaa siihen, että suunnitelmasta jää avoimeksi projektin kannalta kriittisiä 

asioita, jotka joudutaan päättämään toteutusvaiheessa. Tämä johtaa yllättäviin tilantei-

siin, kohonneisiin kustannuksiin ja pahimmassa tapauksessa hätäisiin päätöksiin, kun 

asioita päätetään vähäisillä ja/tai vajavaisilla tiedoilla ja pikaisella aikataululla. Tämä puo-

lestaan voi johtaa siihen, että hankesuunnitteluvaiheessa tavoiteltu säästö jää toteutu-

matta. [4, s. 65-68; 17, s. 10; 16, s. 21-22.] 

Pahin virhe, minkä taloyhtiö voi hankesuunnitelmassa tehdä, on jättää se kokonaan te-

kemättä. Tällöin taloyhtiö jättää hankesuunnitelman teon toteutussuunnittelijan tai ura-

koitsijan tehtäväksi, jolloin se menettää perimmäisen merkityksensä ja kuvastaa teki-

jänsä eikä taloyhtiön näkemystä. [4, s. 65-68.] 

Korjausrakentamisen laajuus on paljolti kiinni tilaajan eli asiakkaan tahtotilasta, joten jo-

kaista projektia tulee lähestyä eri tavalla. 
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5.3 Luonnossuunnittelu  

Hankesuunnitelman ja investointipäätöksen jälkeen hanke siirtyy luonnossuunnitteluvai-

heeseen, jossa edellä mainittujen päätösten toimivuus ja laajuus tarkistetaan. Tämän 

jälkeen tehdään alustavat päätökset käytettävästä urakkamuodosta, alustavat suunnitel-

mat ja päätökset teknisistä järjestelmistä ja niiden tilantarpeista, tilaajan ilmoittamien täs-

mennysten perusteella.  

LVI-suunnittelijan tehtävänä luonnossuunnitteluvaiheessa on osallistua taloteknisten jär-

jestelmien, kuten lämmityksen ja ilmanvaihdon toteutusvaihtoehtojen sekä tontilla sijait-

sevien kunnallisen verkoston liittymätietojen selvittämiseen. 

Luonnossuunnitteluvaiheen jälkeen hankkeen osapuolilla tulee olla alustava käsitys pro-

jektin toteutuksen laajuudesta ja toteutuksesta, koska ne toimivat lähtökohtana toteutus-

suunnittelulle. [14, s. 4; 15 s.2-3; 16, s. 2.] 

5.4 Toteutussuunnittelu 

Toteutussuunnitelmat ovat suunnittelijan näkemys siitä, kuinka kohteen LVI-järjestelmät 

tulisi toteuttaa, jotta ne täyttäisivät viranomaisten vaatimat määräykset ja asetukset. To-

teutussuunnitelmien tarkoituksena on tuottaa sekä hankintoja että toteutusta tukevat 

suunnitelmat, joiden avulla urakoitsija kykenee toteuttamaan korjattavan kohteen. Esi-

merkki toteutussuunnitelmasta on tämän työn liitteessä 1. 

Toteutussuunnittelun alkuvaiheessa LVI-suunnittelijan täytyy sopia pääsuunnittelijan ja 

muiden suunnittelualojen kanssa taloteknisten järjestelmien, kuten LVI- ja sähköjärjes-

telmien reitit ja niiden tarvitsemien läpivientien paikat. Tämä voidaan tehdä pääsuunnit-

telijan ja LVI-suunnittelijan kesken tai pääsuunnittelija voi tarpeen mukaan kutsua koolle 

ensimmäisen suunnittelukokouksen, jossa paikalla voivat olla edellä mainittujen lisäksi 

myös arkkitehti, sähkö- ja rakennesuunnittelija. Pääsuunnittelijana toimii yleensä arkki-

tehti tai LVI-suunnittelija, mutta pääsuunnittelija voi olla myös muun suunnittelualan 

edustaja. Kokouksessa määritellään kunkin suunnittelualan reititykset kohteen kiinteälle 

perusosalle ja alustavat reititykset muuntuville tiloille. Rakennuksen kiinteillä osilla tar-
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koitetaan käyttäjätarpeiltaan ennallaan pysyviä rakennuksen osia, kuten asuinhuoneis-

toja ja muuttuvilla esimerkiksi taloyhtiön saunatilan peruskorjausta. Muuntuvien tilojen 

reititystarpeita täydennetään niiden käyttötarpeiden selvittyä, joten niiden reititykset voi-

vat muuttua suunnittelun edistyessä. [11.] 

Reititystarpeiden määritysten jälkeen suunnittelijan tulee hyväksyttää käytettävät LVI-

kalusteet sekä eri alojen suunnittelijoilla että rakennuttajalla, jotta lopputuloksesta tulisi 

rakennuksen lopullista käyttäjää mahdollisimman hyvin palveleva lopputulos. Suurin 

virhe, jonka LVI-suunnittelija voi tehdä toteutussuunnitelmissaan tehdä on käyttää vääriä 

putkikokoja. Tästä syystä kohteen kustannukset voivat kasvaa suunniteltua suuremmiksi 

tai lopputuloksena voi olla epäedullisesti toimiva tai täysin toimimaton järjestelmä, joka 

joudutaan korjaamaan jälkikäteen. [11.] 

Mikäli LVI-suunnittelijalla on tässä vaiheessa tiedossaan toteutussuunnitelman tekoa es-

täviä seikkoja, kuten hankesuunnitteluvaiheessa päättämättä jätettyjä asioita tai suunnit-

telun tueksi tarvittavia puutteellisia lähtötietoja, tulee ne ratkaista yhdessä rakennuttajan 

kanssa. Kun suunnittelija on sopinut edellä mainitut asiat rakennuttajan kanssa, vastaan-

ottanut puuttuvat lähtötiedot ja suunnitteluun varattu aikataulu sekä vastuualueet on 

käyty läpi yhdessä eri alojen suunnittelijoiden kanssa, hän voi aloittaa toteutussuunnitel-

mien tekemisen. [13.] 

