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The purpose of this study was to examine contracts concluded by Skanska 
Talonrakennus Oy and produce information, how these contracts affect working 
on construction site. The aim of this Bachelor’s thesis was to examine the con-
struction process of a nursing home at Karhuvuori. The focus was to explore 
subscriber’s contracts that considered subcontract agreement of surface con-
crete, carpet, and tiling work. The most essential matters of contracts are 
schedule, quality standards and costs. The study was made from the subscrib-
er’s point of view. 

The information for the theoretical part of this Bachelor’s thesis was gathered 
from scientific literature and publications concerning construction industry. The 
information for the empirical part was gathered from the database of Skanska 
Talonrakennus Oy. Other important sources of detailed information were gath-
ered from subcontract forms. Explicit information was received by interviewing 
the staff of Skanska. Comparing theoretical and empirical perspectives guided 
to draw the conclusion, how subcontracts could be improved in the future. 

The results of this study, those points of subcontracts that needed further exam-
ination were detected in order to offer improvement propositions. Results of this 
Bachelor’s thesis are relevant in order to improve efficiency, quality and fluency 
of work implemented in construction sites. 
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Käsitteet 

Hankintasopimus Kirjallinen sopimus, joka on tehty hankintayksikön ja 

toimittajan välillä. Hankintasopimuksen tarkoituksena 

on rakennusurakan toteuttaminen, tavaran hankinta tai 

palvelun suorittaminen taloudellista vastiketta vastaan. 

Aliurakkasopimus Pääurakoitsijan ja aliurakoitsijan välinen allekirjoitettu 

asiakirja tietyn työntuloksen aikaansaamiseksi sovittua 

hintaa tai veloitusperustetta vastaan. 

Pääurakoitsija Rakennuttajaan sopimussuhteessa oleva urakoitsija, 

joka on nimetty kaupallisissa asiakirjoissa pääurakoitsi-

jaksi. Pääurakoitsijalle kuuluvat sopimuksen mukaises-

sa laajuudessa työmaan johtovelvollisuudet. 

Aliurakoitsija Pääurakoitsijan tilauksesta työtä suorittava toinen ura-

koitsija. 

Pääurakka  Urakkasuoritus, joka sisältää pääurakoitsijan toimenpi-

teet urakkasopimuksen mukaisten velvollisuuksien täyt-

tämiseksi. 

Aliurakka  Urakkamuoto, jossa osa pää- tai sivu-urakkaan kuulu-

vista velvoitteista toteutetaan pää- tai sivu-urakoitsijaan 

sopimussuhteessa olevan itsenäisen yrityksen tai elin-

keinoharjoittajan toimesta. 

Kustannustavoite: Kustannustavoite on hankinnan tavoite, johon tarjouk-

sia verrataan ja jonka avulla arvioidaan hankinnan on-

nistumista. 

Lisätyö Lisätyö on urakkasopimukseen sisältymätön, erilli-

nen suoritus. Se ei muuta urakkasopimuksessa sovitun 

suorituksen sisältöä, vaan se tehdään urakkasopimuk-
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sessa sovitun suorituksen lisänä. Lisätyö ei kohdistu 

urakkasopimuksessa sovittuun työhön. 

Muutostyö Muuttaa jo sovittua urakkasuoritusta. Kun kyseessä on 

muutostyö, urakoitsijalta vaadittava työn tulos voi pie-

nentyä tai suurentua. 

Urakkaraja  Sopimusasiakirjossa määritelty työn sisältö, johon ura-

koitsijan suoritus kohdistuu. 
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1 Johdanto 

Tämän opinnäytetyön tilaajana toimii Skanska Talonrakennus Oy Lappeenran-

nassa. Opinnäytetyön yhteyshenkilöinä Skanskan puolelta toimivat työpäällikkö 

Mikko Seppä ja hankintainsinööri Timo Markkanen. Saimaan ammattikorkea-

koulun puolesta ohjaavana henkilönä toimii tuntiopettaja Vesa Inkilä. 

Opinnäytetyön tilaus liittyy Skanska Talonrakennus Oy:n hankintasopimusten 

tarkasteluun käyttäen apuna 2012 rakennetun Karhuvuoren hoivakodin hankin-

tasopimuksia. Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, miten hankintasopi-

mukset vaikuttavat työmaalla tapahtuvaan työhön. Opinnäytetyössä tullaan tar-

kastelemaan Karhuvuoren hoivakodin kolmea eri hankintasopimusta, koska 

tässä työssä halutaan selvittää, onko olemassa olevissa hankintasopimuksissa 

päivitystä vaativia kohtia. Rakennusalan julkaisujen ja kohteeseen tehtyjen han-

kintasopimusten avulla pyritään etsimään keinoja, miten hankintasopimuksia 

tulisi päivittää tulevaisuudessa. Opinnäytetyössä aliurakkasopimuksen muodos-

tumista tutkitaan tilaajan näkökulmasta.  

Tämän työn sisältämä hankintaprosessin tarkastelu alkaa työmaan hankintojen 

suunnittelulla ja päättyy aliurakkasopimuksen tarkasteluun. Aihetta tutkitkaan 

ammattikirjallisuuden ja rakennusalan julkaisujen avulla. Yksityiskohtaisempaa 

tietoa työmaakohteesta on saatu haastattelemalla Skanska Talonrakennus Oy:n 

henkilökuntaa. Keskeisimpinä tarkastelun alueita ovat aliurakkasopimus sekä 

aliurakkasopimuksen aikataulu, kustannukset ja laatu. Skanska Talonrakennus 

Oy:n hankintasopimukset ja vakioasiakirjat ovat liitteinä työn lopussa. 

Tilaajan määrittelemästä kohteesta tutkitaan hankintasopimukset pintabe-

tonoinnin, mattotöiden ja laatoitustöiden osalta. Kohteen sopimuksia verrataan 

ammattikirjallisuuden ja julkaisujen antamiin ohjeisiin sekä esimerkkeihin, jotta 

saadaan selville, kuinka Skanska Talonrakennus Oy:n hankintasopimukset 

noudattavat yleisiä ohjeistuksia. 

Opinnäytetyön tavoitteena on tarkastella Skanska Talonrakennus Oy:n hankin-

tasopimuksia ja etsiä tehdyistä sopimuksista parannusta vaativia kohtia. Tilaa-

jan tavoitteena on saada hankintasopimuksista uutta tietoa työmaalla tapahtu-
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van työn tehostamiseksi sekä työmailla esiintyvien yleisten ongelmien ratkaise-

miseksi.  

Tämän työn tavoitteena on selvittää, vastaavatko Skanska Talonrakennus Oy:n 

hankintasopimukset ammattikirjallisuuden ja julkaisujen tämän hetkisiä ohjeita 

ja määräyksiä. Tarkoituksena on selvittää Karhuvuoren hoivakodin pintabe-

tonoinnin, mattotöiden ja laatoitustöiden aliurakkasopimusten mahdolliset on-

gelmakohdat toteutuneiden työsuoritusten, Skanska Talonrakennus Oy:n henki-

löstön haastatteluiden ja ammattikirjallisuuden julkaisujen avulla. Mahdolliset 

sopimuksien ongelmakohdat on tärkeä selvittää, jotta tulevaisuudessa hankin-

tasopimukset edesauttaisivat työn tehokkuutta ajallisesti, laadullisesti ja kustan-

nustehokkaasti. 

Tässä työssä hankintaprosessin eri vaiheet eritellään, koska opiskelijan tavoit-

teena on sisäistää hankintaprosessin eri vaiheet sekä hahmottaa aliurakkaso-

pimuksen muodostuminen kokonaisuutena. Lisäksi opiskelijan tavoitteena on 

perehtyä tilaajan hankintaprosessiin ja hankintasopimuksiin tässä työssä mainit-

tujen kirjallisten ja suullisten lähteiden avulla. 
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2 Hankinta 

Junnonen ja Kankainen (2012, 6) määrittelevät hankinnan olevan rakennustuo-

tannossa tarvittavien materiaali-, työ- ja palvelupanosten valikointia ja ostamis-

ta. Toisin sanoen hankinta on organisaation ulkoisten resurssien hallintaa. Han-

kinnat voidaan luokitella usealla eri tavalla luokitteluperusteesta riippuen. Ku-

vassa 1. hankinnat luokitellaan kuuteen eri luokkaan hankintasisällöstä ja han-

kinnan vaatiman suunnittelutarpeesta riippuen. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Hankintojen luokittelu (Junnonen & Kankainen 2012, 6.) 

Hankinnan sisällön perusteella hankinnat voidaan ryhmitellä kolmeen eri  luok-

kaan: rakennustuotteen, aliurakan ja palvelun hankkimiseen. Kuvassa 2. esite-

tään, kuinka materiaalin osuus koko hankinnasta toimii erottavana tekijänä. Ra-

kennustuotehankinnoissa materiaalin osuus on suurin, jolloin hankitaan yleensä 

vain materiaalia. Pienimmillään materiaalin osuus on palveluhankinnoissa, jol-

loin hankitaan yleensä pelkkää työtä. Aliurakassa yhdistetään rakennustuotteen 

ja palvelun hankkiminen samalta toimittajalta. Automaattisesti ei voida todeta, 

että materiaalihankintojen ja palveluhankintojen osuudet aliurakassa ovat yhtä 

suuret, vaan osuudet voivat vaihdella huomattavasti kohteesta ja työtehtävästä 

riippuen. (Junnonen & Kankainen 2012, 7.) 
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Kuva 2. Materiaalin osuus hankinnasta (Junnonen & Kankainen 2012, 7.) 

Sopimusoikeudellisten perusteiden lisäksi aliurakat ja rakennustuotehankinnat 

eroavat toisistaan myös ohjaustarpeiden ja -mahdollisuuksien mukaan. Aliura-

kat solmitaan aliurakkasopimuksella kun taas tuotehankinnat tehdään kauppa-

sopimuksella. Koska aliurakoissa sopimuksen kohteena on työsuoritus, siihen ei 

sovelleta kauppalakia. Rakennustuotekaupassa taas on kyse esineen tai tuot-

teen myymisestä ostajalle. Rakennustuotekauppa ja aliurakka eroavat toisis-

taan työn tuloksen palauttamisessa. Aliurakoitsijan tehtyä työtä ei saada palau-

tettua ennalleen, eikä aliurakoitsijaa voida pakottaa työsuoritukseen. Rakennus-

tuotekaupassa puolestaan esine tai tuote voidaan palauttaa, mikäli sitä ei ole 

käytetty. (Siikanen & Kankainen 2004; Junnonen & Kankainen 2012, 7.) 

 

2.1 Hankintojen suunnittelu 

Hankkeen tuotannonohjauksen yksi tärkeimmistä osista on hankintojen suunnit-

telu. Hankkeelle määritetyssä tavoitebudjetissa esitetään hankkeen taloudelliset 

tavoitteet. Hankintasuunnitelman ja yleisaikataulun perusteella pyritään saa-

maan tuotanto etenemään tavoitebudjetin mukaisesti. Hankkeen tuotannon-

suunnittelu on jaettava osiin, sillä tuotannonsuunnittelua ei pystytä riittävällä 

tarkkuudella suorittamaan kerralla valmiiksi. Hankintojen suunnittelu on toteutet-

tava järjestelmällisesti etenevänä ketjuna koko hankkeen ajan, koska hankintoja 

on vaikea suunnitella yhtenäisenä kokonaisuutena. Hankintojen suunnittelu ha-

jautetaan tarjousvaiheen, toteutusvaiheen ja yksittäisen hankinnan suunnitte-

luun. (Junnonen & Kankainen 2012, 24.) 
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2.1.1 Tarjousvaiheen hankintojen suunnittelu 

Tarjouspyyntöasiakirjat, rakennusliikkeen hankintapolitiikka ja rakennushank-

keen tuotantoratkaisut ovat pääosassa tarjousvaiheen hankintoja suunnitelles-

sa. Tarjousvaiheessa pyritään määrittelemään hankintakokonaisuudet, tunnis-

tamaan ajallisesti ja taloudellisesti kriittiset ja kiireelliset hankinnat sekä suunnit-

telemaan työmaan logistiikkaratkaisut. Rakennuttajan pääurakoitsijalle antamat 

välitavoitteet ja urakkaehdot vaikuttavat myös suunnitteluun. (Junnonen & Kan-

kainen 2012, 25-26.) 

Tarjoushintaan kohdistuvia riskejä pyritään pienentämään ennakkotarjouksilla. 

Ennakkotarjoukset ovat merkittävä osa tarjoushintaa, joten tarjousvaiheen han-

kintojen suunnittelu kohdistuu erilaisten vaihtoehtojen etsimiseen ja ennakkotar-

jousten hankkimiseen. Ennakkotarjouksia pyydetään yleensä kohteen suurim-

mista hankinnoista, ja tarjousten sisältöä on verrattava ja tarkistettava pääura-

koitsijan panoshinnastoon. Ennakkotarjouksien myötä aliurakoitsijat ja tavaran 

toimittajat voivat tehdä parannusehdotuksia tai materiaalimuutoksia suunnitel-

miin, jotta ne sopisivat paremmin heidän tuotantoonsa. Pääurakoitsijan tulee 

neuvotella rakennuttajan kanssa, jos mahdollisia suunnitelman ja hinnan muu-

toksia ilmenee. Aliurakoitsija voi huomata ennakkotarjousta tehdessään suunni-

telmissa virheitä ja puutoksia. Ongelmien ratkaisemiseksi virheet ja puutokset 

on tuotava pääurakoitsijan tietoon ennen sopimuksen allekirjoittamista. (Junno-

nen & Kankainen 2012, 27.) 

 

2.1.2 Toteutusvaiheen hankintojen suunnittelu 

Toteutusvaiheen hankintojen suunnittelun lähtötietoina pidetään urakkasopi-

musasiakirjoja, yleisaikataulua, tavoitebudjettia ja laatusuunnitelmaa. Toteutus-

vaiheessa suunniteltavien hankintojen on tuettava rakennushankkeen muuta 

tuotannonsuunnittelua, jotta tuotanto pystytään toteuttamaan hankkeen aikatau-

lun mukaisesti. Toteutusvaiheessa hankinnat luetteloidaan edullisimman ratkai-

sun löytämiseksi. Hankintaluetteloon kootaan hankintakokonaisuudet, joista on 

tarkoitus tehdä omat hankintasopimukset. Hankintaluettelo tarkistetaan ja han-
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kinnalle asetetaan kustannustavoite tavoitebudjetin perusteella. (Junnonen & 

Kankainen 2012, 29-30.) 

Toteutusvaiheen hankintoja suunniteltaessa on tärkeää, että hankintavastuut 

määritellään eri hankinnoille tarkasti. Hankintojen jakaminen yrityksen hankinta-

osaston ja työmaan välillä tehostaa hankintojen suoritusta. Hankinnan kustan-

nusmerkityksen, hankinnan  valmistelun vaativuuden ja muiden tekijöiden pe-

rusteella tarkistetaan yrityksen laatujärjestelmän mukainen vastuunjako hankin-

nalle. (Junnonen & Kankainen 2012, 34.) 

 

2.2 Hankinta-aikataulu 

Hankinta-aikataululla ajoitetaan työmaan yksittäiset ja kriittiset hankinnat sekä 

yhtenäiset ja suuret hankintakokonaisuudet. Työmaan kriittisiksi hankinnoiksi 

voidaan luokitella kustannusmerkitykseltään suuret ja pitkät toimitusajat vaativat 

hankinnat. Kuvassa 3. esitetään, kuinka tehtäväsuunnitelmien tarveajankohdat, 

tarjouspyyntöjen lähetysajat, tarjousten jättöajat, tilausajat ja toimitusajankohdat 

luetteloidaan hankinnoittain hankinta-aikatauluun. (Junnonen & Kankainen 

2012, 35.) 

Kuva 3. Hankinta-aikataulu (Junnonen & Kankainen 2012, 35.) 

Hankinta-aikataulua laadittaessa hankinta-aikataulu ajoitetaan aikataulutehtä-

västä taaksepäin siten, että hankintaprosessille varataan prosessin edellyttämä 
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aika. Ennakkokyselyillä pyritään varmistamaan toimitusaikojen pituudet, jotta 

toimitusajat eivät ylitä suunniteltua aikataulua.  Markkinatilanne, hankinnan 

merkittävyys ja toimitukseen sisältyvän suunnittelun määrä vaikuttavat proses-

sille varatun ajan pituuteen. Yleensä hankinta-aikataulu laaditaan viikkotarkkuu-

della. Mikäli materiaalihankinta tai aliurakka jakautuvat useampaan toimi-

tuserään, hankinnalle määritetään alkamisviikko ja kesto. Mikäli pääurakoitsijal-

ta edellytetään työn suunnitelmien laadintaa ja hyväksyttämistä rakennuttajalta, 

suunnitelmien hyväksymisajankohta on merkittävä hankinta-aikatauluun. (Jun-

nonen& Kankainen 2012, 36.) 