Toteutussuunnitteluvaiheen aikana suunnittelijan tulee laatia hankintoja ja toteutusta pal-

velevat suunnitelma-asiakirjat kohteen laajuuden mukaan. Tällaisia hankinta-asiakirjoja 

ovat esimerkiksi vesikaluste- ja kojeluettelot sekä toteutusta palvelevat suunnitelma-

asiakirjat, kuten tasopiirustukset. Näistä tulee ilmetä, mitä vesikalusteita ja ilmanvaihto-

laitteita suunnittelija haluaa kohteessa käytettävän, miten kerrosten väliset ja kerrosten 

sisäiset runko- ja jakojohdot on suunniteltu tehtäväksi sekä mitä putkimateriaaleja tai -

kokoja on tarkoitus käyttää. Monesti nämä ovat rakennuttajan ennalta määrittelemiä, 

mutta mikäli näin ei ole, tulee suunnittelijan määritellä ne omatoimisesti ja hyväksyttää 

rakennuttajalla. Kyseisten suunnitteludokumenttien tulee olla niin yksityiskohtaisia, että 

urakoitsijan on mahdollista laskea urakkahinta niiden pohjalta. [15.] 

Ennen valmiiden toteutussuunnitelmien esittelemistä rakennuttajalle tulee tehdä suunni-

telmien ristiintarkastus. Ristiintarkastuksen tarkoituksena on estää suunnitelmien pääl-
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lekkäisyydet ja niistä seuraavat toteutusvaiheen ongelmat. Tästä syystä LVI-suunnitteli-

jan tulee olla tiiviissä yhteistyössä muiden suunnittelualojen kanssa, erityisesti korjaus-

rakentamisen kohteissa, joissa todennäköisyys muutoksiin on uudisrakentamista huo-

mattavasti suurempi. Tästä syystä pääsuunnittelija usein kutsuu eri alojen suunnittelijat 

sisäiseen suunnittelukokoukseen, joissa mahdolliset ristikkäisyydet voidaan havaita ja 

sopia. [13.]  
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6 Projektin LVI-suunnitelmat 

Tässä luvussa käydään läpi projektiin liittyviä LVI-suunnitelma-asiakirjoja. Niihin kuuluvat 

ne dokumentit, jotka suunnittelija tuottanut, jotta korjauskohde voidaan toteuttaa lakien 

ja asetusten määrittelemällä tavalla. Suunnitelma-asiakirjat ovat edellytys rakennusluvan 

saamiselle. Niiden avulla osoitetaan, että rakennus on suunniteltu käyttötarkoituksensa 

edellyttämällä tavalla. Rakennus tulee suunnitella energiatehokkuus, terveellisyys, tur-

vallisuus ja rakennuksen sisäilma, kosteus-, lämpö- ja valaistusolosuhteet sekä vesi-

huolto huomioiden. 

Sen lisäksi, että projektin suunnitelmia tehdään valvontaviranomaisille lähetettävän ra-

kennuslupahakemuksen liitteiksi, niille on käyttöä myös muilla projektiin osallistuvilla, ku-

ten tilaajalla ja urakoitsijalla. 

Tilaaja eli taloyhtiö haluaa tietää, mitä se on saamassa sijoittamallaan summalla, mitä ja 

milloin projektissa tapahtuu ja onko sillä vaikutuksia päivittäiseen arkeen projektin toteu-

tusvaiheessa tai sen jälkeen. Suunnitelmien avulla tilaaja kykenee myös aloittamaan 

urakoitsijan etsimisen ja urakkakilpailutuksen. Urakan jälkeen taloyhtiö käyttää suunni-

telmia käytönaikaiseen ylläpitoon. 

Urakoitsijaa puolestaan kiinnostavat hankkeen aikataulun lisäksi itse suunnitelmat, joi-

den perusteella sen edustaja laskee projektille urakkahinnan ja urakoitsija kykenee to-

teuttamaan korjauskohteen. Samalla urakoitsija voi omalta osaltaan konsultoida suun-

nittelijaa käyttämistään teknisistä ratkaisuista.  

6.1 Lähtötiedot 

Lähtötiedoiksi kutsutaan dokumentteja, joiden avulla LVI-suunnittelija kykenee aloitta-

maan kohteen suunnittelun. Yleisimpiä lähtötietoja ovat vanhat suunnitelmat, aineistot 

aikaisemmin toteutuneista korjauksista tai muutoksista, suoritetut tutkimukset ja mittauk-

set, kuten viemärikuvaus tai haitta-ainekartoitus. Tässä luvussa käsitellään, mitä lähtö-

tietoja LVI-suunnittelija tarvitsee suunnitelmiinsa. 
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6.1.1 Liitoskohtalausunto 

Yksi ensimmäisistä LVI-suunnittelijan tarvitsemista lähtötiedoista on liitoskohtalausunto, 

joka tulee pyytää joko paikalliselta vesilaitokselta tai vastaavalta palveluntarjoajalta. Ti-

lauspyyntö tulisi tehdä ensimmäisten tehtävien joukossa, koska riippuen kaupunkien ja 

kuntien palveluntarjoajasta voi lausunnon saamiseen mennä muutamasta viikosta, jopa 

useampaan kuukauteen. 

Saneerauskohteissa liitoskohtalausunto pyydetään paikalliselta vesilaitokselta tai vas-

taavalta palveluntarjoajalta. Pääkaupunkiseudulla tämä tarkoittaa Helsingin seudun ym-

päristöpalvelut-kuntayhtymää, lyhennettynä HSY:tä.  Liitoskohtalausunto on lähes aina 

pakollinen dokumentti, jota ilman LVI-suunnittelija ei pysty suunnittelemaan kohdetta. 

Toki poikkeuksiakin on, kuten HSY:n ohjeistus meille kertoo: ”liitoskohtalausuntoa ei tar-

vita vanhoihin kiinteistöihin, mikäli liittymät eivät vaihda paikkaa tai viemäriliitoksia ei li-

sätä.” [22.] Liitoskohtalausunto tarvitaan kuitenkin rakennuslupahakemuksen liitteeksi 

sekä kiinteistön käyttövesi- ja viemärijärjestelmien (KVV) suunnittelun lähtötiedoksi.  

Liitoskohtalausunnosta löytyy suunnittelijan kannalta tärkeitä tietoja, joista suunnittelijan 

kannalta yleisimmin käytettyjä ovat 

• käyttöveden ja viemärijärjestelmien kytkentäpaikat 

• käyttövesijärjestelmän ylin ja alin painetaso 

• jätevesi- ja hulevesijärjestelmien alin liitoskorko ja padotuskorkeus 

• hulevesijärjestelmiä suunniteltaessa hulevesikaivojen korkeudet, jotka löy-
tyvät myös asemapiirustuksesta. 

6.1.2 Vanhat suunnitelmat 

Ennen kohteen suunnittelun aloittamista LVI-suunnittelijan tulee suunnittelun ja projektin 

läpiviennin helpottamiseksi selvittää kiinteistössä olemassa olevien järjestelmien ikä. Li-

säksi tulisi selvittää järjestelmien kunto, putkireititykset, käytetyt materiaalit ja muut mah-

dolliset suunnitteluun vaikuttavat seikat, kuten tilaajan erityisvaatimukset. Niissä auttavat 

kiinteistön vanhat LVI-suunnitelmat. 
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6.1.3 Kiinteistökierros ja tarvittavat tutkimukset 

LVI-suunnittelijan osallistuu suunnitteluryhmän jäsenen ominaisuudessa, projektin ai-

kana tehtävään kiinteistökierrokseen. Tarkastuksen tarkoituksena on selvittää silmä-

määräisesti huoneistojen senhetkinen kunto. Kiinteistökierroksen aikana huoneistot tulisi 

valokuvata LVI-järjestelmien paikkojen ja reititysten kartoittamiseksi. Valokuvaamisesta 

täytyy sopia erikseen rakennuttajan kanssa, koska vuonna 2018 EU:n lanseeraaman 

GDPR-tietosuojalauselman mukaan taloyhtiön asukkaita tulee informoida siitä, miten 

heidän kiinteistöstään otettuja valokuvia käsitellään ja kuinka heidän yksityisyydensuo-

jastaan huolehditaan. 

Tarvittavia tutkimuksia voivat olla: 

• viemärikuvaukset 

• hormikartoitus 

• haitta-ainekartoitus. 

6.2 Laskenta 

Laskennan tarkoituksena on auttaa suunnittelijaa projektin aikana ja niiden avulla suun-

nittelija kykenee osoittamaan rakennuksen energiatehokkuuden täyttymisen. Ympäristö-

ministeriö antaa laskennalle seuraavanlaisen ohjeistuksen: 

 “Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus käyttötarkoituk-
sensa ja ympäristöstä aiheutuvien olosuhteittensa edellyttämällä tavalla suunnitel-
laan ja rakennetaan siten, että se on energiatehokas, terveellinen ja turvallinen 
rakennuksen sisäilma, kosteus-, lämpö- ja valaistusolosuhteet sekä vesihuolto 
huomioon ottaen.” [3.] 

Ympäristöministeriön vaatimusten mukaisesti suunnittelijan täytyy huolehtia rakennuk-

sen energiatehokkuuden täyttymisestä ja energiatehokkuuden vähimmäisvaatimusten 

täyttyminen on osoitettava laskelmilla. [3.] 
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6.2.1 Lämmitystehontarve 

Hankkeen aikana tehdyn kuntoarvion lisäksi tarkastellaan muiden järjestelmien ohella 

myös rakennuksen lämmitysjärjestelmää sekä sen uusimistarvetta. Mikäli lämmitysjär-

jestelmän uusimiselle ei katsota olevan tarvetta tai huoneiston ilmamäärä tai muu läm-

mitystehoon vaikuttava seikka ei muutu, ei ole tarpeen tehdä lämmitystehontarpeen las-

kentaa. Mikäli järjestelmän korjaustarpeen katsotaan olevan merkittävä tai rakennuksen 

energiatehokkuutta päätetään parantaa, tulee suunnittelijan tehdä lämmitystehontarve-

laskenta uusista lämmitystehontarpeista. Tällöin rakennuksen lämmitystehontarve on 

osoitettava tilakohtaisilla laskelmilla, joilla voidaan osoittaa rakennuksen lämmöntarve 

sekä mitoittaa tilakohtaiset lämmityslaitteet. Laskenta on suoritettava YM:n ”Rakennuk-

sen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta” -dokumentin kaavojen 10.1–

10.16 pohjalta. [3.] Taulukossa 1 on esitetty esimerkki lämpöhäviölaskelmasta. 
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Taulukko 1. Esimerkki lämpöhäviölaskelmataulukosta [19.].  
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6.2.2 Ilmamäärälaskenta 

Korjauskohteiden ilmamäärälaskentaan pätee sama kuin lämpöhäviölaskelmaan. Mikäli 

ilmanvaihtojärjestelmään ei tule muutoksia, kuten ilmanvaihtojärjestelmän muutosta pai-

novoimaisesta koneelliseksi, ei ilmamäärälaskennalle ole tarvetta. Mikäli ilmamäärälas-

kenta kuitenkin tarvitaan projektin läpiviemiseksi, tulee se tehdä YM:n määräysten mu-

kaisesti. [23.] Taulukossa 2 on havainnollistettu ilmamäärälaskentaa. 