Hankinta-aikataulua tulee ylläpitää ja päivittää, jos yleisaikataulussa ilmenee 

muutoksia tai poikkeamia, lisä- ja muutostöistä syntyy uusia hankintoja tai jos 

hankintojen aikatarpeet muuttuvat. Hankinta-aikatauluun kohdistuvista muutok-

sista on ilmoitettava hankinnasta vastuussa olevalle henkilölle sekä mahdollisil-

le aliurakoitsijoille ja tavarantoimittajille. (Junnonen & Kankainen 2012, 36.) 
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3 Aliurakointi 

Pääurakoitsija teettää vastuullaan olevista töistä osan aliurakoitsijoilla. Yleensä 

aliurakoitavat työt vaativat erityisosaamista ja pätevyyttä, joita pääurakoitsija ei 

kykene omilla työntekijöillään teettämään. Aliurakoitsijoiden käyttämistä perus-

tellaan taloudellisuudella, työn hyvällä laadulla, ajallisella joustolla, hyvällä aika-

taulun pidolla ja työnjohtovastuun jakamisella. Aliurakoinnista voi olla pääura-

koitsijalle haittaa, jos aliurakkaa ei hoideta sovitulla tavalla. Suurinta haittaa 

pääurakoitsijalle aiheuttaa aliurakan aikataulullinen viivästyminen, huono työn 

laatu, mahdollinen aliurakkasopimuksen purkaminen tai aliurakoitsijan konkurs-

si. (Junnonen & Kankainen 2005, 39.) 

 

3.1 Aliurakkasopimus 

Pääurakoitsija vastaa aliurakoitsijan tekemästä työstä kuten omistaan, joten 

pääurakoitsijan tulee tehdä aliurakoitsijan kanssa kirjallinen aliurakkasopimus. 

”Aliurakkasopimus tulee laatia siten, että pääurakoitsija voi vaatia edelleen ali-
urakoitsijalta samat vastuut ja takuut kuin pääurakoitsijalla on aliurakkatyön 
osalta.” (Junnonen & Kankainen 2005, 40.) 

Tämä vastuu korostuu erityisesti suoritteiden laadun ja tilaajalle luovutettavien 

dokumenttien sekä takuu- ja vastuuaikojen ja aikataulupidon suhteen. Kirjalli-

seen aliurakkasopimukseen voidaan käyttää Rakennusteollisuus RT:n aliurak-

kasopimuslomaketta YSE 1998:n sopimusta täydentävine liitteineen tai RT 

80260:n mukaista urakkasopimusta liiteasiakirjoineen. Suullinen sopimus on 

yhtä pätevä kuin kirjallinen sopimus, mutta riitatilanteissa sopimusehtojen tar-

kastaminen on mahdotonta. (Junnonen & Kankainen 2005, 40.) 

Aliurakkasopimuksessa pääurakoitsijan tulee esittää aliurakoitavan työn sisältö, 

työhön liittyvät laatuvaatimukset ja aikataulu, johon aliurakka tulee sovittaa. Ali-

urakoitsija antaa tarjoushinnan tehtävästä aliurakasta, joka kirjataan kirjalliseksi 

aliurakkasopimukseen. Aliurakkasopimukseen kirjataan myös työturvallisuuteen 

ja ympäristöasioihin liittyvät vaatimukset. Työturvallisuudesta mainitaan työhön 

liittyvät erityisvaatimukset sekä työmaan yleiseen työturvallisuuteen liittyvät käy-

tännöt. Ympäristöasioihin kirjataan urakoitsijalle kuuluva omien jätteiden siivous 
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ja lajittelu työmaan sekä paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Lisäksi 

aliurakoitsijan on toimitettava  käyttöturvallisuustiedotteet käytetyistä kemikaa-

leista arkistointia varten. (Junnonen & Kankainen 2005, 47-52.) 

 

3.2 Aliurakkasopimuksen valmistelu 

Pääurakoitsija laatii aliurakkasopimusta varten tehtäväsuunnitelman, joka toimii 

tarjouspyyntöjen ja aliurakkasopimusten lähtötietoina. Tehtäväsuunnitelman 

avulla pääurakoitsija määrittää aliurakan aikataulun, urakkaehdot, aliurakan laa-

tuvaatimukset, kustannustavoitteen sekä aliurakan sisällön. Kuvassa 4. havain-

nollistetaan tehtäväsuunnitelman ja aliurakkasopimuksen liiteasiakirjojen välistä 

yhteyttä. (Junnonen & Kankainen 2005, 42-43.) 

Kuva 4. Tehtäväsuunnitelman ja aliurakkasopimusta täydentävien liiteasiakirjo-

jen välinen yhteys (Junnonen & Kankainen 2005, 42.) 
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Urakkaehtoja ja aliurakan sisältöä määritettäessä pääurakoitsija pyrkii ana-

lysoimaan mahdollisia työnaikaisia ongelmia ja kitkemään ongelmakohdat so-

pimusta tehdessään. Pääurakoitsija asettaa aliurakoitsijalle tietyt urakkarajat ja 

suoritusvelvoitteet. Urakkarajojen ja suoritusvelvoitteiden määrittäminen ali-

urakkasopimukseen on tärkeää, jotta aliurakoitsijalle selviää tarkasti urakkaso-

pimukseen sisällytetyt työt. Riitatilanteissa pääurakoitsija voi osoittaa aliurakoit-

sijalle aliurakkasopimukseen sovitut urakkarajat. (Junnonen & Kankainen 2005, 

43.) 

 

3.3 Aliurakan urakkarajat 

Pääurakoitsija määrittelee aliurakoitsijalle urakkarajat aliurakkatyöhön liittyvistä 

sivuvelvollisuuksista, joita ovat aputekniset työt, työmaajärjestelyt ja mahdolliset 

työnjohtovelvoitteet. Urakkarajat ja urakkavelvoitteet olisi hyvä koota yhteen 

kirjalliseen asiakirjaan epäselvyyksien välttämiseksi, koska useissa eri asiakir-

joissa esiintyvät samaa urakkaa koskevat urakkarajat voivat olla keskenään 

ristiriidassa. (Laurikainen 1982,18; Laine 2005, 89.) Pääurakoitsijan laatiessa 

eri aliurakoiden urakkarajoja tulee urakkarajat  määritellä mahdollisimman yksi-

tyiskohtaisesti ristiriitojen välttämiseksi. Pääurakoitsijan on otettava huomioon 

oman työvoiman ja aliurakoitsijan käyttö aliurakkaan liittyvissä aputöissä. (Lau-

rikainen 1982,19-20) 

Pääurakoitsijan suunnitellessa aliurakan logistisia ratkaisuja tulee aliurakoitsijan 

vastuut logistisista tarpeista kirjata urakkarajoihin. Kirjaamalla logistiset tarpeet 

urakkarajoihin pääurakoitsija pystyy hallitsemaan työkoneiden käytöstä johtuvia 

kustannuksia ja mahdollisesti jakamaan niitä aliurakoitsijan kanssa. Aliurakoitsi-

jan logistisiksi tarpeiksi voidaan työmaalla luokitella työmaalla tapahtuvat nostot, 

materiaalien siirrot ja materiaalien varastoinnit. (Junnonen & Kankainen 2012, 

27.) 
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3.4 Aliurakan kustannukset 

Aliurakan kustannustavoite määritellään laskentayksikön tavoitearvion mukaan.  

Kustannustavoitteen ja solmitun aliurakkasopimuksen erotuksen avulla ylläpide-

tään tehtävänimikkeelle määritettyä kustannusennustetta. Aliurakan kustannus-

tavoitteen on vastattava aliurakalle määriteltyä työsisältöä sekä urakkarajoja. 

Paras tapa koota kustannustavoite on tavoitearvion panoslaskelmat. Jos aliura-

kan sisältö tai määrä poikkeaa laskentavaiheen tavoitearviosta, tulee se tarkis-

taa tehtäväsuunnitelman avulla. (Junnonen & Kankainen  2012, 48-51.) 