Taulukko 2. Yhden huoneiston ilmamäärälaskentataulukko [19.].  
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6.3 Luettelot 

LVI-suunnitteluun kuuluu erilaisten määräysten ja asetusten määrittelemien dokument-

tien tekeminen. Yksi osa-alue näistä on erilaiset luettelot, joita käsittelen tarkemmin tässä 

luvussa. 

6.2.1 Asiakirjaluettelo 

LVI-suunnittelijan tulee tehdä projektin aikana asiakirjaluettelo, mikä on jokaisen projek-

tiin osallistuvan suunnittelijan ylläpitämä luettelo suunnittelu- ja toteutusvaiheen aikana 

laadituista asiakirjoista. Asiakirjaluettelon tarkoituksena on selventää niin suunnittelijalle, 

urakoitsijalle kuin asiakkaallekin, mitä kaikkia LVI-dokumentteja projektista on olemassa. 

Luetteloon merkitään projektia varten laaditut piirustukset ja asiakirjat, ja niihin tehtyjen 

muutosten päivämäärät. Myös luettelon päivämäärä tulee päivittää aina muutoksia teh-

dessä, kuten taulukon 3 mallista voimme havaita. [24.] 

 

Asiakirjaluettelossa tulee olla ainakin seuraavat asiat: 

 

• Hankkeen nimi ja osoite 

• Hankkeen tunnus 

• Päiväys 

• Suunnitteluala (LVI, RAK, ARK, SÄH) 

• Osapuoli 

• Vastuuhenkilö 

• Työnumero 

• Asiakirjan tunniste 

• Asiakirjan sisältö 

• Mittakaava (1:50,1:100,1:200,1:500) 

• Muutos ja muutospäivämäärä 
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Taulukko 3. Asiakirjaluettelo [19; 24.].  

 

6.2.2 Kojeluettelo 

Kojeluettelo on asiakirja, jonka LVI-suunnittelija tekee korjauskohteeseen uusittavista 

LVI-laitteista, mikäli niiden tietoja ei kyetä esittämään tasopiirustuksissa piirustustekni-

sistä syystä tai uusittavien kojeiden määrä on merkittävän suuri. Korjauskohteissa tarve 

kojeluettelon tekemiselle tulee ilmanvaihtokoneiden uusimisen yhteydessä. Mikäli hank-

keessa uusitaan vain ilmanvaihtokoneita pienempiä ilmanvaihtojärjestelmän osia tai 

komponentteja, niiden tekniset tiedot merkitään tasopiirustuksiin. 

Kojeluetteloon merkitään rakennuskohteen LVI-laitteet, niiden tekniset tiedot, kuten kau-

kolämpöpaketin lämmönsiirtimien määrä, sijainti, järjestelmien lämpötilat ja lämmönsiir-

timien tai ilmanvaihtokoneiden tehot. Luettelosta nähdään myös ilmanvaihtokoneita ja 

lämmönsiirrinpaketteja pienemmät komponentit, kuten keittiöissä sijaitsevien liesikupu-

jen tiedot. [24.] 
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6.2.3 Vesikalusteluettelo 

Vesikalusteluettelosta (kuva 5) löytyvät käyttövesijärjestelmään liitettyjen vesikalustei-

den tiedot. Vesikalusteluettelossa tulee olla ainakin seuraavat tiedot [19.]:  

• kalusteen tunnus 

• kalusteen nimi 

• kalusteen tyyppi & LVI-koodi 

• vesipisteen tyyppinimi & LVI koodi 

• kalusteen normivirtaamat 

• kalusteen painehäviö 

 

 

Kuva 7. Esimerkki vesikalusteluettelosta [19.].  

6.3.1 KVV-laitteistoselvitys 

KVV-laitteistoselvitys on lupaviranomaiselle toimitettava pakollinen dokumentti, minkä 

LVI-suunnittelija täyttää.  Dokumentissa näkyvät kohteen tiedot, KVV-järjestelmien liitty-

mät ja niiden lukumäärät sekä vesilaitteiston mitoitukseen liittyvät tiedot.  KVV-laitteisto-

selvitys on mahdollista ladata isoimpien kaupunkien verkkosivuilta, jossa on valmiina 

heidän käyttämänsä pohja. Liitteessä 2 on esitetty Helsingin kaupungin KVV-laitteisto-

selvityslomake. 
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6.4 Piirustukset 

Jotta rakennusprojekti olisi luvallinen, sillä täytyy olla rakennuslupa. Suomen ympäristö-

ministeriö on vuonna 2015 julkaissut luvanvaraiseen rakennustyöhön soveltuvan ohjeis-

tuksen nimeltään ”Ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista 

ja selvityksistä 2015/216”, jossa määritellään tarkasti rakennuslupaan tarvittavat doku-

mentit. Asetusta voidaan projektityypin mukaisesti soveltaa sekä uudis-, että korjausra-

kentamiseen. Tässä luvussa käsitellään tarkemmin rakennuslupahakemuksen mukana 

lähetettävien piirustuksien sisältöä. [20.] 

6.5 Erityispiirustukset 

Rakennuslupahakemuksen liitteiksi sisällytetään LVI:n osalta rakennuksen erityispiirus-

tuksiin kuuluvat dokumentit, joista tulee löytyä riittävän tarkat tiedot rakennuksen lainmu-

kaisuuden arvioimiseksi. Hakemuksen ja sen liitteinä olevien piirustusten avulla hake-

muksen käsittelevä lupaviranomainen arvioi, onko rakennuslupaa hakeva rakennus 

tehty tai korjaustyö suoritettu rakentamisen säännösten ja määräysten mukaan sekä 

noudattaen hyvää rakennustapaa. 