Haahtelan (2007, 21) mukaan urakka-ajan ja hintojen väliselle suhteelle ei ole 

optimiaikaa. Liian lyhyt urakka-aika johtaa vuorotyöhön tai pitkiin työvuoroihin ja 

nostaa urakan kustannuksia. Liian pitkä urakka-aika saattaa johtaa tehottomuu-

teen ja lisätä mahdollisia aikasidonnaisia työmaakustannuksia. Liian pitkä urak-

ka-aika voi vaikuttaa negatiivisesti myös muihin työvaiheisiin ja tuleviin aliura-

koihin. Tulevien työvaiheiden aloitus voi myöhästyä, jolloin kustannukset kasva-

vat. 

Lisä- ja muutostöitä on mahdoton ennustaa aliurakkasopimusta allekirjoitettaes-

sa. Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 1998:n mukaan aliurakkaan 

aiheutuvien lisä- ja muutostöiden aiheuttamat lisäkustannukset tai hyvitykset 

suoritetaan aliurakkasopimuksessa sovitun maksutavan ja maksuaikataulun 

mukaisesti, kun lisä- ja muutostyö on toteutettu ja lasku on hyväksytty tilaajan 

puolesta oikeaksi. Suuressa lisä- ja muutostyössä voidaan lisämaksut sopia 

maksettavaksi useassa erässä töiden edistymisen myötä. 

Aliurakoitsija on velvollinen ottamaan pääurakoitsijan tilauksen muutostöistä 

vastaan, ellei aliurakkasopimuksessa ole toisin mainittu tai elleivät ne muuta 

urakkasuoritusta toisenluontoiseksi. Lisätöitä aliurakoitsija ei ole velvollinen suo-

rittamaan ilman omaa suostumustaan. Pääurakoitsijan on tehtävä aliurakoitsijal-

le selkeä esitys lisä- ja muutostöistä ja aliurakoitsijan on mahdollisimman nope-

asti annettava tarjous kyseisistä töistä. Lisä- ja muutostyötä ei saa aloittaa en-

nen kuin sen sisällöstä ja vaikutuksesta urakkaan ja urakkahintaan on sovittu 

kirjallisesti. (YSE 1998, 43.) 
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Lopullinen aliurakkasopimuksen kustannusten tarkastelu tehdään aliurakan ta-

loudellisessa loppuselvityksessä. Taloudellinen loppuselvitys pidetään kun vas-

taanottotarkastus on pidetty. Taloudellisessa loppuselvityksessä käydään läpi 

aliurakkasopimuksen mukaiseen urakkahintaan sisältyneet työt ja niiden toteu-

tuminen, aliurakan aikana tulleet lisä- ja muutostyöt sekä niistä aiheutuvat yli-

määräiset kustannukset ja mahdolliset urakoitsijan hyvitykset. Mikäli lopputar-

kastus on hyväksytty ongelmitta pääurakoitsija hyväksyy urakkasumman. Jos 

pääurakoitsija huomaa puutteita aliurakoitsijan työn laadussa tai työn sisällössä, 

selvitetään loppuselvityksessä pääurakoitsijan vaateet aliurakoitsijaa kohtaan ja 

sovitaan kustannusten jakamisesta. (Junnonen & Kankainen 2012, 74-78.)  

 

3.5 Lisä- ja muutostyöt 

Aliurakkasopimusta tehtäessä suunnitelmat laaditaan huolella, mutta lisätarvet-

ta saattaa usein ilmaantua lisä- ja muutostöille. Molempien sopimuksen osapuo-

lien on hyvä varautua siihen, että suunnitelmamuutoksia tulee urakan aikana. 

Tunnetuimpia syitä lisä- ja muutostöille ovat virheelliset ja puutteelliset suunni-

telmat, rakennuttajan ehdottamat muutokset, urakoisijan ehdottamat muutokset 

ja mahdolliset viranomaismääräyksien muutokset. (Laine 2005, 29.) 

Pääurakoitsijan on selvästi osoitettava muutokset aliurakoitsijalle. Helpoiten 

tämä onnistuu tilaukseen liitettävillä, muutoksen yksilöivillä piirustuksilla. YSE 

1998:n mukaan ei kuitenkaan edellytetä suullista eikä kirjallista sopimusta, jos 

alkuperäisessä aliurakkasopimuksessa on sovittu lisä- ja muutostöiden ehdois-

ta. Hyvä tapa käsitellä lisä- ja muutostöitä ovat urakoitsijapalaverit ja työmaako-

koukset. Tällöin aliurakoitsijalta on edustaja paikalla, joka voi päättää lisä- ja 

muutostöiden tekemisestä. (Laine 2005, 110-115.)  

Lisä- ja muutostöistä aiheutuu tilaajalle lisäkustannuksia ja aikataulumuutoksia. 

Rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa urakoitsijalle myönnetään poikke-

uksetta oikeus lisä- ja muutostöistä lisävastikkeeseen ja urakka-ajan pidennyk-

seen, mikäli muutos lisää urakoitsijan suoritusta. Lisävastikkeen määräytymis-

perusteet pyritään yleensä sitomaan jollain tavalla alkuperäisessä sopimukses-

sa sovittuihin hintoihin. (Laine 2005, 94.)  
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Aliurakkasopimusta kirjoitettaessa varaudutaan yleensä lisä- ja muutostöistä 

aiheutuviin lisäkustannuksiin. Lisäkustannuksista laaditaan muutostöiden yksik-

köhintaluettelo tai lisätöiden hinnasta voidaan sopia jo urakkasopimuksessa. 

Mikäli aliurakkasopimuksessa on määritelty muutostöille hinnat, jotka soveltuvat 

työmaalla aiheutuviin muutoksiin, on muutostyö suoritettava sopimuksessa ole-

villa hinnoilla. Nämä hinnat tulevat käyttöön, kun muutostyössä on kyseessä 

tiettyjen yksiköiden lisäämisessä tai vähentämisessä. Mikäli sopimuksessa ei 

ole mainintaa lisä- ja muutostöiden hinnoista, on aliurakoitsijan välittömästi teh-

tävä tarjous lisä- ja muutostöistä. (Siikanen & Kankainen 2004, 19; Laine 2005, 

95.) 

YSE 1998:n mukaan aliurakoitsija on oikeutettu saamaan kohtuullisen piden-

nyksen urakka-aikaan, mikäli rakennussuunnitelmien muutos vaikuttaa urakka-

aikaan pidentävästi. Vaatimus urakka-ajan pidentämisestä on tehtävä kirjallises-

ti ennen lisä- ja muutostöiden aloittamista. Mahdollisen lisäajan tarve ja pituus 

on määriteltävä tapauskohtaisesti. Lisäaikaa määritettäessä on otettava huomi-

oon aika materiaalien ja työvoiman hankkimiseen sekä työnsuorittamiseen tar-

vittava aika. Jos muutostyöt vähentävät aliurakkatyön tulosta, ei pääurakoitsija 

voi vaatia urakka-ajan lyhentämistä. (Laine 2005, 98-99.) 

 

3.6 Aliurakan aikataulu 

Aliurakoiden aikataulut sovitetaan pääurakoitsijan tekemän yleisaikataulun mu-

kaisesti, sillä pääurakoitsijan tehtävänä on asettaa yleisaikatauluun aikatavoit-

teet eri työtehtäville. Aliurakoitsija ja pääurakoitsija ei voi muuttaa aliurakan ai-

kataulua, siitä jollaiseksi se on aliurakkasopimuksessa määrätty, ilman toisen 

osapuolen suostumusta.( Junnonen & Kankainen 2005, 17.)  

Pääurakoitsija suunnittelee aliurakan aikataulun aliurakan urakkasuorituksen 

urakkarajojen, välitavoitteiden ja töiden suoritusjärjestyksen perusteella. Aika-

taulu suunnitellaan aliurakoitsijan kanssa yhteistyössä siten, että aliurakoitsija 

on valmis sitoutumaan aliurakan toteutukseen kyseisellä aikataululla. Aikataulu 

on suunniteltava siten, että kahden eri työtehtävän välille tulee aloitusviiveeksi 

vähintään 2-3 viikkoa, jotta edeltävän työvaiheen mahdolliset tuotantohäiriöt ja  
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-ongelmat eivät estä seuraavan työvaiheen aloittamista. (Kankainen, Särkilahti 

& Hyppänen 1995, 42; Junnonen & Kankainen 2005, 17; Lindberg, Koskenvesa 

& Sahlstedt 2012, 30.) 