YM:n ohjeistuksen mukaan rakentamiseen liittyviä LVI-alan erityispiirustuksia ovat 

• asemapiirustus 

• pohjapiirustukset. 

Erityispiirustuksiin sisältyvät myös muut projektin läpiviennin kannalta tarpeelliset doku-

mentit, kuten laskelmat ja selvitykset, mutta näitä ei tarvitse liittää rakennuslupahake-

mukseen, vaan ne ovat LVI-suunnittelijan työtä tukevia dokumentteja. [20; 25.] 

6.5.1 Asemapiirustus 

Asemapiirustus on rakennuksen ja sen ympäristön asennuksista kertova piirustus, jonka 

tulee tiedoiltaan noudattaa YM:n laatiman asetuksen 2015/216 pykäliä 4§ ja 5§. Näissä 

pykälissä määrätään, että piirustuksesta on löydyttävä tiedot rakennuspaikasta, raken-
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nuksesta, sen ympäristöstä ja sitä ympäröivistä rakennuksista. Asemapiirustus suunni-

tellaan mittakaavaan 1:200 tai 1:500, riippuen kohteen koosta ja esitettävien tietojen 

määrästä. Mikäli mittakaavana käytetään suhdetta 1:500, saattaa joidenkin tietojen esit-

täminen vaatia erillisen piirustuksen, kun taas mittasuhteen 1:200 kokoisissa riittää 

yleensä vain yksi piirustus. 

LVI-suunnittelija esittää asemapiirustuksessaan rakennuksen ulkopuolella sijaitsevien 

järjestelmien asennukset ja kytkennät. Tällaisia ovat rakennuksesta tulevien vesi-, ja 

lämpöjohtojen sekä viemäriputkien sijainnit, reitit ja kytkennät yleisiin verkostoihin. Läm-

mitys-, käyttövesi- ja viemärijärjestelmien osalta piirustuksesta tulee näkyä putkireitit, nii-

den kytkennät ja merkinnät putkiko’oista. Lisäksi tulee merkitä järjestelmien asennus- ja 

kytkentäkorkeudet yleisiin jakeluverkostoihin sekä viemärien kaadot. 

Myös tontilla sijaitsevien hulevesijärjestelmän viemäreiden ja kaivojen linjat sekä paikat 

ja mahdollisten muiden järjestelmien, kuten porakaivojen sijaintien ja putkireittien tulee 

näkyä asemapiirustuksessa. Niistä piirustuksen käyttäjä pystyy katsomaan kaivojen ja 

kaivoihin kytkettävien hulevesiviemäreiden asennuskorot, hulevesiviemärin kaadon, vii-

vytyksen ja sen suunnan sekä putkikokojen lisäksi myös alimman liitoskoron ja mahdol-

lisen padotuskorkeuden. [20; 25.] Esimerkki asemapiirustuksesta on esitetty liitteessä 2.  

6.5.2 Pohjapiirustukset 

Siinä missä asemapiirustus näyttää talon ulkopuolelle asennettavat järjestelmät, pohja-

piirustuksien tehtävänä on kertoa suunnittelijan näkemys talon sisäisistä järjestelmistä 

(liite 3). Pohjapiirustus on LVI-suunnittelijan ajatus siitä, kuinka kerrosten LVI-järjestel-

mät tulisi asentaa. Niiden avulla suunnittelija ilmaisee, että suunnitelmat ovat reitityksil-

tään, sijoittelultaan ja mitoituksiltaan tehty kaikkien asetusten ja lakien määrittämällä ta-

valla. Pohjapiirustuksen yleisin mittakaava on 1:50, mutta laajoissa kohteissa se voi olla 

myös 1:100 tai isoimmissa kohteissa jopa 1:200. [20; 25.] 

6.5.3 Detaljipiirustukset 

Detaljipiirustus on LVI-suunnittelijan laatima tarkempi kuvaus hankkeessa käytettävästä 

komponentista, kuten lattiakaivosta. Piirustuksen tarkoituksena on esittää komponentin 
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asennuksessa huomioitavat seikat niin tarkasti, että sen perusteella voidaan tehdä han-

kinta ja asennus. Piirustuksessa tulee olla tiedot komponentin osista ja sen asennusoh-

jeista. Lisäksi tulisi olla läpileikkauskuva, merkinnät käytettävistä materiaaleista ja niiden 

paksuuksista sekä niiden asennuksesta vastaavasta urakoitsijasta. Useimmissa tapauk-

sissa detaljipiirustus tilataan valmistajalta, jolloin sen tekemisestä vastaa tuotteen val-

mistaja. Toinen vaihtoehto on käyttää yrityksen omaa detaljikirjastoa ja sieltä löytyvää 

pohjaa, jonka LVI-suunnittelija muokkaa kohteeseen sopivaksi. 

6.6 Kaaviot ja selostukset 

Kaaviot, laskelmat, selostukset ja selvitykset ovat LVI-suunnittelijan oman työn tueksi 

tekemiä asiakirjoja, joiden avulla hän kykenee suunnittelemaan hankkeen LVI-järjestel-

mät ja niiden toteutukset. [25.] 

6.6.1 Kaukolämmönkytkentäkaavio 

Mikäli taloyhtiö päättää peruskorjauksen aikana uusia rakennuksen lämmönjakokeskuk-

sen, LVI-suunnittelijan tulee tehdä siitä erillinen kaukolämmönkytkentäkaavio. Kaavion 

avulla kuvaillaan rakennuksen lämmönjakokeskuksen oleellisimmat kytkennät ja laitteet 

tarkkuudella, jolla lämmönjakokeskuksessa sijaitsevan laitoksen toimintaperiaate sel-

viää kyseistä kaaviosta. Kaaviossa tulee näkyä laitoksen sijainti lämmönjakohuoneessa, 

kytkentäperiaate ja ohjetekstit laitoksen toiminnasta liitteen 5 mukaisesti. [26.] 