Aliurakoitsija on oikeutettu ja velvollinen huolehtimaan siitä, että aikataulu ei 

aseta suurempia työvelvollisuuksia, kuin mitä pääurakoitsijan kanssa on ali-

urakkasopimuksessa sovittu. Pääurakoitsija voi asettaa aliurakoitsijalle velvolli-

suuden ilmoittaa työn etenemisestä, jotta pääurakoitsija pystyy seuraamaan 

aliurakan etenemistä laaditun aikataulun mukaan. Pääurakoitsija voi asettaa 

aliurakan aikataululle välitavoitteet ja mahdollisen myöhästymissakon. (Junno-

nen & Kankainen 2005, 18.) Mikäli aliurakoitsijan rakennussuorituksen valmis-

tuminen sopimuksessa määritetyssä ajassa estyy muusta kuin aliurakoitsijan 

viaksi luettavasta syystä, aliurakoitsijalla on rakennusurakan yleisten sopi-

musehtojen mukaan oikeus saada kohtuullinen pidennys urakan suoritusaikaan. 

(Junnonen; & Kankainen 2005, 18). 

 

3.7 Aliurakan laatuvaatimukset 

Aliurakoitsijan on tehtävä pääurakoitsijan vaatimaa laatua, sillä pääurakoitsija 

vastaa rakennuttajalle tehdyn työn laadusta. Rakennuttajan esittämät laatuvaa-

timukset esitetään yleensä viittauksina rakennusalan yleisiin laatuvaatimuksiin 

tai yksittäisissä kohteissa tapahtuvana kohdekohtaisina vaatimuksina. Hyvänä 

laatuna voidaan pitää rakennustöiden yleisten laatuvaatimusten (RYL 2000- 

sarja) 2. luokan laatua, ellei kohteeseen ole annettu tarkempia laatuvaatimuk-

sia. (Kankainen & Junnonen 2001, 37.) 

Mallityön avulla aliurakan laatu määritetään usein sovittavaksi ja tarkastettavak-

si. Jos mallityön hyväksymiseksi on esitetty ulkonäön lisäksi määrättyjä mittoja 

ja muotoja tulee mallityö arvostella kyseisten vaatimusten mukaan. Mallityön 

hyväksymisen jälkeen muita työkohteita verrataan hyväksyttyyn malliin. Aliurak-

kasopimuksessa on hyvä mainita henkilö, jolla on oikeus hyväksyä mallityö, 

ettei vastaanottotarkastuksessa ilmene ikäviä yllätyksiä. (Kankainen & Junno-

nen  2001, 37.) 
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Pääurakoitsijan on esitettävä aliurakoitsijalle aliurakkasopimuksessa vaadittavat 

laatuvaatimukset. Hyvässä aliurakkasopimuksessa suunnitelmat ovat ajan ta-

salla, laatuvaatimukset on kirjoitettu auki ja laadunvarmistamisessa käytettävät 

menettelyt on käyty läpi sekä pääurakoitsijalle luovutettavat dokumentit on mai-

nittu. Laatuvaatimukset on selkeyden vuoksi hyvä ryhmitellä. Ryhmittely voi 

koostua esimerkiksi mitta ja toleranssivaatimuksista, materiaalivaatimuksista, 

ulkonäkövaatimuksista sekä halutun lopputuloksen ominaisuuksista. (Junnonen 

& Kankainen 2005, 46.) 

 

3.7.1 Pintabetonointi 

Betonointiin ryhtyessä on otettava huomioon, että betonin lujuusluokka ja säily-

vyysominaisuudet ovat suunnitelmien mukaiset. Lisäksi on varmistuttava, että 

betonin valmistus täyttää Suomen rakentamismääräyskokoelmassa betonoinnil-

le asetetut vaatimukset. (SisäRYL 2013, 115.)  

Valittaessa pintabetonoinnissa käytettävää tasoitetta on otettava huomioon, että 

lattiatasoite sopii käytettäväksi tasoitettavan alustan ja päälle tulevin pintaker-

rosten kanssa. Tasoitteen lujuuden ja laadun tulee olla sellainen, että se sopii 

käytettävään kohteeseen ja että suunnitelma-asiakirjoissa määrätyt pinnan ta-

saisuus- ja lujuusvaatimukset täyttyvät. Laatua valittaessa on otettava huomi-

oon tiloissa olevat kosteus- ja lämpötilaolosuhteet, käytöstä johtuvat rasitteet ja 

päällysteen kiinnitystapa. Valmisteltaessa tulevaa betonointia on varmistettava, 

että betonipinta puhdistetaan. Pinnasta poistetaan pöly, irtonainen lika, rasva ja 

sementtiliima. Paikalla valetut betonirakenteet kastellaan ennen valua siten, että 

betonin pinta on väriltään tumma eikä pinnalla ole irtonaista vettä. Ennen beto-

nointia tarkastetaan, että alustan pintalämpötila on vähintään +10°C. (SisäRYL 

2013, 115-116.) 

Käytettäessä pumpattavaa lattiatasoitetta on otettava huomioon, että tasoitetta-

va pinta on riittävän kuiva ja lämmin sekä ylimääräinen lika, rasva ja pöly on 

poistettu. Prosessin alussa on varmistettava, että tasoitteen enimmäiskerros-

paksuuden ylittävät epätasaisuudet on oikaistu tarkoitukseen sopivalla laastilla. 

Pumpattaessa tasoitetta on käytettävä valmistajan antamaa sekoitussuhdetta ja 
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enimmäispaksuuksia. Tasoitteen tarttuminen pohja-alustaan varmistetaan käyt-

tämällä valmistajan ohjeiden mukaista pohjustetta. (SisäRYL 2013, 116.) 

Valmiin pintabetonoidun laatan muodon, suunnan ja kaltevuuden tulee olla 

suunnitelmien mukaiset ja mahdollisen lattialämmityksen on oltava asennettu 

suunnitelmien mukaisesti. Valmiin pinnan tulee täyttää lattian pinnan tasaisuu-

delle annetut laatuvaatimukset, jotka esitetään kuvassa 5. ( SisäRYL 2013, 

117.) 

 

 

 

Kuva 5. Lattian pinnan tasaisuus (SisäRYL 2013, 117) 

Pinnan laadun tarkastus suoritetaan mittaamalla, kun urakka-asiakirjoissa on 

niin sovittu tai kun betonoinnin silmämääräinen tarkastelua antaa siihen aihetta. 

Betonipinnan kosteus mitataan ennen päällystystöiden aloittamista. Aliurakoitsi-

ja luovuttaa pääurakoitsijalle katselmuksen tulokset, mittauspöytäkirjat sekä 

materiaalien toimitusasiakirjat. (SisäRYL 2013, 118.) 

 

3.7.2 Mattotyöt 

Ryhdyttäessä mattotöihin on otettava huomioon, että materiaalit ja tuotteet ovat 

suunnitelmien mukaiset. Mikäli suunnitelmissa ei ole määritelty käytettäviä ma-

teriaaleja ja tuotteita, materiaalit tulee valita niin, että ne täyttävät tilalle asetetut 

sisäilmastovaatimukset haihtuvien yhdisteiden ja hiukkaspäästöjen osalta. Käy-

tettävien lattiapäällysteiden on oltava CE-merkittyjä. Ohjeita tilalle asetettujen 

käyttöluokan valintaan antaa kuva 6. (SisäRYL 2013, 272.) 
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Kuva 6. Lattianpäällysteiden käyttöluokitukset standardin SFS-EN ISO 10874 

mukaan ja esimerkkejä luokkiin sovellettavista käyttötiloista (SisäRYL 2013, 

273) 

Käytettävän lattiamaton on oltava ehjä- ja suorareunainen sekä sen kuvioinnin, 

värityksen ja paksuuden on oltava yhdenmukainen. Vähimmäispaksuus muovi-

matolla on 1,0 mm, linoleumilla 2,0 mm ja korkkilaatoilla 3,2 mm. Muovimattojen 

sallitut mittapoikkeamat on esitetty kuvassa 7. Lattiapäällysteen valmistaja on 

vaadittaessa velvollinen osoittamaan päällysteen sopivuuden valittuun tarkoi-

tukseen. (SisäRYL2013, 272.) 

 

Kuva 7. Muovipäällysteen sallitut mittapoikkeamat mitattuna standardien SFS-

EN ISO 24342 ja SFS-EN ISO 24346 mukaan (SisäRYL 2013, 273) 
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Lattiamatot kuljetetaan työmaalle ja varastoidaan työmaalla valmistajan suosit-

telemalla tavalla. Varastoinnissa on otettava huomioon, että varasto-olosuhteet 

ovat valmistajan suositusten mukaiset. Varastointilämpötilan pitää olla sen mu-

kainen, että maton lämpötila kiinnityshetkellä on vähintään +18 °C. Mattorullat 

on säilytettävä pystyasennossa, ja pakkausten tulee pysyä ehjinä ja kuivina. 

(SisäRYL 2013, 274.) 

Ennen lattiamaton asennusta tulee varmistaa, että alusta on tasainen, puhdas, 

kiinteä ja luja. Lisäksi betonialustan kosteus tulee olla ohjeiden mukainen ja be-

tonialustan sementtiliiman tulee olla hiottu pois mekaanisesti. Betonialustan 

kosteus tulee mitata ja arvojen tulee olla kuvan 8. ohjearvojen mukainen. Alus-

tassa ei saa olla aineita, jotka reagoivat haitallisesti asennusliiman tai lattiama-

ton kanssa. (SisäRYL 2013, 275.) 

 

 

 

 

 

Kuva 8. Betonialustan suhteellisen kosteuden (RH%) enimmäisarvot (SisäRYL 

2013, 276) 

Asennettaessa lattiamattoa on kiinnitysalustan, maton ja asennusliiman lämpöti-

lat oltava mahdollisimman lähellä huoneenlämpöä ja huoneen lämpötilan mah-

dollisimman lähellä lopullista käyttölämpötilaa. Ilman suhteellisen kosteuden 

tulee olla välillä 35-60 % RH tai valmistajan ohjeiden mukainen. Ilman lämpötila 

saa olla enintään +24 °C. Lattiamatto kiinnitetään kokopintaliimauksena maton 

ja liiman valmistajien ohjeiden mukaisesti. Mattojen liimaaminen aloitetaan huo-

neen keskeltä, ellei suunnitelmissa toisin mainita. Myös maton kuvion kohdis-

taminen aloitetaan mattovuodan keskeltä. Mikäli matto irtoasennetaan, seinän 
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viereen tulee jättää 5-7 mm:n elämisvara. Jalka- tai mattolistoja ei paineta mat-

toon kiinni, jotta matto pääsee liikkumaan. Lattiassa olevat huolto- ja tarkastus-

luukut päällystetään samalla matolla kuin lattia. (SisäRYL 2013, 277.) 

Mattoa saumatessa pitkittäissaumojen tulee olla huoneeseen tulevan valon 

suuntaisia, jolloin poikittaissaumoja ei sallita ilman erillistä lupaa. Saumaus teh-

dään päällysteen valmistajan ohjeen mukaisesti eli saumat leikataan tarkoiksi ja 

suoriksi. Ylösnostettujen mattojen saumat nurkissa ja kulmissa hitsataan 45 

asteen kulmaan. Mattopäällystyksen jälkeen valmiissa pinnassa ei saa olla hait-

taavia epätasaisuuksia, sävyeroja, tahroja tai muita häiritseviä vikoja. Maton 

tulee olla liimattuna alustaansa kiinni ja saumojen pitää olla suorat ja tiiviit. Val-

miin päällystyksen tulee vastata malliasennusta. (SisäRYL 2013, 277-278.) 

 

3.7.3 Laatoitustyöt 

Laatoitustöissä käytettävissä laatoissa ei saa olla näkyviä värivirheitä, rakkuloi-

ta, koloja, säröjä, lohkeamia tai muita ulkoisia virheitä, jotka vaikuttavat haitalli-

sesti laatoituksen ulkonäköön ja pinnan kokonaisuuteen. Poikkeuksena mosa-

iikkilaatoissa saa olla pieniä värieroja, mutta ne eivät saa vaikuttaa ulkonäköön 

haitallisesti. (SisäRYL 2013, 141-142.) 

Laatoituksessa käytettävien laastien ja liimojen on oltava alustaan ja käytettä-

viin laattoihin sopivat. Saumaus- ja kiinnitystuotteissa ei saa olla sellaisia haital-

lisia aineksia, jotka aiheuttavat pysyviä muutoksia laattoihin ja saumoihin. Kos-

teudenkestäviä saumaus- ja kiinnitystuotteita tulee käyttää kosteudelle alttiissa 

tiloissa. Kiinnitysaineiden luokitukset on esitetty kuvassa 9. (SisäRYL 2013, 

143.) 
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Kuva 9. Kiinnitysaineiden luokitus standardin SFS-EN 12004 mukaan (SisäRYL 

2013, 144) 

Laatoitusta aloitettaessa on varmistettava, että laatoitettava alusta on puhdas, 

kiinteä ja liikkumaton, jotta laatoitus säilyy ehjänä. Betonipinnoilta tulee poistaa 

sementtiliima ennen laatoitusta. Märkätiloissa on huolehdittava siitä, että ve-

deneristys on suoritettu määräysten mukaan. Laatoitettavan alustan tasaisuus-

vaatimukset on esitetty kuvassa 10. (SisäRYL 2013, 145.) 

 

Kuva 10. Seinän ja lattian alustan sallitut tasaisuuspoikkeamat (SisärRYL 2013, 

145) 

Laatoitustyö on tehtävä suunnitelma-asiakirjojen mukaan. Mahdolliset laattojen 

leikkaamiset tulee ottaa huomioon, kun laattoja sijoitetaan laatoittavalle pinnalle. 

Mikäli laattoja joudutaan leikkaamaan, leikatut laatat sijoitetaan huonetilan si-

sänurkkiin ja lattian rajaan. Laatoitettaessa mosaiikkilaatoilla ennen asennusta 

on otettava huomioon mosaiikkipalojen sijoittuminen laatta-arkkiin ja laatta-arkin 

sopiminen laatoitettavaan kohteeseen. (SisäRYL 2013, 146.) 
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Saumattaessa laattoja pitää olla varmistunut, että kiinnityslaasti tai –liima on 

riittävästi kovettunut, jotta saumaus voidaan aloittaa. Ennen saumausta laatois-

sa mahdollisesti olevat naarmusuojavahat ja lajittelumerkinnät tulee poistaa. 

Saumaus toteutetaan niin, etteivät laatoitukset värjäänny tai vaurioidu. Liikun-

tasaumat, nurkat, kulmat ja muiden pintamateriaalien saumat saumataan käyt-

tötarkoitukseen soveltuvalla joustavalla saumamassalla. (SisäRYL 2013, 148.) 

Saumauksen jälkeen laatoitus tulee puhdistaa, kun laatoitus ja saumaus on täy-

sin kovettunut. Puhdistamisessa ei saa käyttää laatoitusta vahingoittavia puh-

distusaineita tai puhdistusmenetelmiä. Valmiin laatoituksen tulee olla ulkonäöl-

tään tasalaatuinen ja yhdenmukainen. Valmiin laatoituksen sallitut tasaisuus-

poikkeamat ja hammastukset esitetään kuvassa 11. (SisäRYL 2013, 149.) 

Kuva 11. Valmiin seinän ja lattian sallitut tasaisuuspoikkeamat (SisäRYL 2013, 

149) 

Valmiin laatoituksen jälkeen mittauspöytäkirjat, katselmusten tulokset, tiedot 

käytetyistä materiaaleista, materiaalien hoito-ohjeet ja muu kirjallinen materiaali 

tulee koota laadunvalvonta-asiakirjoihin, jotka luovutetaan vastaanottotarkas-

tuksen jälkeen tilaajalle. (SisäRYL 2013, 150.) 
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4 Karhuvuoren hoivakoti 

Tutkimuksen kohteena on Skanska Talonrakennus Oy:n  Lappeenrantaan ra-

kentama, neljään eri siipeen ja 61 eri huoneistoon jaettu Karhuvuoren hoivakoti. 