6.6.2 Rakennusautomaatio 

Rakennusautomaatiosuunnitelmien tavoitteena on tuottaa rakennuksen olosuhteita ja 

energiatehokkuutta tukeva hallintajärjestelmä taloteknisiin järjestelmiin. Suunnitelmien 

laajuus voi hankemuodosta johtuen poiketa toisistaan, mutta suunnitelmista tulee selvitä 

rakennuksen automaatiojärjestelmän rakenne ja toiminta. Projektin laajuuden mukaan 

RAU-suunnittelu voi olla joko LVI-suunnittelijan tai erikseen nimetyn automaatiosuunnit-

telijan vastuulla. Automaatiojärjestelmien suunnittelu aloitetaan jo hyvin varhaisessa vai-
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heessa projektia, yleensä ehdotussuunnittelussa, mutta viimeistään toteutussuunnitel-

miin ne on lisättävä [27.]. Rakennusautomaatiosuunnitelmiin tulisi sisällyttää hankemuo-

dosta riippumatta vähintään seuraavat tarvittavat dokumentit [27.]:  

• LVI-työselostus 

• järjestelmäkuvaus 

• yhteensovituskaavio 

• RAU-järjestelmäkaavio 

• säätökaavio ja toimintaselostus 

• laiteluettelo 

Näistä dokumenteista LVI-työselostuksessa kuvataan järjestelmän rakentamista määrit-

televät tekniset ominaisuudet. Selostuksessa tulee mainita järjestelmän tekniset vähim-

mäisvaatimukset, ellei niitä mainita muissa asiakirjoissa. Järjestelmäkuvauksen sisältö 

riippuu paljolti hankkeen toteutus- ja suunnitteluvaiheesta. Varhaisessa vaiheessa riittää 

järjestelmän toimintaa kuvaavat suunnitelmat. Myöhemmässä vaiheessa tulee esittää 

hankkeen laajuus automaatiourakan näkökulmasta. Tämä antaa kohteen automaa-

tiourakoitsijalle yleiskuvan toteuttavasta kohteesta ja sen mukanaan tuomista erityispiir-

teistä, ennen yksityiskohtaisimpiin suunnitelmiin tutustumista.  

Yhteensovituskaavion tarkoituksena on puolestaan kertoa taloteknisten järjestelmien vä-

liset liitynnät sekä se minkälaista tietoa niiden välillä siirretään. Tällaisia tietoja ovat esi-

merkiksi, mitä tapahtuu rakennuksen savunrajoituspelleille paloilmoittimen ilmoittaessa 

järjestelmään tulipalosta. RAU-järjestelmäkaaviosta löytyvät järjestelmän alakeskusten, 

alakeskuksiin liitettävien komponenttien ja kaapelien tyypitykset sekä niiden sijainnit.  

Säätökaavioon merkitään järjestelmään liitettyjen koneiden ja laitteiden toiminta ja säätö. 

Toimintaselostuksessa näiden toiminta esitetään sanallisesti, varsinkin sellaisten laittei-

den osalta, joiden toimintaa ei pystytä yksiselitteisesti kuvaamaan säätökaaviossa. Täl-

laisia toimintoja voivat monet ohjelmalliset toiminnot, kuten ilmanvaihtokoneen ominais-

sähköteho, järjestelmän käyttötarkoitus ja -aika, mitä tapahtuu koneen käydessä, mitä 

koneen ollessa pysähdyksissä ja miten mahdolliset koneelle asetettujen raja-arvojen yli-

tyksen sekä alitukset ilmoitetaan. Laiteluettelosta nähdään järjestelmän toimivuuden 

kannalta tarvittavien laitteiden mitoitustiedot, kuten säätöventtiilien virtaamat ja painehä-

viöt. [27.] 
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6.6.3 LVI-työselostus 

LVI-työselostus on hankekohtainen, luonnossuunnitteluvaiheessa aloitettava asiakirja, 

jonka tarkoitus kertoa hankkeen tilaajalle ja urakoitsijalle hankkeen aikana suoritettavat 

LVI-tekniset työt. Selostus on kuvaus kohteesta ja LVI-järjestelmistä. Lisäksi siihen kir-

jataan ohjeet järjestelmien asennuksista, jotta ne täyttäisivät RYL:n vaatimukset. [28.] 

6.6.4 Korjaustyön perusteet 

Korjaustyön perusteet on United Foundersin kehittämä asiakirja, jota käytetään yrityksen 

lanseeraamassa yhteisvastuurakentamisessa (YVR).  

Korjaustyön perusteiden avulla LVI-suunnittelija kertoo, mitä korjaushankkeessa on tar-

koitus tehdä. Korjaustyön perusteet keskittyy enemmän LVI-teknisiin ratkaisuihin ja 

hankkeen toteutustapoihin kuin LVI-työselostus. Sen avulla tilaajalle sekä urakoitsijalle 

esitellään hankkeen nykyisten LVI-järjestelmien lisäksi myös urakan keskeiset LVI-tek-

niset ratkaisut ja toteutustavat tilaajan määrittelemällä tarkkuudella. [29.] 
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7 Yhteenveto 

Onnistuneen suunnittelun tuloksena syntyy valmis LVI-suunnitelma, joiden tarkoituksena 

on omalta osaltaan auttaa tilaajaa ja urakoitsijaa saattamaan projekti valmiiksi. Suunni-

telmissa esiintyvien dokumenttien määrä, laatu ja suunnittelijan rooli projektissa riippuu 

käytettävistä suunnittelu- ja urakointimuodoista. Tästä syystä LVI-suunnittelijan rooli on 

riippuvainen projektin sopimusasiakirjoista, joissa määritellään kunkin suunnittelualan 

roolit ja vastuut projektin aikana. 