Rakennuksen kokonaispinta-ala on 3000 m2, joka on rakennettu kahteen eri 

1500 m2 kerrokseen. Kantavina seininä ovat ulkoseinien sandwich-elementit ja 

kantavat väliseinät. Ala-, väli- ja yläpohjat on toteutettu ontelolaatastoina. 

(Skanska 2012.) 

 

Kuva 12. Julkisivu kaakkoon (Pelkonen 2011). 

Kohteesta tutkitaan pintabetonoinnin, mattotöiden ja laatoitustöiden hankintaso-

pimukset ja aliurakoiden toteutuminen hankintasopimusten mukaan. Hankinta-

sopimukset ja vakioasiakirjat ovat liitteinä työn lopussa. (Mikko Seppä 2012.) 

 

4.1 Hankintasopimukset 

Kohteen tutkittavat hankintasopimukset on laatinut yrityksen hankintaosasto 

käyttäen Skanska Talonrakennus Oy:n yleisiä sopimuskaavakkeita ja vakio-

asiakirjoja. Aliurakoitsijoiksi valittiin samat aliurakoitsijat, jotka työskentelivät 

myös Mikkelissä, Rantakylän hoivakodin työmaalla. Samoja urakoitsijoita käyt-

tämällä oli mahdollista taata tutut tekijät, tasainen laatu sekä paras mahdollinen 

hintahyöty. (Timo Markkanen 2013.) 
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4.1.1 Pintabetonointi 

Aliurakkasopimus pumpputasoitettavista lattioista tehtiin saman yrityksen kans-

sa, joka myöhemmin aliurakoi myös mattotyöt. Sopimuksessa ilmoitettiin toimi-

tusajankohta kuukausitarkkuudella ja sopimukseen oli kirjattu tarkka ajankohta 

sovittavaksi työmaan kanssa. Junnosen ja Kankaisen (2005) mukaan aliurakan 

aikataulu tulee sovittaa pääurakoitsijan tekemään yleisaikatauluun ja kyseistä 

menettelytapaa noudatettiin myös kohteessa.  

Junnosen ja Kankaisen (2001) mukaan pääurakoitsijan on esitettävä aliurakka-

sopimuksessa vaadittavat laatuvaatimukset. Hyvänä laatuna voidaan pitää ra-

kennustöiden yleisten laatuvaatimusten (RYL 2000-sarja) 2. luokan laatua. Pin-

tabetonoinnin aliurakkasopimuksessa oli valmiin pinnan laatuvaatimuksissa vii-

tattu SisäRYL 2000 antamiin vaatimuksiin, joka noudattaa teoriaosassa määri-

teltyjä vaatimuksia.  

Pumpputasoitteen kustannukset oli arvioitu ennustetun menekin perusteella. 

Lopulliset kustannukset määräytyivät toteutuneiden määrien mukaan työmaan 

hyväksymän laskelman jälkeen. Junnosen ja Kankaisen (2012) mukaan aliura-

kan arvioitu kustannus määritetään laskentayksikön tavoitearvion mukaan, ku-

ten aliurakkasopimuksessa oli tehty. Pumpattu määrä kuitenkin ylitti tavoitearvi-

on, koska ontelolaatastossa oli suuria korkovaihteluita sekä reikiä, joista pump-

putasoite pääsi valumaan onteloihin. Tästä syystä arvioituun kustannukseen 

nähden aiheutui lisäkustannuksia.  

Junnonen ja Kankainen (2005) toteavat, että aliurakkasopimus tulee laatia si-

ten, että pääurakoitsija voi vaatia edelleen aliurakoitsijalta samat vastuut ja ta-

kuut kuin pääurakoitsijalla on aliurakkatyön osalta. Asuinkylpyhuoneiden lattia-

betonoinnin suorittaneen aliurakoitsijan kanssa ei ollut tehty erillistä sopimusta 

kylpyhuoneiden lattioiden betonoinnista, joten kirjallista dokumenttia aliurakka-

työn suorittamisesta ei ollut. Tästä syystä työn laatuvaatimuksia, kustannuksia 

ja aikataulua ei voida verrata työn teoriaosaan. Puuttuvasta aliurakkasopimuk-

sesta johtuen heikkolaatuiset lattioiden kaadot jouduttiin korjaamaan omilla 

työntekijöillä ennen mattotöiden aloittamista. Puuttuneen aliurakkasopimuksen 

takia pintabetonointiin aiheutui lisäkustannuksia. 
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4.1.2 Mattotyöt 

Kohteen mattotöiden urakoitsijaksi valittiin pumpputasoitusurakoitsijan tytäryh-

tiö, jolla haluttiin varmistaa pohjatöiden kelvollisuus mattotöitä varten. Sopimus 

sisälsi mattotyöt, primeroinnin, hionnan ja imuroinnin. Junnonen ja Kankainen 

(2005) toteavat, että aliurakkasopimuksessa pääurakoitsijan tulee esittää ali-

urakoitavan työn sisältö. Aliurakkasopimuksessa oli esitetty mattotöiden sisältö, 

kuten Junnonen ja Kankainen (2005) ohjeistavat.  

Junnosen ja Kankaisen (2001) mukaan pääurakoitsijan on esitettävä aliurakka-

sopimuksessa vaadittavat laatuvaatimukset. Hyvänä laatuna voidaan pitää ra-

kennustöiden yleisten laatuvaatimusten (RYL 2000-sarja) 2.luokan laatua. Val-

miin pinnan laatuvaatimuksissa oli viitattu SisäRYL 2000 sekä RT 14-10373 

laatuvaatimuksiin, aivan kuten Junnonen ja Kankainen ohjeistavat. 

Aliurakkasopimuksessa urakka-aika määritettiin kuukauden tarkkuudella ja tark-

ka aloituspäivä kirjattiin sovittavaksi työmaan kanssa. Voidaan todeta, että so-

pimuksessa urakka-aika oli määritelty Junnosen ja Kankaisen (2005) suosituk-

sen mukaisesti. 

Junnosen ja Kankaisen (2012) mukaan aliurakan arvioitu kustannus määrite-

tään laskentayksikön tavoitearvion mukaan, kuten aliurakkasopimuksessa oli 

tehty. Arvioitu kustannus oli laadittu tavoitearvion ja arkkitehtipiirustuksen mää-

rien mukaan, mutta todellinen kustannus määräytyi toteutuneiden neliöiden mu-

kaan tarjouksen mukaisilla yksikköhinnoilla.  

Junnonen ja Kankainen (2005) toteavat  työkohteen siivoamisen ja jätteiden 

korjaamisen kuuluvan aliurakoitsijalle. Esimerkkinä mattotöiden sopimuksessa  

jätteiden siivoaminen oli aliurakoitsijan vastuulla ja työmaalla aliurakoitsija siivo-

si jätteet sovitusti. Kuitenkin tutkimuksen kohteessa jätteiden siivoamisessa ja 

työkohteen siistiksi jättämisessä ilmeni aliurakoitsijoilla parantamisen varaa. 

Mattourakkaan aiheutui lisätöitä pumpputasoitetun pinnan epätasaisuuksista ja 

materiaalivarastoinnin takia pumppaamatta jätetyistä alueista, jolloin mattoura-

koitsija joutui tekemään lisätöinä lattioiden tasoituksen ennen mattojen liimaa-

mista. Aliurakkasopimuksessa ei kuitenkaan ollut mainintaa lisä- ja muutostöis-
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tä. Siikanen ja Kankainen (2004) toteavat lisä- ja muutostöistä seuraavaa: mikä-

li sopimuksessa ei ole mainintaa lisä- ja muutostöiden hinnoista, on aliurakoitsi-

jan välittömästi tehtävä tarjous lisä- ja muutostöistä. Kohteessa aliurakoitsija 

teki tarjouksen lisä- ja muutostöistä, jonka työmaa hyväksyi pintojen tasoittami-

seksi. 