Työn tavoitteena oli kerätä yhteen hajanainen tieto korjausrakentamisesta ja luoda suun-

nittelukirjasto sekä saada tietoa korjausrakentamisprojektista ja sen läpiviennistä. Tar-

koituksena oli selvittää virallisten ohjekorttien, asiakirjojen ja muiden saatavilla olevien 

lähteiden avulla, mitä korjausrakentamisprojektin läpiviemiseen kuuluu ja miten ne vai-

kuttavat LVI-suunnitteluun. 

Työn aloitettiin selvittämällä, mitkä viranomaisten määräykset ohjaavat suunnittelijan 

työskentelyä. Selvitystyötä jatkettiin selvittämällä korjausrakentamisprojektin toteutus- ja 

suunnittelumuotoja sekä työn tilaajan roolia.  

Työn urakka- ja suunnittelumuodoista tarkasteltaviksi valikoituivat yleisesti käytössä ole-

vien urakkamuotojen lisäksi opinnäytetyöni tilaajana toimivan Visioplan Talotekniikka 

Oy:n käyttämä uudentyyppinen urakointimuoto. Urakkamuotojen lisäksi työhön sisälly-

tettiin myös tietoa eri suunnittelu- ja toteutusmuotojen eroavaisuuksista ja niiden sovel-

tuvuudesta erityyppisiin korjauskohteisiin, koska jokainen korjausprojekti on lähtökohdil-

taan erilainen. 

Työn aikana keräämässäni aineistossa oli hyvin paljon tietoa opinnäytetyön luvuissa 4–

6 käsitellyistä aiheista, kuten projektin toteutusmuodoista, suunnittelun vaiheista ja pro-

jektin aikana tuotettavista asiakirjoista. Lisäksi tietoa oli saatavilla runsaasti myös erilais-

ten ohjekorttien muodossa, erityisesti urakkamuotojen osalta. Ongelmia ohjeiden luotet-

tavuuden ja yhtenäisyyden varmistamisen suhteen tuotti niiden runsaslukuisuus. Törmä-

sin työni tekemisen aikana monta kertaa tilanteeseen, jossa olin löytänyt useamman ai-

healuetta käsittelevän ohjekortin, mutta niiden päiväykset olivat lähes vuosikymmenen 

takaa. Tämä asetti niiden luotettavuuden kyseenalaiseksi, koska mahdollisuus sille, että 

ne olisi tässä välissä korvattu toisella tai sisällytetty toiseen ohjekorttiin oli suuri. Myös 
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ohjekorttien kirjoitustapa tuotti ongelmia. Tämä johtui siitä, että monissa ei otettu kantaa 

ohjeistuksen soveltuvuudesta mihinkään tiettyyn projektityyppiin, vaan monesti ohjekor-

tissa esitetty asia oli kirjoitettu yleisellä tasolla. Täten ohjekorteista ei aina pystynyt yksi-

selitteisesti sanomaan, koskevatko ne nimenomaan uudisrakennus- vai korjausrakenta-

misprojekteja. Monesti näiden ongelmien ratkaisuksi valikoitui useammasta lähteestä 

koottu tai referoitu tieto kyseiseistä aiheesta, jotta työstä tulisi mahdollisimman asiantun-

teva, ammattikieltä käyttävä, mutta kuitenkin helposti ymmärrettävä.  Työn aikana tör-

mäsin myös siihen, kuinka alan ammattilaisten käyttämä termistö voi erota samaa tar-

koittavasta asiasta virallisissa dokumenteissa. Siten esimerkiksi luvussa 5 käsitellyistä 

suunnitteluvaiheista käytettävät nimitykset erosivat lähteestä riippuen hyvinkin paljon. 

Eniten tämä näkyi erona aikaisemmin tehtyjen opinnäytetöiden, alan ammattilaisten kir-

joittamien artikkeleiden sanastossa ja ohjekorttien teksteissä. Esimerkiksi luonnossuun-

nittelu oli työssäni pitkään erillisenä otsikkona, kunnes virallisista lähteistä löytyi tietoa, 

jossa siitä puhuttiin yhdessä esisuunnittelun kanssa. 

Työstä saatiin mielestäni yhtenäistä suunnittelua ja eritoten suunnittelijan työtä tukeva 

asiakirja, jota uransa alkupuolella oleva LVI-suunnittelija ja myös kokenut suunnittelija 

voivat hyödyntää. Työn tuloksena syntyi runko, jonka avulla työn tilaava yritys voi aloittaa 

yhtenäisen suunnittelumalliohjeen laatimisen. 

Toivon, että työn lukevat suunnittelijat pystyisivät tunnistamaan projektin eri osapuolet, 

käytettävissä olevat toteutusmuodot ja niiden eroavaisuudet toisistaan. Lisäksi he pys-

tyisivät sisäistämään oman roolinsa ja vastuunsa projektissa sekä tiedostaisivat erityyp-

pisten projektien vaatimukset suunnittelulle. 



45 

 

 

Lähteet 

1 Maankäyttö ja rakennusasetus 266/1959. 1959.  

2 Maankäyttö ja rakennuslaki 132/1999. 1999.  

3 Terveellisyys. Suomen rakentamismääräyskokoelma. 2020. Helsinki: ympäristömi-
nisteriö.  

4 Kulomäki, Juho. 2013. Taloyhtiö korjausrakennuttajana. 1. painos Helsinki: Kiin-
teistöalan Kustannus Oy. 

5 Talonrakennushankkeen kulku, toteutusmuodot. 2016. RT 10-11223. Rakennus-
tieto Oy Helsinki.  

6 Parkkonen Sampsa. 2015. Urakkamuotojen vertailua rakennuttajan näkökulmasta. 
Insinöörityö. Savonia Ammattikorkeakoulu. Theseus tietokanta. 