 

4.1.3 Laatoitustyöt 

Laatoitusurakoitsijaksi kohteeseen valikoitui sama urakoitsija, joka laatoitti Mik-

kelissä vastaavan Skanskan kohteen. Sopimus sisälsi kohteen kaikki laatoitus-

työt ja vesieristykset. Kuten Junnonen ja Kankainen (2005) aikaisemmin totesi-

vat tämän työn teoriaosassa, aliurakkasopimus määritti aliurakoitavan työn si-

sällön.  Urakka-ajaksi määritettiin noin kaksi kuukautta alkaen maalis-huhtikuun 

vaihteessa ja jakelukeittiöiden kalustevälien laatoitukset sovittiin alkamaan 

myöhemmin. Tarkka laatoitustyön aloituspäivämäärä tuli sopia tarkemmin työ-

maan kanssa. Lindbergin, Koskenvesan ja Sahlstedtin (2012) mukaan aikataulu 

tulee suunnitella aliurakoitsijan kanssa yhteistyössä siten, että aliurakoitsija si-

toutuu tekemään työn sovitussa ajassa. Aliurakkasopimuksessa aikatauluksi oli 

ilmoitettu kaksi kuukautta, mutta ongelmia ilmeni aliurakoitsijan säännöllisen 

työskentelyn puutteen vuoksi. Epäsäännöllisestä työskentelystä aiheutui on-

gelmia ja aikatauluviivästyksiä, sillä LVI-urakoitsija joutui viivästyttämään omien 

töiden sovittelua. Tulevaisuutta ajatellen työvaiheiden etenemisessä jäi paran-

tamisen varaa. 

Kankainen ja Junnonen (2001) esittävät, että hyvässä aliurakkasopimuksessa 

laatuvaatimukset tulee kirjoittaa auki. Kuten Kankainen ja Junnonen (2001) to-

teavat, oli aliurakkasopimuksen valmiin pinnan laatuvaatimuksissa viitattu Ra-

kennusmääräyskokoelmassa C2, SisäRYL 2000 luvuissa 63 ja 74, Rakennus-

insinööriliitto RIL:n julkaisussa 107-200 sekä RT-kortiston julkaisuissa RT 34-

10763 ja RT 34-10761 esitettyihin laatuvaatimuksiin.  

Kustannusten määräytyminen aliurakalle, Junnosen ja Kankaisen (2012) mu-

kaan, määritellään laskentayksikön tavoitearviota apuna käyttäen. Aliurakan 

arvioitu kustannus määräytyi tavoitearvion ja Mikkelin kohteen toteutuneiden 
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määrien mukaan. Lopullinen kustannus määräytyi työmaalla hyväksyttyjen las-

kutusmäärien mukaan. Rakennusurakoiden yleisten sopimusehtojen (1998) 

mukaan lisätöitä on mahdoton ennustaa. Lisäkustannuksia kustannuksiin aiheu-

tui silikonikittauksesta, jota ei oltu huomioitu arvioituun kustannukseen. Lisäkus-

tannuksia aiheutui myös lisätyönä tehdystä pääsisäänkäynnin laatoitettavan 

lattian pumpputasoituksesta, joka jouduttiin tekemään sähköurakoitsijan induk-

tiosilmukoiden takia.  
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5 Yhteenveto ja päätelmät 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten hankintasopimuksilla voidaan 

tehostaa työmaalla tapahtuvaa toimintaa. Teoriaosuudessa tuodaan esille eri 

rakennusalan julkaisujen (esim. Junnonen & Kankainen; RT- ja Ratu-kortit) oh-

jeistuksia hankintasopimuksen laatimiselle ja sopimuksen sisällölle. Hankinta-

sopimuksen laatiminen koostuu yksittäisen hankinnan sisällöstä, hankinnan 

suunnittelusta ja hankinnan aikataulusta. Sopimuksen sisältö koostuu hankitta-

van tuotteen tai työsuorituksen sisällöstä, aikataulusta, laatuvaatimuksista ja 

kustannuksista. Tutkittaessa kohteen tehtyjä sopimuksia ja tämän työn teo-

riaosaa voidaan todeta, että sopimukset on tehty teoreettisen viitekehyksen 

mukaan. 

Vertailtaessa kohteen urakkasopimuksia ja tämän työn teoriaosaa, käy ilmi, että 

urakkasopimuksista löytyy kohtia, joiden päivittäminen tehostaisi työmaalla ta-

pahtuvaa toimintaa. Tämän työn avulla pystyttiin havainnoimaan, että tehdyissä 

sopimuksissa on kiinnitettävä enemmän huomiota aikatauluihin, urakkarajoihin 

sekä laatuvaatimuksiin. Tutkittaessa teoriaosuuden ja sopimusten aikataulujen 

välistä yhteyttä käy ilmi, että sopimuksiin tulisi ilmoittaa tarkat päivämäärät ali-

urakkatyön alkamiselle ja aloituspalaverin pitämiselle, jolloin tarkat aikamääreet 

ohjaisivat työmaata pysymään yleisaikataulussa. Täten pystyttään antamaan 

aliurakoitsijalle tarkka selvitys mikäli aliurakka ei pääse alkamaan ajoissa. Tällä 

menetelmällä pystyttäisi tehostamaan työmaan suunnittelua ja parantamaan 

aikataulussa pysymistä. Aliurakan aikataulussa pysymistä tutkiessa voidaan 

todeta, että aliurakkasopimukseen kirjattavilla sakollisilla välitavoitteilla ja tar-

koilla päivämäärillä voitaisi parantaa aliurakan pysymistä aikataulussa. Välita-

voitteiden kirjaamisen sopimusasiakirjoihin voisi merkitä esimerkiksi ranskalai-

silla viivoilla osakohteittain. 

Huomion kiinnittäminen urakkarajoihin ja niiden pitävyyteen vähentäisi ylimää-

räisiä kustannuksia. Kiinnittämällä huomiota eri työkohteiden välisiin urakkara-

joihin voitaisi vähentää yleisesti työmaalla esiintyvää niin sanottua ”ei kenellä-

kään kuuluvaa aluetta”, jolloin työt sujuisivat jouhevammin ilman lisätöistä ai-

heutuvia kustannuksia. Tarkat urakkarajat tehostaisivat aikataulussa pysymistä, 

jolloin viivästyksiltä ja lisäkustannuksilta vältyttäisiin. Näin ollen työn sujuvuus ja 
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eteneminen parantuisi, koska työkohde olisi edellisen aliurakoitsijan jäljiltä val-

miina seuraavaa työvaihetta varten. 

Tutkittaessa teoriaosuutta ja sopimuksia käy ilmi, että pumpputasoituksen lisä- 

ja muutostöiden vähentämiseksi sopimuksissa olisi hyvä kiinnittää huomiota 

tasoitettavan pinnan esivalmisteluihin ennen tasoitteen pumppausta, koska esi-

valmisteluilla pystytään vaikuttamaan valmiin pinnan laatuun sekä tehostamaan 

töiden etenemistä. Riittävillä esivalmisteluilla voitaisiin varmistaa, että ylimääräi-

set pinnan paikkaukset jäisivät pois. 

Vertailtaessa tehtyjen aliurakkasopimuksien laatuvaatimuksia teoriaosassa esi-

tettyihin laatuvaatimuksiin voidaan todeta, että sopimusasiakirjoissa viitataan 

vanhoihin laatuvaatimuksiin. Päivittämällä sopimusasiakirjoihin uusimmat laatu-

vaatimukset, vaadittavat laatuvaatimukset saataisiin paremmin aliurakoitsijan 

tietoon kuin viittaamalla eri rakennusalan julkaisuihin.  Sopimusasiakirjojen päi-

vittäminen helpottaisi laadun tarkistamista, ja mikäli työsuoritus ei vastaisi laa-

dittua sopimusta, asia voitaisi helpommin todeta aliurakoitsijalle. 

Työtä tarkasteltaessa voidaan todeta, että kirjallinen aliurakkasopimus tulee 

tehdä jokaisesta laadullisesti ja ajallisesti kriittisestä tehtävästä. Ilman aliurak-

kasopimusta työn suorittava aliurakoitsija on vaikea saada vastuuseen teke-

mästään työstä, mikäli työssä aiheutuu ongelmia laadun ja aikataulun suhteen. 

Tämän seurauksena kustannukset kasvavat, koska aliurakoitsijaa ei saada vas-

tuuseen, jolloin työt joudutaan suorittamaan omana työnä tai toisen aliurakoitsi-

jan toimesta.  

Tämän opinnäytetyön sujuvuuden kannalta on ollut tärkeää, että tilaajaan on 

saanut helposti yhteyttä ja tilaajalta on saanut tarvittavat asiakirjat työn tekemis-

tä varten. Myös yhteydenpito oppilaitoksen kanssa on ollut sujuvaa ja kehittä-

vää, joka on edesauttanut oppilaan tavoitetta syventää tietämystään opinnäyte-

työn aiheesta.  
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