7 Allianssin yleiset sopimusehdot. 2020. RT-103199.  Rakennustieto Oy Helsinki.  

8 Virri Topi. 2019. Yhteisvastuurakentaminen-hankemuodon kehittäminen linjasa-
neeraushankkeissa. Insinöörityö. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Theseus-tieto-
kanta. 

9 Urakkamuodot ja -asiakirjat. 2002. RT-16-10768. Helsinki: Rakennustieto Oy. 

10 Stambej Atte, Projektipäällikkö Vahanen PRO Oy. Putkiremontti & toteutusmuodot 
– Lyhyt oppimäärä. Verkkoaineisto. Vahanen Oy <https://blog.vaha-
nen.com/fi/blogi/putkiremontin-toteutusmuodot>. Luettu 03.05.2020 

11 Lindholm Joachim. 2015. Rakennushankkeen eri urakkamuodoista. Verkkoai-
neisto. Suomen Kiinteistölehti. <https://www.kiinteistolehti.fi/rakennushankkeen-eri-
urakkamuodoista/>. Luettu 25.04.2020. 

12 Hakkarainen Joonas. 2011.Tavoitehintaurakka LVI-alalla. Insinöörityö. Mikkelin 
Ammattikorkeakoulu. Theseus-tietokanta. 

13 Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo. 2017. TATE 18RT-10-11290. Helsinki: 
Rakennustieto Oy 

14 LVI-, sähkö ja telenasennusten reitit ja asennustilat korjausrakentamisessa. 2008. 
RT 92-10913. Helsinki: Rakennustieto Oy. 



46 

 

 

15 Asuntosuunnittelun tehtäväluettelo. 2004. RT 10-10827. Helsinki: Rakennustieto 
Oy. 

16 Talonrakennushankkeen kulku, kustannusten muodostuminen ja ohjaus. 2016. RT 
10-11226. Helsinki: Rakennustieto Oy. 

17 Pajula, Kimmo. 2018. LVI-suunnittelun vaiheet ja ohjeistusten soveltaminen Tam-
pereen Tilapalvelut OY:ssä. Insinöörityö. Tampereen Ammattikorkeakoulu. 
Theseus-tietokanta.  

18 Raappana Jussi. 2017. Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelot ja suunnitteluso-
pimus LVI-suunnittelutoimiston näkökulmasta. Insinöörityö. Metropolia Ammattikor-
keakoulu. Theseus-tietokanta. 

19 United Founders OY. 2020. Yrityksen sisäinen dokumentti. Visioplan Talotekniikka 
Oy. 

20 Ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityk-
sistä 2015/216. 2015. 

21 Aalto Petteri. 2017. LVI-suunnitteluprosessi uudisrakentamisessa. Insinöörityö. Yr-
keshögskolan Arcada. Theseus-tietokanta. 

22 Näin liityt HSY:n vesi- ja viemäriverkostoihin. Helsingin seudun ympäristöpalvelut- 
kuntayhtymä HSY.  <http://vara.hsy.fi/hsy/fi/asiointi/uudelle-asiakkaalle/vesi-
huolto/sivut/default.html>.  

23 Opas asuinrakennusten ilmanvaihdon mitoitukseen. 2019. The Finnish Association 
of HVAC Societies, FINVAC ry 2019. Päivitetty 30.11.2019. Luettu 27.04.2020. 

24 Piirustus- ja asiakirjaluettelo, TALO 2000. 2009. RT 15-10956. Helsinki: Rakennus-
tieto Oy. 

25 Selvitys Ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja 
selvityksistä. 2015. Finlex. Luettu 23.04.2020 

26 Rakennusten kaukolämmitys, Määräykset ja ohjeet K1/2013. 2013. verkkoaineisto. 
Energiateollisuus <https://energia.fi/files/502/JulkaisuK1_2013_20140509.pdf>. 
Päivitetty 9.5.2014. Luettu 25.04.2020.  

27 Rakennusautomaatiosuunnittelun huolehtimis- ja vastuurajat. 2016. LVI-40-10572. 
Helsinki: Rakennustieto Oy. 

28 Työselostuksen laatiminen, Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus ja säätö. 2008. LVI 
03-10429. Helsinki: Rakennustieto Oy. 



47 

 

 

29 Vikblom, Aku. 2020. Suunnittelupäällikkö, Visioplan Talotekniikka Oy, Helsinki. 
Keskustelu 3.6.2020. 



Liite 1 

     1 (1) 

 

 

  

 Liitteet 

Liite 1. Toteutusuunnitelma 

 

Kuva 1. Toteutusuunnitelma [19.].



L

Liite 2 

  1 (2) 

 

 

Liite 2. KVV-laitteistoselvitys 

 



L

Liite 2 

  2 (2) 

 

 

 

 



L

Liite 3 

  1 (1) 

 

 

Liite 3. Asemapiirustus 

 

Kuva 2. Asemapiirustus [19.]. 



L

Liite 4 

   1 (2) 

 

 

Liite 4. Pohjapiirustukset 

 

Kuva 3. Lämmityksen pohjapiirustus [19.].  



L

Liite 4 

   2 (2) 

 

 

 

Kuva 4. KVV-järjestelmän pohjapiirustus [19.]. 



L

Liite 5 

  1 (2) 

 

 

Liite 5. Kaukolämmönkytkentäkaavio 

 

Kuva 5. Kaukolämmönkytkentäkaavion kytkentäpiirustusohje [26, s.36.].  



L

Liite 5 

  2 (2) 

 

 

 

Kuva 6. Esimerkki kaukolämmönkytkentäkaaviosta [26, s.32.].  


